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 كل كشور 1400قانون بودجه سال 

 مجلس شوراي اسالمي 1399/12/26مصوب 

 

كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر بيست و هشت ميليون و هشتصد و بيست و سه  1400بودجه سال  -واحده  ماده

 ( ريال به شرح زير است:28.823.398.457.000.000هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و چهارصد و پنجاه و هفت ميليون )

 

منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از  - الف

حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي، بالغ بر سيزده ميليون و هفتصد و سي و هفت هزار و ششصد و نود و نه 

 ( ريال شامل:13.737.699.268.000.000) ند و دويست و شصت و هشت ميليوميليار

 

منابع عمومي بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون  -1

 ( ريال12.779.209.356.000.000)

 

غ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و نه ميليارد و نهصد درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بال -2

 ( ريال958.489.912.000.000و دوازده ميليون )

 

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر  - ب

( 15.713.217.843.000.000ار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون )پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هز

ها بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و هفده ميليارد و هشتصد  اختريال و از حيث هزينه ها و ساير پرد

 ( ريال15.713.217.843.000.000و چهل و سه ميليون )

ه مي شود نسبت به ابالغ نه ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و دولت اجازه داد به

( ريال منابع عمومي متناسب با مبالغ مصوب اقدام كند. ابالغ سه ميليون و چهارصد 9.379.209.356.000.000شش ميليون )

و  1400فاوت سقف ابالغي تا اعتبار مصوب( از شش ماهه دوم سال ( ريال )ما به الت3.400.000.000.000.000هزار ميليارد )

 صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به خزانه در شش ماهه اول قابل ابالغ به مصارف مصوب است.
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 1 تبصره

 

ي تا سقف يك ميليون بشكه در روز و خالص سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گاز - الف

( %38( و مازاد بر يك ميليون بشكه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد )%20صادرات گاز بيست درصد )

اعالم خزانه داري كل، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف  باتعيين مي شود. با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و 

( شركت ملي نفت ايران از كل %5/14از وصول منابع بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد )است پس 

( شركت دولتي %5/14) دصادرات نفت خام و ميعانات گازي )معاف از تقسيم سود سهام دولت( و نيز سهم چهارده و نيم درص

)معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر( و همچنين ذي ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي 

( اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به صورت ماهانه 5جدول شماره ) 210109( موضوع رديف درآمدي %3سهم سه درصد )

ميليون بشكه صادرات  ( از سقف يك%20محاسبه و تسويه مي شود. مابه التفاوت سهم بيست درصد ) ،واريز و از ماه يازدهم سال

( صندوق توسعه ملي از محل ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در %38مذكور تا سهم قانوني سي و هشت درصد )

به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاري است كه در بودجه سنواتي  1400سال 

 مشخص مي شود.

وسعه ملي مكلف است، ميزان مطالبات اين صندوق از دولت را به تفكيك تسهيالت ريالي و ارزي و زمان نظارت صندوق ت هيأت

و هر سه ماه يك بار پس از آن به كميسيون برنامه و بودجه و  1400سررسيد آنها، رسيدگي كند و تا پايان فروردين ماه سال 

 دهد.كشور گزارش  حاسباتمحاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان م

موظف است كليه تسهيالت سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه ملي را براساس گزارش هيأت نظارت از محل  دولت

( پيوست اين 8جدول شماره ) 103000-6سهم دولت از مازاد يك ميليون بشكه صادرات مذكور در اين بند از محل رديف 

 قانون پرداخت كند.

به سهم شركت ملي نفت ايران و شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت هر سه ماه يك بار توسط هزينه كرد وجوه مربوط  گزارش

وزارت نفت به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي، سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت 

 رائه مي شود.( و ديوان محاسبات كشور اشورامور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل ك

نفت مكلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي و فرآورده هاي اصلي و فرعي نفتي  وزارت

و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل 

و كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي و  يرانهوري اسالمي اكشور(، بانك مركزي جم

 ديوان محاسبات كشور ارائه كند.
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، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 210101سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف  -1

( اين قانون معادل يك ميليون و نهصد 5جدول شماره ) 210109( مندرج در رديف %3سه درصد ) و منابع مربوط به 210102

( ريال تعيين مي شود. صادرات فرآورده هاي نفتي 1.992.720.000.000.000و نود و دو هزار و هفتصد و بيست ميليارد)

 مشمول اين حكم نمي باشد.

( مناطق نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي %3ي از منابع سه درصد )اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه ا دستگاههاي

 باشند.

 

 ( اين بند نسبت به رديفهاي مصوب1در صورت افزايش عوايد حاصل از جزء ) -2

( اين قانون 5جدول شماره ) 210112الذكر، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است منابع حاصله را به رديف  فوق

منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومي صرف افزايش  1400ايد. دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال واريز نم

اي اين قانون به ويژه اصالح نقاط حادثه خيز درون و برون شهري و  ايهتخصيص براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرم

، طرح هادي و بهسازي روستايي، توسعه زيرساختهاي آموزش، احداث تقاطع هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها

طرحهاي توسعه زيرساختهاي آموزش الكترونيك مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاهها و مدارس حوزه هاي 

عمومي، راههاي علميه برادران و خواهران و جامعه المصطفي، هسته اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي بوشهر، حمل و نقل 

روستايي، توليدي، زيرساختهاي شهركها و نواحي صنعتي، دولت الكترونيك، آموزش، آموزشهاي مهارتي و مهارت پروري و 

سالمت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري هاي خاص و بيماري سالك، جمعيت، محيط  فه،مهارت آموزي سربازان وظي

، آب و فاضالب با اولويت مناطق روستايي و عشايري، تأمين آب شرب شهرها و روستاها، زيست و مهار)كنترل( آب و سيالب

كاربردي بخش كشاورزي با اولويت حوزه دانش  حقيقاتتوسعه و بازتواني نيروگاههاي برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و ت

 هش آثار منفي كرونا نمايد.بنيان، تحقيقات كاربردي به ويژه دفاعي و هزينه هاي معيشت و سالمت و كا

 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه  آيين

 مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

از جمله بانك مركزي، مجاز به  8/7/1386( قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 5دولت و دستگاههاي موضوع ماده ) -3

تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، فرآورده هاي نفتي و گازي )اصلي و 

 الكترونيكي )اي. تي. اِس( به جز براي واردات كاالهاي اساسي، دارو و معامالتفرعي( و ساير منابع، به غير از نرخ سامانه 

 ( دالر نيستند.8.000.000.000رد )تجهيزات مصرفي پزشكي و تا سقف هشت ميليا
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دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين المللي كشور نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي 

ما به التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره موارد فوق الذكر تا نرخ سامانه معامالت الكترونيكي )اي. تي. اِس( اقدام و 

( اين 9جدول شماره ) 530000-71( اين قانون واريز نمايد. منابع واريزي از محل رديف شماره 5جدول شماره ) 160136

 مصرفي پزشكي مي شود. يزاتقانون صرف كاالهاي اساسي، دارو و تجه

ي مبادرت مي كند كارگروهي مركب از رئيس كل بانك مركزي )دبير مواردي كه دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيح در

كارگروه(، رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و باالترين مقام دستگاه 

به گونه اي اجراء و نظارت كنند  تخصيص، توزيع و موارد مصرف ارز ترجيحي را داجرائي ذي ربط موظفند سياستگذاري و فرآين

كه كاالها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه و با قيمت متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف كننده نهائي برسد. مقامات 

 فوق در حيطه وظايف قانوني خود در حُسن اجراي اين جزء مسؤوليت دارند.

 

، به صورت ماهانه گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مركزي موظف است با همكاري دستگاههاي يادشده بانك

مصرف و دريافت كنندگان ارز ترجيحي، ميزان ارز پرداختي، ميزان كاالهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به 

 هاي ذي ربط مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. ميسيونكميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ك

 

( كمتر از نرخ %2به منظور پايش )كنترل( بازار ارز بانك مركزي مجاز است نسبت به عرضه ارز به نرخ حداكثر تا دودرصد ) -4

 سامانه معامالت الكترونيكي )اي. تي. اِس( اقدام نمايد.

 

ر از سقف مقرر در بند كمت 1400چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز در سال  - ج

( قانون احكام 16( بند )ح( ماده )4( و جزء )17)ب( اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده مي شود با رعايت بند )پ( ماده )

با اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به تأمين ما به التفاوت حاصل از منابع  10/11/1395دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 

ارزي اقدام كند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند )ب( اين تبصره، درآمد حاصله بر اساس حكم  حساب ذخيره

صندوق توسعه ملي و واريز به اين صندوق  هم( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور پس از كسر س17بند )ب( ماده )

 به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد.

 

( شركت مذكور تا %5/14ت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل سهم چهارده و نيم درصد )وزارت نف - د

( ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح )پروژه( هاي نيمه تمام 20.000.000.000.000ميزان بيست هزار ميليارد )

ساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و بلوچستان و استان هاي نفت گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازر

 پايين تر از متوسط كشور ميباشند،خيز و گازخيز، مناطقي كه از لحاظ گازرساني شهري و روستايي 
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بر سرانه اقدامات برا وپاسگاههاي محدوده بافت روستايي و همچنين روستاهاي واقع در مناطق كوهستاني و صعب العبور حداقل د

 الزم را به عمل آورد.

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

كه ( ريال از مبلغ فوق جهت بهسازي معابر و ترميم آسيبهاي ناشي از حفاري شب5.000.000.000.000مبلغ پنج هزار ميليارد )

 اسالمي و دهياري ها قرار مي گيرد. انقالبمعابر روستاها در اختيار بنياد مسكن 

 

با  4/12/1393( مصوب 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )65سهم بند )ب( ماده ) -ـ ه

ايش يافته و صرفاً براي تأمين و استاندارد سازي ( افز%50( به پنجاه درصد )%20اصالحات و الحاقات بعدي، از بيست درصد )

از طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور با اولويت مناطق  مدارسسامانه گرمايشي يكصدهزار كالس درس 

 محروم روستايي و عشايري اختصاص مي يابد. سهم افزايش يافته از محل كاهش سهم بند )الف( ماده فوق الذكر است.

 

ميعانات گازي را با استفاده از ضمانت بانكي  1400وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي ربط موظف است در سال  - و

و يا اعتبارات اسنادي داخلي )ال سي ريالي( نظام بانكي به فروش برساند، به طوري كه از وصول به موقع منابع حاصل از فروش 

 ل شود.به شركتهاي داخلي پتروشيمي اطمينان حاص

 

( 2( ريال از محل جزء )150.000.000.000.000وزارت نفت مكلف است مبلغ يكصد و پنجاه هزار ميليارد ) 1400در سال  - ز

بند )ب( اين تبصره مواد اوليه قير وي. بي )وكيوم باتوم(، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پااليشگاهها و پتروشيمي ها 

 في مابين خود و خزانه داري كل كشور به شرح ذيل تسويه نمايد:قرار داده و در حسابهاي 

 

( براي آسفالت راههاي فرعي و روستايي و روكش آسفالت شبكه راههاي اصلي، فرعي و شهركهاي %48چهل و هشت درصد ) -1

ر وزارت راه و صنعتي و عشايري و معابر محالت هدف بازآفريني شهري و طرحهاي مسكن مهر و طرحهاي مسكن ملي در اختيا

 شهرسازي

 

( براي آسفالت معابر و بهسازي روستاها و اجراي طرح )پروژه(هاي مشاركتي با نهادهاي محلي و دهياري %20بيست درصد ) -2

 هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي

 

 معابر شهرها در اختيار وزارت كشور )سازمان ذي ربط آن( ( براي آسفالت%17هفده درصد ) -3

 

 ( براي مصرف پايگاهها، پاسگاهها و راههاي بين مزارع در اختيار بسيج سازندگي سپاه%6شش درصد ) -4
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و  ( براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازي، توسعه%6شش درصد ) -5

 تجهيز مدارس كشور(

 

( براي بيابان زدائي و انجام عمليات خاكپوش )مالچ پاشي كردن( سازگار با محيط زيست مورد تأييد سازمان %3سه درصد ) -6

 ذي ربط، در اختيار وزارت جهاد كشاورزي )سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور(

 

تان ها را ظرف دوماه پس از ابالغ اين قانون به ادارات كل استاني خود اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم اس دستگاههاي

 اعالم نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد.

رنامه و بودجه و محاسبات و اين بند به صورت سه ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي ربط به كميسيون هاي انرژي، ب گزارش

عمران مجلس شوراي اسالمي ارسال مي شود. كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارش، آن 

 را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

ر اقتصادي و دارايي و نفت نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي امو آيين

 ظرف يك ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

وزارتخانه هاي نفت و كشور موظفند امكان احداث جايگاهها و زيرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمايع )ال .پي. جي(  - ح

به كمك بخشهاي خصوصي و عمومي، تا سقف مجموع دو ميليون  در ناوگان حمل و نقل با اولويت ناوگان عمومي و حمل بار را

 تن در سال فراهم كنند.

 اجراي اين بند رعايت شرايط ذيل الزامي است: در

 

قيمت هركيلوگرم گازمايع تحويلي به شركتهاي توزيع كننده برابر دوسوم قيمت يك ليتر بنزين سهميه اي تعيين مي گردد.  -1

ي تابعه ذي ربط موظف است منابع حاصل از اجراي اين بند تا سقف پانزده هزار ميليارد وزارت نفت از طريق شركتها

( اين قانون، بطور كامل تا سقف 14درآمد و واريز آن به جدول تبصره ) ل( ريال را متناسب با وصو15.000.000.000.000)

يع براي خانوارهاي ساكن در مناطق فاقد لوله كشي ( ريال به عنوان يارانه خريد گاز ما5.000.000.000.000پنج هزار ميليارد )

استفاده از گاز مايع در ناوگان  ساخت( ريال براي توسعه زير10.000.000.000.000گاز طبيعي و تا سقف ده هزار ميليارد )

 حمل و نقل هزينه كند.

 

لوله كشي گاز طبيعي به طور سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است به هر يك از خانوارهاي ساكن مناطق فاقد  -2

ميانگين، يارانه اي معادل سي و سه كيلوگرم گازمايع در هر ماه متناسب با بُعد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سكونت 

 دهد. اصدائم آنها در مناطق سردسير و گرمسير اختص
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هركيلوگرم از آن براي مصرف كننده نهائي در مناطق  يارانه هركيلوگرم گازمايع به اندازه مابه التفاوت قيمت تمام شده -3

مختلف جغرافيايي معادل قيمت نيم ليتر بنزين سهميه اي محاسبه و به حساب بانكي سرپرست خانوار واريز مي گردد و صرفاً 

 جهت خريد گازمايع قابل استفاده است.

 

وسط وزارتخانه هاي نفت و كشور تهيه مي شود و به تصويب آيين نامه اجرائي اين بند ظرف دوماه پس از ابالغ اين قانون، ت -4

 هيأت وزيران مي رسد.

 

، نرخ سوخت واحدهاي پااليشگاهي، 15/10/1388( قانون هدفمندكردن يارانه ها مصوب 1به منظور اجراي ماده ) - ط

واحدهاي سيماني برابر ده درصد ( و %30پتروشيمي، فوالدي و ساير واحدهاي توليد فلزات و كاني هاي فلزي برابر سي درصد )

( نرخ متوسط خوراك گاز تحويلي به شركتهاي پتروشيمي كه بر %10( و ساير صنايع )به غير از نيروگاه( برابر ده درصد )10%)

( تعيين مي شود، 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )1( بند )الف( ماده )4اساس جزء )

 ( اين قانون اضافه مي شود.14( منابع دريافتي جدول تبصره )3هد بود. منابع حاصل از افزايش اين بند به رديف )خوا

 

دولت مكلف است از طريق شركت ملي نفت ايران درصورت درخواست دستگاههاي اجرائي ذي ربط تا مبلغ نهصد هزار  - ي

عي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني، بنياد مستضعفان، ( ريال از خالص بدهي قط900.000.000.000.000ميليارد )

ايجاد شده و همچنين اجراي  1399قوانين تا پايان سال  هارچوبستاد اجرائي فرمان امام )ره( و بخشهاي خصوصي كه در چ

خام و ميعانات  تكاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهاي عمراني، دفاعي و هسته اي از محل تحويل نفت

و مصارف عمومي  بعگازي صادراتي به اين اشخاص بر اساس قيمت روز صادراتي شركت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منا

 ( اين قانون با خزانه داري كل كشور، اعمال حساب كند.21دولت و بر اساس جدول شماره )

ب( اين تبصره نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذكور اين حكم منوط به اجرائي شدن سقف تعيين شده در بند ) اجراي

است. همچنين در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسالمي با سررسيد زودتر 

نفت خام ( ريال از طريق تحويل 150.000.000.000.000، تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد )1400از خردادماه سال 

صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت روز صادرات تسويه نمايد. متناسب با ميزان استفاده از سازوكار 

( به عنوان %5/14) درصد( جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم %38اين بند معادل سي و هشت درصد )

 يل نفت قابل انتقال به غير در اختيار آنها قرار مي گيرد.سهم شركت ملي نفت ايران، حواله تحو

 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري وزارتخانه هاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي  آيين

 مسلح، امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
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وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود از محل اين بند مبلغ سيصدهزار ميليارد  به

( ريال از سهميه نفت خام، ميعانات گازي را از طريق پااليش در پااليشگاههاي غيردولتي كه نسبت 300.000.000.000.000)

 .اندسبه افزايش ظرفيت توليد خود اقدام نموده اند، به مصرف بر

 فرآورده هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در اختيار نيروهاي مسلح قرار مي گيرد. معادل

 

در راستاي تجاري سازي و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه انرژي، وزارت نفت مكلف است از طريق شركت تابعه  - ك

انجام معامله حداكثر ده ميليارد متر مكعب گاز طبيعي در ذي ربط زيرساختهاي فيزيكي و نرم افزاري الزم را جهت عرضه و 

 فراهم كند. 1400بورس انرژي در سال 

هاي نيرو و امور -نامه اجرائي اين بند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون، توسط وزارتخانه نفت با همكاري وزارتخانه آيين

 ود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي ش

 

 - ل

 

دولت مكلف است در راستاي اصالح ساختار بودجه رابطه مالي شركت ملي نفت ايران و دولت را اصالح نموده و اقدام الزم  -1

الدستي را براي عقد قرارداد به تفكيك ميدان/ مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي با

 آورد. عملنفتي و گازي مصوب هيأت وزيران، به 

 

شركت ملي نفت ايران مكلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز كشور به تفكيك هر ميدان بر مبناي اجزاي  -2

 ذيل ظرف دوماه جهت تصويب در شوراي اقتصاد اقدام كند.

 

دين در حال توليد و در حال توسعه كشور به روش دستمزد به ازاي هر ارائه دقيق هزينه هاي جاري و سرمايه اي ميا -1-2

( اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد كه مبناي 1بشكه نفت و هر مترمكعب گاز توليدي و در چهارچوب مورد اشاره در جزء )

 دريافت سهم شركت ملي نفت خواهد بود.

 

خام و ساير محصوالت با احتساب هزينه حمل و بيمه )سيف( اكتشاف و  ارائه هزينه هاي ناشي از عمليات صادرات نفت -2-2

 بيمه خسارت زيست محيطي

 

بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه اي و بيع متقابل بر اساس برنامه تدوين شده اي كه به  -3-2

 تصويب هيأت عالي نظارت بر منابع نفتي مي رسد.
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 ه هزينه هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره سازي، تخليه، بارگيري نفت خام و ساير محصوالتارائ -4-2

 

 هزينه هاي اكتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقالم پركاربرد نفت -5-2

 

 هزينه هاي باالسري و ستادي وزارت نفت -6-2

 

 ف از سود سهام محاسبه مي شود.اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معا -7-2

 

مبناي تسويه حساب شركت ملي نفت با دولت، خزانه داري كل كشور مي باشد كه حداكثر سه ماهه و تسويه نهائي آن  -8-2

 خواهد بود. 1401تا پايان خردادماه سال 

 

وابط مالي بين شركت ملي نفت ايران تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در ر -3

به تصويب هيأت  1400و دولت به صورت علي الحساب اجراء مي شود. ترتيبات اجرائي اين بند حداكثر تا پايان خردادماه سال 

 وزيران مي رسد.

 

فروش  دولت موظف است پيش بيني الزم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت -4

نقد يا اعتبار اسنادي )ال .سي( پس از كسر ارزش فرآورده هاي تحويلي حسب مورد به پااليشگاههاي خصوصي و دولتي و 

نفت ايران و دولت و ساير شركتهاي تابعه و شركتهاي مذكور،  ليمجتمع هاي پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شركت م

 به عمل آورد.

 

مال وظايف حاكميتي وزارت نفت حداكثر تا شش ماه پس از ابالغ اين قانون ساختار حاكميتي دولت موظف است براي اع -5

وزارت نفت را با همكاري دستگاههاي اجرائي ذي ربط بازنگري و تصويب نمايد، به طوري كه بودجه وزارت نفت به طور كامل 

با رعايت قواعد حاكميت شركتي در شركتهاي  از شركت ملي نفت ايران منفك گرديده و وظايف نظارتي و حاكميتي خود را

 تابعه وزارت نفت از جمله شركت ملي نفت ايران اعمال نمايد.

 

( از مجموع %5/14، سهم شركت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر صورت از چهارده و نيم درصد )1400در سال  -6

 توليدات نفت و گاز تجاوز نكند.
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ي نفت ايران موظف است فهرست كليه طرح )پروژه( هاي سرمايه گذاري خود را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه شركت مل -7

 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. 1400سال 

 

محصوالت كشاورزي به ويژه به كشورهاي  سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور حمايت از توسعه صادرات - م

همسايه و اتحاديه اوراسيا، نسبت به تأمين مالي يارانه حمل و نقل هوايي )محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل 

( %20تحويلي به هواپيماهاي مسافربري( به ميزان بيست درصد ) وختمحصوالت كشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ س

( ريال از محل درآمدهاي حاصل از 2.000.000.000.000وايز و مشوق هاي صادراتي و همچنين دو هزار ميليارد)اعتبارات ج

با همكاري  اعتباراتاقدام نمايد. شيوه نامه نحوه پرداخت اين  530000- 82حقوق ورودي از طريق رديف هزينه اي شماره 

 زمان توسعه تجارت ايران( تدوين مي شود.وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت )سا

 

 2 تبصره

 

 - الف

 

( قانون اجراي سياست هاي كلي 2( موضوع ماده )2( و )1به دولت اجازه داده مي شود، بنگاههاي دولتي مشمول گروههاي ) -1

حيت حرفه اي و با اصالحات و الحاقات بعدي را پس از احراز صال 25/3/1387( قانون اساسي مصوب 44اصل چهل و چهارم )

به نظام بانكي، سازمان خصوصي سازي و صندوق هاي بازنشستگي،  متقاضياهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق 

( بند )د( سياست هاي كلي اصل 1مصارف مربوط به موضوع جزء ) 310501واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به رديف 

 ها پرداخت كند. تعاوني( اين قانون با تأكيد بر تقويت 13را از طريق جدول شماره )( قانون اساسي 44چهل و چهارم )

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تمام يا بخشي از سهام و دارايي هاي دولتي دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه  -2

شمول واگذاري را مطابق روشهاي مندرج در قانون مجريه و باقي مانده سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در بنگاههاي م

( 2( قانون اساسي عرضه و منابع حاصله سهم دولت در راستاي اجراي جزء )44) ماجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهار

-1واريز كند و مطابق با جدول شماره  310502( قانون اساسي را به رديف 44بند )د( سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

سهام در قالب صندوق هاي سرمايه  ريبه مصرف برساند. عالوه بر روشهاي فوق و با رعايت صرفه و صالح بيت المال، واگذا 13

گذاري قابل معامله در بورس )اي.تي.اف( مشروط به اينكه مديريت اين صندوق ها بيش از سه سال دولتي نباشد و همچنين 

 ر نيز مجاز است:عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زي
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وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام شركتهاي دولتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس  -1-2

ايران را كه در مالكيت دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه يا شركتهاي تابعه آنها و يا بانكهاي دولتي قرار دارند در 

روشهاي مندرج در اين جزء واگذار نمايد. در صورت واگذاري در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در  چهارچوب

بورس، پس از ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري و تأييد اساسنامه مطابق تشريفات قانوني، انتقال سهام مذكور در قالب معامالت 

به عموم امكان پذير است. عرضه سهام  يادشدهعرضه واحدها و صندوق هاي خارج از جلسه رسمي معامالت بين صندوق ها و 

( مشمول تخفيف است. ميزان %30شركتها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق هاي سرمايه گذاري تا سقف سي درصد )

 تخفيف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.

 مؤسسه عمومي غيردولتي مي باشد. در حكم 1400تعيين ماهيت حقوقي، صندوق مذكور در سال  تا

 

وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مجازند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به تأسيس صندوق  -2-2

( ريال به صورت نقد يا غيرنقد )در قالب انتقال سهام دولت از شركتهاي 10.000.000.000ها با حداقل سرمايه ده ميليارد )

 فرابورس ايران( اقدام نمايند. ياشده در بورس اوراق بهادار تهران  فهرست

 

بانكهاي دولتي مكلفند همكاري هاي الزم در أخذ سفارش هاي خريد و فروش واحدهاي سرمايه گذاري صندوق و يا  -3-2

 سهام موضوع اين جزء را از طريق شعب خود انجام دهند.

 

نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه صندوق هاي مذكور را براي تصويب در هيأت  شوراي عالي بورس مكلف است سازوكار -4-2

وزيران به گونه اي پيشنهاد نمايد كه وزير تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي شده توسط وي، از طرف دولت به عنوان دارنده 

ي سرمايه گذاري را برعهده داشته اعمال مديريت و حقوق مالكانه واحدها يتواحدهاي سرمايه گذاري ممتاز صندوق، مسؤول

باشد. درصدي از مبلغ پذيره نويسي به تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي صندوق هاي مذكور اختصاص 

و كاهش فاصله ميان ارزش خالص  عاملهمي يابد. به منظور خروج تدريجي دولت از مديريت صندوق هاي سرمايه گذاري قابل م

ايي واحدهاي آنها از قيمت واحدها، شوراي عالي بورس موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون دستورالعمل نحوه دار

تبديل واحدهاي سرمايه گذاري عادي به واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز را براي دارندگان عمده واحدهاي اين صندوق ها و 

 د و فروش سهام موجود در سبد سرمايه گذاري هاي آنها تصويب كند.فعال مدير صندوق از طريق خري زارگردانيبا

 

بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي هاي متعلق به  -3

اساسي و مشمول  ( قانون83دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم )

( اين قانون، 18( قانون اساسي از طريق جدول شماره )44و چهارم ) لواگذاري موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چه

 قابل پرداخت است.
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( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 4مشمول حكم ماده ) 1400شركتهاي در فهرست واگذاري در سال  - ب

 ( مي باشند.2ت مالي دولت )مقررا

 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 29وزرا و رؤساي ذي ربط دستگاههاي موضوع ماده ) - ج

فهرست  1400با اصالحات و الحاقات بعدي مكلفند تا پايان خردادماه سال  14/12/1395جمهوري اسالمي ايران مصوب 

( است را به همراه %50دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد ) هايد كه مجموع سهام دولت و شركتشركتهاي زيرمجموعه خو

 ميزان سهام تحت تملك دولت در هر شركت، به وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال كنند.

تگاههاي اجرائي فوق الذكر موظف است پرداخت سود امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( با همكاري دس وزارت

سهم دولت در شركتهاي فوق الذكر را از طريق شركتهاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، 

را به  است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام دولت در اين شركتها فپيگيري كند. دولت )خزانه داري كل كشور( مكل

 به اين بند اختصاص دارد. 130108تفكيك هر شركت، در گزارش هاي عملكرد مالي دولت منعكس و به روزرساني كند. رديف 

 

( 29( ماده )2( ريال از بدهي ناشي از عدم اجراي بند )10.000.000.000.000دولت مكلف است مبلغ ده هزار ميليارد ) - د

تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي  1387( قانون اساسي از سال 44و چهارم ) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل

و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و كارآفريني، در بخش تعاون  نوسازيهاي مالي تأمين كند و به منظور حمايت از 

 جدول 530000-54در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون از محل رديف 

تخصيص يابد. بانك توسعه تعاون  1400( اعتبار مذكور در نيمه اول سال %100( اين قانون هزينه كند. صد درصد )9) رهشما

مكلف است ميزان پرداختي از اين محل و منابع موجود بانك مذكور را هر سه ماه يك بار به كميسيون اجتماعي مجلس گزارش 

 دهد.

 

 - هـ

 

( اين قانون شامل شركتها و 3و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ) كليه شركتهاي دولتي، بانكها -1

مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، شهرداري هاي شهرهاي با جمعيت 

ولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات مؤسسات و نهادهاي عمومي غيرد وباالي يك ميليون نفر و مراكز استان ها 

با اصالحات و الحاقات بعدي و شركتهاي تابعه ذي ربط آنها مكلفند پس از ابالغ اين  19/4/1373عمومي غيردولتي مصوب 

 عهخود و شركتها و مؤسسات تاب عاتمتناوباً و هر سه ماه يك بار نسبت به ثبت و به روزرساني اطال 1400قانون، در طول سال 
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و وابسته، نظير اطالعات پايه، اطالعات نيروي انساني )از طريق پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري )پاكنا(( و مديران، بودجه و 

 درصورتهاي مالي و گزارشهاي عملكردي در سامانه يكپارچه اطالعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي مستقر 

و دارايي اقدام كنند. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است امكان دسترسي به اطالعات سامانه مذكور  وزارت امور اقتصادي

 را به صورت برخط براي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و ديوان محاسبات كشور فراهم كند.

شور، سازمان اداري و استخدامي كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه ك وزارت

ايران، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط سامانه هاي 

ي )پاكنا(، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق الكترونيكي مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطالعات كاركنان نظام ادار

و مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور( با سامانه يكپارچه اطالعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي 

 و تبادل اطالعات به عمل آورند.

( قانون 84ل اين جزء با رعايت ماده )هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركتهاي مشمو پرداخت

( و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران عامل اين 2الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )

از شركتها منوط به انجام كامل تكاليف اين جزء است. مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتهاي مذكور در اين بند چنانچه 

( قانون مجازات اسالمي )رديف اول مجازات 19اجراي اين بند از قانون در مهلت قانوني مقرر استنكاف نمايند، به مجازات ماده )

 ( به حبس بيش از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند.6درجه 

 

با اصالحات و الحاقات  1/6/1366( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 4تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده ) -2

( سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي %50بعدي و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد )

و شركتهاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم 

تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك ذكر يا 

تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و  ايمركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركته

 صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:

 

براي أخذ تأييديه  1400خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال  1400صورتجلسات تصويب بودجه سال  -1-2

 سازمان برنامه و بودجه كشور بر اساس ارقام مندرج در اين قانون )با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط( ارائه كنند.

 

و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها هستند تمامي شركتهاي دولتي كه سازمان برنامه  -2-2

و صورتجلسه تصويب صورتهاي مالي را  1400مكلفند صورتجلسات تصويب بودجه را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 

قتصادي و دارايي برسانند. صورتجلساتي رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور ا يبه امضا 1400حداكثر تا سي ام مهرماه سال 

 كه امضاهاي مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار است.

 



  

14 
 

 کل کشور 1400قانون بودجه سال 

 

 

 

 

 

مجامع عمومي شركتهاي دولتي و كليه شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است،  -3

( درخصوص 2به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ( قانون الحاق برخي مواد75مكلفند ضمن رعايت كامل ماده )

در هزينه هاي نيروي انساني )پرسنلي( اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي  شاصالح بودجه تفصيلي شركت، از هرگونه افزاي

وني هيأت وزيران هاي رفاهي به كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري خارج از قوانين و مقررات و مصوبات قان

 اجتناب كنند. شركتهاي تابعه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول حكم اين جزء مي باشد.

 

 حكم اين بند درخصوص نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن معظمٌ له خواهد بود. اجراي

 

محل ارائه  از ريال( 1.500.000.000.000.000) ميليارد هزار پانصد و ميليون يك سقف تا شود مي داده اجازه دولت به – و

حق االمتياز، واگذاري سهام و حقوق مالكانه ، واگذاري طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و طرحهاي سرمايه گذاري متعلق 

 هزينه نمايد: اموال و دارايي هاي غيرمنقول مازاد به شرح زير تأمين و اگذاريبه دولت و شركتهاي دولتي و همچنين و

 

واريز و از محل رديف هزينه اي  310517مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش سهام است به رديف درآمدي شماره  -1

( ريال جهت تقويت تأمين اجتماعي افراد 1.300.000.000.000.000مبلغ يك ميليون و سيصد هزار ميليارد ) 93-530000

تأديه بخشي از ديون و ايفاي تعهدات قانوني سازمان  همچنينشكري و فوالد و تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري، ل

( ريال( و بيمه تكميلي ايثارگران و خانواده شهدا، 890.000.000.000.000تأمين اجتماعي )هشتصد و نود هزار ميليارد )

حداقل مسكن و  نو متمركز، تأمي ، نظام تأمين اجتماعي فراگير20/12/1396مطالبات قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب 

معيشت و بيمه زنان معسر )زناني كه همزمان از سه مؤلفه حمايت خانواده، ارث مكفي و شغل قانوني محروم هستند(، مشمولين 

)براساس فهرست كارگاههاي  16/12/1361قانون معافيت پرداخت حق بيمه سهم كارفرمايان تا ميزان پنج نفر كارگر مصوب 

هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي شناسه دار مصوب  يمهب دولت، قانون بمشمول مصو

( قانون هدفمندسازي يارانه ها )شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومي، صيادان 7و ماده ) 18/5/1388

و نويسندگان، مربيان مهدكودك  رمندانهزيستي كشور، هنشمال و جنوب، مددجويان كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان ب

 كل كشور )خادمان مساجد، باربران و رانندگان( اختصاص مي يابد. 1386و مراكز توانبخشي بهزيستي و قانون بودجه مصوب 

 

واريز و  210227باقي مانده آن مربوط به مواردي كه محل تأمين آن از محل فروش اموال است، به رديف درآمدي شماره  -2

جهت تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاههاي اجرائي، رتبه  530000-94از محل رديف هزينه اي شماره 

مطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از كشور، تأمين بخشي از  تبندي معلمان و اعمال مدرك تحصيلي معلمان، پرداخ

 ( قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، تأمين پاداش پايان خدمت و ذخيره1ه )مطالبات ايثارگران موضوع بند )الف( ماد
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خدمات رساني به ايثارگران،  ع( قانون جام38مرخصي شهدا و ايثارگران بازنشسته مشموالن قانون حالت اشتغال و تبصره ماده )

ني كشور و انتقال خون ايران به كارمندان سازمان اجراي قانون تسري فوق العاده خاص كارمندان سازمان هاي پزشكي قانو

، متناسب سازي حقوق شهداي بازنشسته و 19/2/1391دامپزشكي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 

ت (، همسان سازي حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي وابسته به وزار%50با جانبازان پنجاه درصد) هداحقوق والدين ش

علوم، تحقيقات و فناوري با حقوق اعضاي هيأت علمي غيرباليني دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي، تأمين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان و اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت 

 از خانواده اختصاص مي يابد.

 

به كشاورزان )دامداران،  1394كلفند نسبت به بخشودگي جريمه تسهيالت پرداختي از ابتداي سال بانكهاي دولتي م - ز

تكميلي بخش كشاورزي( خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و آسيب  -مرغداران، عشاير، كارگاهها و واحدهاي صنايع تبديلي

 ( ريال اقدام نمايند.2.000.000.000.000) لياردديده از خشكسالي و امهال آن در سقف دو هزار مي

 

هرگونه توثيق سهام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و اعتباري جهت أخذ تسهيالت، جز با تأييد  - ح

 كتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع مي باشد.

 

 530000-90ريال از محل رديف ( 300.000.000.000.000به دولت اجازه داده مي شود تا سقف سيصدهزار ميليارد ) - ط

( اين قانون از بنگاهها، سهام و سهم الشركه را براي ايجاد طرحهاي زيربنايي با اولويت مناطق كمترتوسعه يافته 9جدول شماره )

ذار تعاوني، خصوصي، عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص( واگ شاورانمندرج در اين قانون به پيمانكاران و م

نمايد. همچنين دولت مجاز است در سقف اين بند، نسبت به واگذاري اموال، امالك و داراييهاي خود براي تكميل و اجراي 

 طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي اقدام نمايد.

 

 - ي

 

به دولت مندرج در به منظور اصالح ساختار و ارتقاي شفافيت بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته  -1

( اين قانون، شامل شركتهايي كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، 3پيوست شماره )

نفت ايران، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي  يشركتهاي تابعه وزارت نفت از جمله شركت مل

ه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه آنها و شركتهاي تابعه و صنايع ايران و شركتهاي تابع

 ذي ربط نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات زير انجام مي پذيرد:
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( اين 1مجامع عمومي مكلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ) -1-1

بند را مشتمل بر اهداف كمّي و كيفي نظير ارتقاي بهره وري، مولدسازي دارايي ها، بهبود روشهاي تأمين مالي، افزايش سود، 

 را در قالب شاخصهاي مربوط به تصويب برسانند. ماليكاهش زيان انباشته، بهبود نسبت هاي 

 

ازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري س -2-1

( اين بند با سرفصل هاي 1سازي و انطباق سرفصل هاي بودجه اي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

دجه كشور مكلف است نسبت اقدام و آن را ابالغ نمايد. سازمان برنامه و بو 1400 الحسابداري آنها حداكثر تا پايان خردادماه س

به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل 

 هاي مذكور اقدام نمايد.

 

ور مجزا ( اين بند بايد به ط1بخشنامه بودجه ساالنه مختص شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ) -3-1

از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و بر اساس اهداف و سياست هاي كلي، خط مشي و برنامه هاي بودجه كل 

 گردد. بالغا 1400كشور، حداكثر تا پايان مردادماه سال 

 

مع عمومي و بخشنامه هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل مكلفند بودجه تفصيلي ساالنه را بر اساس برنامه هاي مصوب مج -4-1

( اين بند با رعايت قوانين و مقررات، در مهلتهاي تعيين 1بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

عمومي خود برسانند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي  معشده در بخشنامه بودجه ابالغي به تصويب مجا

 شد.شركتهاي دولتي مي با

 

( اين بند 1برنامه و بودجه كشور مجاز به تغيير ارقام بودجه شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ) سازمان

نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي دولت در بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي به عنوان منابع تأمين زيان، سهم منابع 

 اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و بودجه كشور مالك خواهد بود. عمومي دولت در حسابهاي سرمايه

هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل مكلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و عملكرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي  -1-5#زيرجزء

( اين بند 1ص حقوقي مصرح در جزء )تهيه كنند و براي بررسي به حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخا

جهت انعكاس در صورتهاي مالي ارائه و نسخه اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان محاسبات كشور و سازمان 

بودجه  برنامه و بودجه كشور ارسال نمايند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و

 .شودتهيه و ابالغ مي  1400كشور و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان تيرماه سال 
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صورتهاي مالي ميان دوره اي شش ماهه )غيرتلفيقي( براي شركتهاي اصلي و مادر تخصصي و بانكها با ساز و كار اين بند  تهيه

به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  1400رماه سال الزامي است و يك نسخه از صورتهاي مالي مذكور تا پايان مه

 و سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال مي شود. داراييشوراي اسالمي، وزارت امور اقتصادي و 

( اين بند مكلفند آمار نيروي انساني خود را حداكثر تا سي و يكم ارديبهشت ماه سال 1شركتهاي موضوع جزء ) -1-6#زيرجزء

ر پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري )پاكنا( ثبت كرده تا مبناي محاسبه هزينه هاي نيروي انساني)پرسنلي( در د 1400

 كل كشور قرارگيرد. 1401كشور و اليحه بودجه سال  كل 1400اصالحيه احتمالي قانون بودجه سال 

مزايا را به صورت ماهانه تكميل نمايند. مديران  ( اين بند مكلفند اطالعات ثبت حقوق و1شركتهاي موضوع جزء ) -1-7#زيرجزء

 عامل شركتها، مسؤوليت اجراي اين حكم را خواهند داشت.

 

هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجراي اين بند  -2

ونه فعاليت ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور عالوه بر پيگرد قانوني متخلفين، منابع حاصل از اين گ

 واريز گردد.

 

اتخاذ تصميم مجامع عمومي نسبت به صورتهاي مالي ساالنه و گزارش تطبيق عملكرد با بودجه، بدون استماع گزارش  -3

اعتبار مي باشد. مسؤوليت هرگونه  ( اين بند فاقد1حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

 رؤساي مجامع عمومي ميباشد. باآثار مالي بر صورتهاي مالي مصوب فاقد اعتبار 

 

هيأتهاي مديره/هيأتهاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركتها و يا ساير اشخاص  -4

ع عمومي مسؤول بوده و نتيجه اقدامات خود را بايد در مقاطع سه ماهه به ( اين بند و تكاليف مجام1حقوقي مصرح در جزء )

در اثر عدم اقدام مؤثر هيأت مديره، موارد مذكور در گزارش سال بعد  چنانچهمجمع عمومي به صورت كتبي گزارش نمايند. 

د، مجامع عمومي مكلف به أخذ ( اين بند تكرار شو1حسابرس و بازرس قانوني شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

 موارد اعالمي مي باشند. هتصميم مناسب از جمله عدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در هيأت مديره/هيأت عامل نسبت ب

 

سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي،  -5

صالحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره/ هيأت عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم آيين نامه احراز 

( اين بند به عنوان عضو هيأت مديره معرفي مي شوند را با در نظر 1در شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

( اين بند و نيز معيارهايي نظير ميزان 1مصرح در جزء )گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي 

به تصويب هيأت وزيران  1400تحصيالت، رشته تحصيلي، سوابق تجربي و مديريتي، تهيه و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 

 برساند.
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مه ششم توسعه با همكاري وزارت ( قانون برنا29( ماده )3سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با رعايت تبصره ) -6

امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور آيين نامه ساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء هيأت مديره/ 

 ( اين بند، تهيه و1و پيچيدگي فعاليت شركت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ) دازههيأت عامل را با در نظر گرفتن ان

 به تصويب هيأت وزيران برساند. 1400حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 

 

( قانون 29( ماده )3( اين بند موظفند با رعايت تبصره )1تمامي شركتهاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء ) -7

يين نامه مربوط پرداخت نمايند. تخلف از برنامه ششم توسعه حقوق و مزاياي مديران مذكور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس آ

 اموال عمومي محسوب مي شود. راين بند در حكم تصرف غيرقانوني د

 

شركتهايي كه مكلف به ارائه خدمات و كاال به قيمت تكليفي مي باشند موظفند، خالص آثار كمّي ناشي از تكاليف مذكور را  -8

تانداردهاي ابالغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشت هاي بر نتايج عملكرد، ذيل صورت سود و زيان مطابق اس

. سازمان حسابرسي مكلف است در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني شركت، در خصوص ايندتوضيحي صورتهاي مالي، افشاء نم

 اين بند جداگانه اظهارنظر نمايد.

 

ت امور اقتصادي و دارايي و سازمان حسابرسي حداكثر تا پايان مهرماه مركب از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزار كارگروهي

با بررسي گزارش هاي حسابرسي ساالنه، مكلف است نسبت به ارائه پيشنهادات الزم جهت تعيين تكليف بدهيهاي  1400سال 

 واتي اقدام نمايد.( اين بند جهت درج در اليحه بودجه سن1در جزء ) مصرحدولت به شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي 

 

( قانون اجراي 13در اجراي بند )الف( ماده ) 1400وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است تا پايان شهريورماه سال  -9

( قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياست گذاري و اعمال وظايف 44سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

 .ايديأت وزيران ارائه نمحاكميتي شركتها اقدام و به ه

 

اجراي اين بند هيأت وزيران مجاز خواهد بود اصالحات مورد نياز در اساسنامه شركتهاي ذي ربط را اعمال نمايد. اساسنامه  در

 شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده از شمول اين حكم مستثني مي باشد.

 

( 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )28ه )دولت مكلف است در راستاي بند )و( ماد -10

( قانون اساسي نسبت به تعيين تكليف شركتهاي دولتي و يا ساير 44و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه  سه سال متوالي زيان ده بوده و يا زيان طي( اين بند كه 1اشخاص حقوقي مصرح در جزء )

 اقدام نمايد. 1400شركت مي باشد، تا پايان شهريورماه سال 
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مجامع عمومي مكلفند يك ماه پس از مصوبات هيأت واگذاري يا هيأت وزيران و ساير مراجع ذي ربط، حسب مورد  رؤساي

 نمايند. نسبت به تشكيل مجامع و أخذ تصميم مطابق مصوبات مذكور اقدام

 

( اين بند مندرج در پيوست 1رؤساي مجامع عمومي شركتها و يا ساير اشخاص حقوقي درحال تصفيه مصرح در جزء ) -11

نسبت به اعالم ختم فرآيند تصفيه يا ختم فعاليت آنها  1400( اين قانون، مكلفند حداكثر تا پانزدهم مردادماه سال 3شماره )

مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن شركت و يا ساير اشخاص حقوقي  العادهعمومي فوق اقدام نمايند و صورتجلسه مجامع 

( اين بند را در اداره ثبت شركتها به ثبت برسانند. رؤساي مجامع عمومي مسؤوليت اجراي اين حكم را دارند 1مصرح در جزء )

 و هرگونه اقدام مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي گردد.

 

از طريق سازمان حسابرسي و يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه  1400دولتي مكلفند تا پايان آذرماه سال شركتهاي  -12

حسابداران رسمي ايران حسب مورد در جهت افزايش صرفه اقتصادي، كارآيي و اثربخشي فعاليت شركت و افزايش قابليت اعتماد 

ن به مجمع عمومي اقدام كنند. هيأت مديره/هيأت عامل شركتهاي و ارائه آ تيگزارش هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عمليا

فوق و شركتهايي كه از ابتداي برنامه ششم توسعه، حسابرسي عملياتي شده اند، مكلف به اقدامات الزم پيرامون نتايج حسابرسي 

 عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي باشند.

فند نسبت به گزارش هاي فوق تصميم گيري نمايند. مسؤوليت حسن اجراي اين بند با رؤساي مجامع عمومي مكل مجامع

 عمومي شركتهاي دولتي مي باشد.

 

( قانون مديريت خدمات كشوري و معاون آنان و مديران دستگاههاي اجرائي 71عضويت همزمان مقامات موضوع ماده ) -13

( قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل دركليه 5وري و ماده )( قانون مديريت خدمات كش5موضوع ماده )

مديريت هاي اجرائي شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي  يرپستهاي مديريتي در هيأت مديره، مديريت عاملي و سا

 و سازمان ها اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها ممنوع است.

و شركتهاي دولتي و سازمان ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري ها كه به  ها سازمان

 موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزء، عضو هيأت مديره هستند از شمول اين حكم مستثني مي باشند.

 

 5/2لد شود، براي استان هايي كه ميزان باروري آنها تا متو 1400دولت مكلف است به ازاي هر فرزند كه از ابتداي سال  - ك

 130425( ريال از محل رديف 10.000.000.000.000( ريال تا سقف ده هزار ميليارد )10.000.000باشد مبلغ ده ميليون )

فرزند اختصاص واحدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري قابل معامله در بورس به نام  د( اين قانون صرفاً جهت خري5جدول شماره )

دهد. ساز و كار اجرائي از جمله خانوارهاي مشمول، نحوه خريد و انتخاب صندوق و هزينه هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور 

 اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
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 3 تبصره

 

قف تسهيالت تأمين مالي خارجي )فاينانس( س 1400( قانون برنامه ششم توسعه در سال 4با رعايت بند )الف( ماده ) - الف

( 30.000.000.000براي طرحهاي دولتي و غير دولتي عالوه بر باقي مانده سـهميه سـالهاي قبل، معادل ريـالي سي ميليارد )

ران از تسهيالت مالي خارجي )فاينانس( منوط به تضمين دولت جمهوري اسالمي اي دهدالر تعيين مي شود. در مواردي كه استفا

مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه هاي تسهيالت مالي أخذ شده از منابع بانكهاي كارگزار خارجي و بانكها و مؤسسات مالي و 

هيأت وزيران به نمايندگي از طرف دولت  يبتوسعه اي بين المللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصو

مورد نياز براي طرحهاي مذكور را حداكثر ظرف يك ماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با  ضمانت نامه هاي كلي و يا اختصاصي

 تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي ربط تفويض كند.

مورد كليه طرحهاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيالت مالي خارجي )فاينانس( أخذ تأييديه دستگاه اجرائي  در

ور تأييد اولويت براي استفاده از تأمين مالي خارجي(، وزارت امور اقتصادي و دارايي )به منظور صدور ضمانتنامه ذي ربط )به منظ

ايران )به منظور پايش )كنترل( تعادل و مديريت تـراز ارزي كشور( و سازمان برنامه و  الميدولتي(، بانك مركزي جمهوري اس

اي بخش دولتي شامل طرحهاي شركتها و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه بودجه كشور )صرفاً براي پايش )كنترل( طرحه

طرح و يا منابع پيش بيني شده در اين  ايداتاي( ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يك از طرحها از محل ع

 قانون قابل پرداخت مي باشد.

برنامه ششم توسعه تسهيالت مذكور را به طرحهاي بخش دولتي ( قانون 4اقتصاد با رعايت اولويت هاي بند )پ( ماده ) شوراي

كه داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشند، با اولويت استان هايي كه تاكنون از اين تسهيالت استفاده نكرده 

 مي دهد. و مهار آب و طرحهاي ريلي كل كشور و استان خوزستان اختصاص باند، با اولويت طرحهاي آب و فاضال

بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دانش بنيان، شركتهاي خالق و مؤسسات و  طرحهاي

شركتهاي تابعه قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص( نيز با سپردن تضمين هاي الزم به بانكهاي عامل مي توانند از تسهيالت 

هر يك از طرحهاي مذكور از محل عايدات طرح، تأمين و پرداخت مي  التسود تسهي مذكور استفاده كنند و بازپرداخت اصل و

شود. در خصوص طرحهاي غيردولتي، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است پس از أخذ تضمين الزم از بانكهاي عامل كه 

 ضمانتنامه بازپرداخت اقدام كند.به پشتوانه أخذ وثايق مناسب و كافي از مالكان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور 

( دالر از تسهيالت تأمين مالي خارجي )فاينانس( فوق الذكر را براي استفاده از 1.000.000.000مجاز است يك ميليارد ) دولت

وم منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه اي بين المللي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي عل

و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمي با تضمين و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگيان،  ژوهشيپزشكي، مؤسسات آموزش عالي و پ

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي با تضمين 

 ارات بودجه عمومي تأمين كند.دولت و بازپرداخت آن از محل اعتب
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 تمديد مي شود. 1400در سال  3/6/1395كل كشور مصوب  1395( قانون اصالح قانون بودجه سال 38اجراي تبصره ) - ب

 

به منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب شده از بانكهاي توسعه اي از جمله بانك توسعه اسالمي، بانك سرمايه گذاري  - ج

ي آسيايي )اي. آي. آي. بي( و بانك توسعه و تجارت اكو، دستگاههاي استفاده كننده از تسهيالت مذكور مجازند در زيرساختها

سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش بيني شده براي  تسقف بند )الف( اين تبصره پس از موافق

( اين قانون نسبت به هزينه كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله 1) اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره

 با سازمان مذكور اقدام كنند.

 

( سهم دستگاه توسط شهرداري ها و دستگاههاي ذي ربط و %5/7دولت مجاز است درصورت تأمين هفت و نيم درصد ) - د

( دالر از تسهيالت 2.000.000.000ه حداقل دو ميليارد )( اصل و سود توسط همان دستگا%50تعهد به بازپرداخت پنجاه درصد )

تبصره را جهت ساخت و بهره برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي  اينمالي خارجي )فاينانس( در سقف سهميه بند )الف( 

هاي حمل ( قانون حمايت از سامانه 5كاهش آلودگي هوا و مديريت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعايت ماده )

 نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام كند. 22/5/1385و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 

شهرداري ها اجازه داده مي شود در صورت تأمين كل سهم و تضمين اصل و سود اين تسهيالت خارج از سهم اين بند نسبت  به

 به أخذ تسهيالت اقدام كنند.

 

 4 تبصره

 

از محل منابع در اختيار نسبت به مشاركت و يا اعطاي  1400جاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال به بانكهاي ت - الف

 ريالي با رعايت مقررات شوراي پول و اعتبار به موارد زير اقدام كنند: -تسهيالت ارزي

 

نهادهاي عمومي غيردولتي و ( دالر به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و 3.000.000.000تا مبلغ سه ميليارد ) -1

قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( براي طرحهاي توسعه اي باالدستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك براي افزايش ضريب 

جمع آوري گازهاي همراه بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي  وبازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي 

 ا.از آنه

 

طرحهاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشاركت حداقل  -2

( بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت مناطق محروم و كمترتوسعه يافته براساس مزيتهاي منطقه %51پنجاه و يك درصدي )

 اي و با تكيه بر جهت گيري هاي آمايش سرزمين
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به سرمايه گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و بسيج سازندگي براي طرحهاي صنايع تكميلي  -3

و تبديلي محصوالت كشاورزي و دامي و صنايع پتروشيمي، تسهيالت طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي كشاورزي، با اولويت 

كل كشور و بويژه استان هاي خوزستان و سيستان و بلوچستان  اضالبب و فبهسازي و نوسازي واحد هاي فعلي، طرحهاي آ

احداث واحد هاي جديد در نواحي روستايي و عشايري و در كنار قطبهاي توليد محصوالت كشاورزي و مناطقي كه قابليت كشت 

 پاييزه دارند، اعطاء مي شود.

 

االنبياء )ص( براي -ومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتمبه سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عم -4

 طرحهاي زيربنايي راه نظير آزادراهها و بزرگراهها و راههاي اصلي

 

 -از محل منابع در اختيار نسبت به اعطاي تسهيالت ارزي 1400به بانكهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي شود در سال  - ب

خصوصي و تعاوني و شهرداري ها براي طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و نيز انواع ريالي به سرمايه گذاران بخشهاي 

حمل و نقل دريايي، اقتصاد دريا، ايجاد تأسيسات مديريت پسماند و  همچنينمختلف حمل و نقل درون و برون شهري و 

و تضمين سازمان ها و شركتهاي تابعه و ذي  نيروگاههاي زباله سوز، با معرفي سازمان هاي توسعه اي و وزارت راه و شهرسازي

يا فروش خدمات به استفاده كنندگان  سيربط اين وزارتخانه و يا وزارت كشور با تضمين سازمان ذي ربط در قبال أخذ حق دستر

 تا استهالك اصل سرمايه و سود آن بدون انتقال مالكيت اقدام كنند.

 

دوق توسعه ملي تبديل و تسعير به ريال مي شود، با نرخ سامانه معامالت محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صن - ج

 الكترونيكي)اي. تي. اِس( است.

 

وزارت نفت مكلف است با استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور جلوگيري از هدررفت گازهاي همراه نفت  - د

ان .جي. ال( در ميادين نفتي و گازي نسبت به احداث طرحهاي )فلر(، اتان، پروپان و بوتان )ال .پي .جي( و مايعات گازي )

اقدام كند. بازپرداخت سرمايه گذاري انجام شده از محل  1400تن در سال  ونجداسازي مواد مذكور حداقل به ميزان يك ميلي

 تحويل مواد توليدي همان طرح خواهد بود.

 

 5 تبصره

 ن و مقررات و موازين شرعي:اجازه داده مي شود با رعايت قواني 1400سال  در
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 - الف

 

( ريال اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين و 65.000.000.000.000شركتهاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد ) -1

 بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند، تا براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي

 برسانند. صرفخود كه به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد، به م

 

به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، نيرو و راه و شهرسازي اجازه داده مي شود تا سقف دويست و  -2

ساير بانكهاي عامل منتشر اسالمي از طريق بانك كشاورزي و  -( ريال اوراق مالي270.000.000.000.000هفتاد هزار ميليارد ) 

غذايي از جمله اجراي طرحهاي آبياري تحت فشار نوين، اجراي طرحهاي آبخيزداري،  تو براي طرحهاي مهم كشاورزي و امني

آبخوان داري و حفاظت خاك، طرحهاي مقابله با اثرات مخرب ريزگردها، اجراي طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه 

شبكه هاي اصلي و فرعي آن، توليد  وسازي و مرمت قنوات، تكميل طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي شبكه هاي آن، باز

واكسن جديد دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ الين آرين، اجراي طرح توسعه شبكه هواشناسي كشور، تأمين تجهيزات 

ويج كشاورزي، اجراي طرح نوسازي باغات نخيالت و مركبات آزمايشگاهي و نوسازي ايستگاههاي سازمان تحقيقات، آموزش و تر

طرح توسعه اشتغال در شيالت و آبزي پروري، تكميل طرح پانصد و پنجاه هزار هكتاري خوزستان و طرح چهل و شش  ،كشور

كنتور( هزار هكتاري دشت سيستان، اجراي طرحهاي فناوري هاي نوين در علوم آب )يونيزاسيون و آب ژرف(، نصب شمارشگر)

عالج بخشي خليج ها و سدها، تكميل شبكه آب و فاضالب  نيرو،روي چاههاي كشاورزي، توسعه شبكه هاي آب سنجي وزارت 

اهواز و طرح يكپارچه سازي اراضي و پايش سالمت خاك، اجراي طرح توليد بذر، كود، سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در 

اي و آب و هوا  لخانهوسعه و ماشيني كردن)مكانيزاسيون( كشاورزي و تقويت كشتهاي گكشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري، ت

كشت، مهار آبهاي مرزي ) سامانه گرمسيري و سردسيري( آبخيزداري، مبارزه و مهار ريزگردها، توليد واكسن دامي، بذر و نهاده 

كپارچه، جاده هاي بين مزارع و اشتغال روستايي هاي كشاورزي، آب و فاضالب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين، كشت ي

 هزينه نمايند. بازپرداخت اصل و سود اين اوراق برعهده شركتهاي مذكور مي باشد.

 

به دولت اجازه داده مي شود براي تأمين مالي مصارف اين قانون از جمله طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع  - ب

ارزي(  -( ريال، اوراق مالي اسالمي )ريالي655.000.000.000.000اه و پنج هزار ميليارد) اين قانون تا مبلغ ششصد و پنج

( 30( اين قانون واريز كند. منابع واريزي با رعايت ماده )5جدول شماره ) 310108منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 

ين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان براي تخصيص اعتبارات ا 10/12/1351قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 

( اين 9( و )8مذكور در جداول شماره ) راقبرنامه و بودجه كشور هزينه مي شود. اصل، سود و هزينه هاي مربوط به انتشار او

 قانون پيش بيني شده و قابل پرداخت است.
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ي از نسبت بدهي دولت به توليد ناخالص داخلي را به مجلس ارائه وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارش - ج

 (، منوط به أخذ مجوز از مجلس شوراي اسالمي است.%45كند. افزايش اين نسبت به بيش از چهل و پنج درصد )

 

تگاه اجرائي و اوراق فروش نرفته بندهاي )الف( و )ب( اين تبصره براي مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأييد رئيس دس - د

مدير امور مالي ذي ربط و سازمان برنامه و بـودجه كشـور قابل واگذاري به تمامي طلبكاران )اعم از پيمانكاران،  -ذي حساب

 و همچنين ساير هزينه هاي تعهد شده اعتبارات اين قانون از جمله تملك اراضي( مي باشد. تمشاوران، تأمين كنندگان تجهيزا

 

كشور و سازمان هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت كشور تا سقف هشتاد هزار ميليارد  شهرداري هاي - هـ

( ريال اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداري 80.000.000.000.000)

طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري تعلق  اين بند به موضوع( از سقف اوراق %50ها منتشر كنند. حداقل پنجاه درصد )

مي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه 

( سهم دولت برعهده سازمان برنامه و %50( شهرداري ها است. تضمين پنجاه درصد )%50( دولت و پنجاه درصد )%50درصد )

كشور است. اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري مربوط و سازمان برنامه و بـودجه بودجه 

( اصل و سود اوراق %100كشـور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي باشد. شهرداري ها مجازند با تضمين صد در صد )

 شهري در سقف اين بند با هماهنگي وزارت كشور اقدام نمايند.و حمل و نقل  هريمنتشرشده براي طرحهاي قطار ش

( ريال از اوراق مالي اسالمي اين بند به بازآفريني شهري بافتهاي فرسوده پيرامون 10.000.000.000.000هزار ميليارد ) ده

وسي )ع( تعلق حرمهاي مطهر حضرت امام رضا )ع(، حضرت معصومه )س(، حضرت عبدالعظيم حسني )ع( و حضرت احمد بن م

 ( برعهده دولت و مابقي برعهده شهرداري هاست.%25تا بيست و پنج درصد ) قمي يابد. تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اورا

 

( اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد 5جدول شماره ) 310103دولت اسناد خزانه اسالمي موضوع رديف درآمدي  - و

( ريال به طلبكاران واگذار كند. بازپرداخت 500.000.000.000.000ر و تا سقف پانصد هزار ميليارد )صاد 1403تا پايان سال 

كشور پيش بيني مي شود و خزانه داري كل كشور موظف است از محل اعتبارات  كلاين اسناد در قوانين بودجـه سنواتي 

ن اقدام كند. اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي شده ( اين قانون نسبت به تسويه آ8رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره )

( ريال به 15.000.000.000.000ميليارد ) هزاربه طلبكاران دستگاههاي اجرائي با اولويت دانشگاه آزاد اسالمي تا مبلغ پانزده 

دجه كشور و از محل اعتبارات آنان واگذار مي شود و صرفاً بر اساس ابالغ اعتبار و تخصيص هاي صادره توسط سازمان برنامه و بو

هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و رديفها و جداول اين قانون صادر مي شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع اين بند 

 به ظرفيت اوراق مالي اسالمي موضوع بند )ب( اين تبصره اضافه مي شود.
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يهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي )تعاوني و خصوصي( و نهادها و دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بده -1

مؤسسات عمومي غيردولتي، قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( و بسيج سازندگي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا 

هزار ميليارد دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه  عوقايجاد شده، با مطالبات قطعي م 1399پايان سال 

( 9جدول شماره ) 530000 -42( و رديف5جدول شماره ) 310106( ريال )موضوع رديف درآمدي 50.000.000.000.000)

 خرجي تسويه كند. -اين قانون( به صورت جمعي

تقاي نظام ( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ار2قطعي دولت از اشخاص فوق الذكر كه در اجراي بند )پ( ماده ) مطالبات

با اصالحات و الحاقات بعدي به شركتهاي دولتي منتقل شده، با بدهي دولت به شركتهاي مذكور  1/2/1394مالي كشور مصوب 

 به وسيله اين اسناد قابل تسويه است.

 

 به دولت اجازه داده مي شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني -2

ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق  1399كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان سال 

به بنگاههاي بخش هاي غيردولتي آسيب ديده از شيوع بيماري كرونا(، قرارگاه  ودهاي بازنشستگي، بانكها )از جمله بابت يارانه س

انكاران محروميت زدايي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص(، بسيج سازندگي، شركت ملي نفت سازندگي خاتم االنبياء)ص(، پيم

يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت كه در چهارچوب  ابتايران و شركتهاي تابعه و وابسته و نيز شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه ها ب

را با بدهي اشخاص ياد شده به بانك مركزي يا بانكها و مؤسسات ايجاد شده است  1399قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 

( 350.000.000.000.000ايجاد شده است، تا سقف سيصد و پنجاه هزار ميليارد ) 1399اعتباري غيربانكي كه تا پايان سال 

 نكي به شرح زير تسويه كند:ريال از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه و تسليم به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربا

 

حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد )اوراق( تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه درصد  -1-2

( مبلغ مانده فوق الذكر است و باقي مانده آن جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي 50%)

تخانه ها )صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تكليفي( ، شركتهاي آب و فاضالب استاني و شركت ملي نفت ايران با اولويت تابعه وزار

 مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي رسد.

ان حضرت امام )ره( و شركتهاي ( ريال از منابع اين جزء به ستاد اجرائي فرم15.000.000.000.000سقف پانزده هزار ميليارد ) تا

( ريال بابت تسويه بدهي دولت به آستان قدس 10.000.000.000.000تابعه و وابسته آن و همچنين تا سقف ده هزار ميليارد )

 رضوي اختصاص مي يابد.

 

اي بخشهاي ( را با بدهيه2-1مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء ) 1400دولت مجاز است در پايان آذرماه سال  -2-2

 ديگر تسويه كند.
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بانك مركزي مكلف است به منظور استفاده حداكثري بانكها از فرآيند تعريف شده در اين بند، امكان نقل و انتقال مطالبات  -3-2

ال اين بانكها از دولت، مطالبات بانكها از اشخاص غيردولتي و مطالبات بانك مركزي از بانكها را فراهم كند. نحوه نقل و انتق

مطالبات، مطابق آيين نامه اي است كه ظرف دوماه از ابالغ اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي 

 رسد.

 

نحوه تسويه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتهاي دولتي، بانكها، بيمه ها، اتحاديه ها و آستان  -4-2

ي ويژه با رعايت ضوابط قانوني مطابق آيين نامه اي است كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه هاي مقدسه با حسابرس

 به تصويب هيأت وزيران مي رسد. اراييكشور و وزارت امور اقتصادي و د

 

ملي نفت ايران  به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب تسويه بدهي دولت به شركت -5-2

 و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي شود.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش عملكرد شش ماهه بودجه عمومي منعكس و در  -6-2

ده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري ( قانون محاسبات عمومي كشور، منابع استفاده ش103اجراي ماده )

 كند. جاسالمي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه در

 

بانك مركزي و بانكها مجاز به معامله اوراق موضوع اين بند در بازار ثانويه به منظور پيشگيري از افزايش پايه پولي هستند.  -7-2

عتباري به بانك مركزي با اعالم آن بانك و مؤسسه اعتباري و تأييد بانك مركزي سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه ا

 جمهوري اسالمي ايران حداكثر يك ماه پس از الزم االجراء شدن آيين نامه اين بند تعيين مي شود.

را به حساب بدهي مجاز است تمام يا بخشي از بدهي ريالي و ارزي بانكهاي دولتي )به جز بانك مسكن( به بانك مركزي  دولت

 دولت به بانك مركزي منتقل كند و مبلغ مذكور را به عنوان سرمايه دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.

 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به  آيين

 تصويب هيأت وزيران مي رسد.

مطالبات شركتهاي توليدكننده آب و برق از سازمان ها و شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم مطالبات آنها از  -2-8#ءزيرجز

 دولت است.

 

( ريال از منابع اين جزء به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 60.000.000.000.000تا سقف شصت هزار ميليارد ) -3

 دهي ارزي و ريالي خود به بانك مركزي، بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي و همچنين تا شركتهاي تابعه آن بابت تسويه ب
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( ريال بابت تسويه بدهي بانكي شركتهاي تابعه وابسته به سازمان هاي نيروهاي 10.000.000.000.000سقف ده هزار ميليارد )

 مسلح اختصاص مي يابد.

 

تـا معــادل يكصد هزار ميليارد  1400وراق سررسيدشده در سال دولت براي بازپرداخت اصل و سود ا - ح

( ريال اوراق مالي اسالمي ريالي بر اساس مقررات موضوعه منتشر مي كند. اصل و سود و هزينه هاي 100.000.000.000.000)

 بيني مي شود. يشمترتب بر انتشار اين اوراق در بودجه هاي سنواتي كل كشور پ

 

نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، وزارتخانه هاي  - ط

( ريال منتشر مي كنند، تا به 35.000.000.000.000اوراق مالي اسالمي )ريالي يا ارزي( در سقف سي و پنج هزار ميليارد )

دين مشـترك وزارت نفت و طرحهاي زيربنايي و توسعه اي وزارت منظور سرمايه گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميا

صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو و همچنين طرحهاي افزايش بهره وري )راندمان( نيروگاهي وزارت نيرو به مصرف برسد. 

ي وزارت نفت( و )براي طرحها ميادينبازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط شركتهاي مذكور از محل افزايش توليد همان 

 عايدات طرح )براي طرحهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو( تضمين مي شود.

 

( دالر اوراق مالي 3.000.000.000وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط تا سقف معادل سه ميليارد ) - ي

ريالي  -اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي اسالمي )ريالي يا ارزي( با تصويب هيأت وزيران منتشر كند. اين

همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده به پيمانكاران قراردادهاي  وسررسيدشده تسهيالت بانكي و تضامين سررسيدشده 

تا پنج بيع متقابل طرحهاي باالدستي نفت تعلق مي گيرد. شركتهاي مذكور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداكثر 

برنامه و بـودجه كشـور  ازمانسال از محل منابع داخلي خود تسويه كنند. اوراق فروش نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و س

 قابل واگذاري به پيمانكاران/ طلبكاران طرحها مي باشد.

 

 - ك

 

رمايه كشور، كميته اي متشكل از رئيس به منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي در بازارهاي پول و س -1

سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و دو نماينده از 

 و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي )بدون حق رأي( بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين سباتكميسيون هاي برنامه و بودجه و محا

قانون نظارت مي كنند. نرخ سود اسمي اوراق منتشرشده و نرخ حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي با رعايت موازين شرعي 

 توسط اين كميته تعيين مي شود.
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اوراق و اسناد منتشرشده جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي )ز( و )ح( اين تبصره از هرگونه بررسي در كميته مذكور  -2

 مستثني است.

 

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه با تضمين خود به استناد اين قانون منتشر مي شود، نيز  -3

 ( اين بند مي باشد.1مشمول جزء )

 

انه مجاز است از وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به دولت است. اين وزارتخ -4

كليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل اوراق به طلبكاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به كسر )كمتر از قيمت 

ها استفاده كند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد  بازاراسمي( و پذيره نويسي در 

به ارائه اطالعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين دارندگان اوراق مالي اسالمي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ  مكلفند نسبت

كنند. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در بازار ثانويه اوراق، مجاز  امتمهيدات الزم براي استفاده از كليه روشهاي انتشار اقد

ولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش )ازجمله سازوكار حراج، به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي د

از اجراي عمليات بازار باز اختيار  يتوافق بازپرداخت( در راستاي سياست گذاري پولي خود و همچنين درآمد و هزينه هاي ناش

 كامل دارد.

 

ت به تأسيس نهادهاي واسط ناشر با مديريت و مالكيت دولت و يا به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسب -5

استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل 

اوراق بهادار ارزي و تأسيس  مالكيت و يا بدون انتقال مالكيت به دولت، براي انتشار قال( قانون اساسي با انت44چهل وچهارم )

 نهاد واسط مولدساز دارايي هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسالمي مربوط اقدام نمايد.

 

به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود رأساً از دارايي ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي  -6

ستفاده كند. اموال متعلق به دولت كه سند عادي دارد، نيز مي تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده اسالمي موضوع اين تبصره ا

 قرار گيرد.

 

( مشمول ماليات 1400اوراق و اسناد اين تبصره و كارمزد تعهد پذيره نويسي اوراق مالي اسالمي دولت )منتشرشده در سال  - ل

اركان انتشار و دريافت ها و پرداخت هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره، به نرخ صفر مي شود. همچنين معامالت بين 

( قانون رفع موانع توليد 14از نهادهاي واسط، مشمول معافيت ها و مستثنيات حكم ماده ) تفادهصرف نظر از استفاده يا عدم اس

 مي شود. 1/2/1394رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 

 

 



  

29 
 

 کل کشور 1400قانون بودجه سال 

 

 

 

 

 

كارمزدهاي انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي تعيين گردد، كه خريد و فروش روزانه اوراق  ليهك

 دولت را اقتصادي نمايد.

 

به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار )كنترل( بلندمدت نقدينگي، مهار )كنترل( تورم و در راستاي  - م

اي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثيقه، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران بدهي بانكها و مؤسسات اعتباري اجر

توثيق به اوراق مالي اسالمي منتشرشده دولت نمايد. بدهي ايجادشده بابت ساماندهي  راشامل خط اعتباري و اضافه برداشت 

ري تكليفي با مصوبه شوراي پول و اعتبار از شمول اين بند مستثني است. سازمان بانكها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتبا

 دولت نزد بانك مركزي است. دهبورس و اوراق بهادار مكلف به همكاري در توثيق اوراق مالي اسالمي منتشرش

 

امه و يا تعهد و تضمين آن با ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است كه از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتن - ن

 مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

 

( قانون 1مرجع رسيدگي و تأييد بدهيها و مطالبات موضوع بند )ز( اين تبصره و بدهيها و مطالبات موضوع بند )پ( ماده ) - س

سط سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، تو

 تعيين مي شود.

 

( ريال اوراق مالي اسالمي منتشر كند، تا 20.000.000.000.000به دولت اجازه داده مي شود مبلغ بيست هزار ميليارد ) - ع

رورش )سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پ

( قانون برنامه ششم 7( ماده )4مدارس كشور( به مصرف برسد. اين اوراق خارج از سقف پيش بيني شده در جدول شماره )

 توسعه بوده و بر اساس ابالغ اعتبار و تخصيص هاي صادرشده به مصرف مي رسد.

( ريال از منابع اين بند جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، 1.500.000.000.000سقف يكهزار و پانصد ميليارد ) تا

پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگيان كشور )سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس( به مصرف 

 مي رسد.

 

، براي كليه دستگاههاي 1400ال مهلت واگذاري اوراق مالي اسالمي غيرنقدي )تحويل به طلبكاران( منتشرشده در س - ف

( 63( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، تابع قانون اصالح مواد )1اجرائي از جمله دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )

 ( قانون محاسبات عمومي كشور است.64و )
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الي اسالمي دولت )منتشرشده توسط وزارت به منظور يكپارچگي و هماهنگ سازي در اوراق منتشرشده دولت، اوراق م - ص

با اصالحات و  1/9/1384( قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 27امور اقتصادي و دارايي( مشمول ماده )

 الحاقات بعدي است.

 

رائه نمايد. وزارت امور ( بند )ك( ا1بانك مركزي موظف است گزارش عملكرد اجراي عمليات بازار باز را به كميته جزء ) - ق

اقتصادي و دارايي نيز موظف است ضمن تعيين فهرست معامله گران اوليه مجاز نسبت به پياده سازي الزامات عرضه اوليه اوراق 

( از اوراق مالي اسالمي منتشرشده دولت پس از عمليات بازار باز در عرضه %30درصد ) ياز طريق حراج به نحوي كه حداقل س

 عامله گران اوليه مجاز به فروش برسد، اقدام كند.اوليه به م

 

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

 

هزار  وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست - ش

( اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و 5جدول شماره ) 160165( ريال به رديف 200.000.000.000.000ميليارد )

 خارجي آن وزارتخانه تسويه مي شود.

 

ر داري كل كشور با اعالم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانك مركزي نسبت به درج عملكرد اين بند د خزانه

 ( اين قانون اقدام مي كند.5جدول شماره ) 160165رديف 

 

( قانون حداكثر استفاده از توان 8سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلفند در چهارچوب ماده ) - ت

ابالغ قرارداد همسان واگذاري،  توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني، مقدمات الزم اعم از انجام امور كارگزاري،

براي واگذاري مطالبات قراردادي )فاكتورينگ( تا سقف يكصد هزار ميليارد  زايجاد زيرساختهاي موردنيا

 ( ريال را فراهم نمايند.100.000.000.000.000)

ه صورت سه ماهه به كميسيون برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملكرد اين بند را ب سازمان

 هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد.

 

كارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي و اصناف كه حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط نسبت به  - ث

اند و فهرست حق بيمه -اقدام نموده 1398فهرست بهمن ماه سال  حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني كارگاه خود بر مبناي

 و پرداخت مي نمايند، مي توانند از تاريخ الزم االجراء شدن اين قانون و رسالجاري كاركنان شاغل را در طول دوره تقسيط ا
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ز بخشودگي جريمه هاي متعلقه حداكثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعيين تكليف بدهيهاي قطعي شده مطابق قوانين ا

الزم االجراء شدن اين قانون بر مبناي  يخو ساير جريمه ها برخوردار شوند. در مواردي كه كارفرمايان كارگاههاي مذكور تا تار

نسبت به تعديل بيمه شدگان كارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نيروي كار تعديل شده يا  1398فهرست بهمن ماه 

، از 1398ني آنها و رعايت حفظ اشتغال حداقل به مدت يك سال از زمان تقسيط و بر مبناي فهرست بهمن ماه جايگزي

 ها به شرح فوق برخوردار مي شوند. جريمهبخشودگي 

 

( ريال اوراق مالي اسالمي با تضمين 10.000.000.000.000به وزارت كشور اجازه داده مي شود تا سقف ده هزار ميليارد ) - خ

براي خريد نردبان هيدروليكي و ماشين آالت آتش نشاني منتشر كند تا از  310111صل و سود توسط دولت از محل رديف ا

 .نمايد صرف اي هزينه –به صورت درآمد 530000-83محل رديف 

 

ولت اجازه داده به منظور تأمين منابع الزم جهت بهسازي روستاها و تهيه، اجراء و بازنگري طرحهاي هادي روستايي به د - ذ

( ريال از طريق انتشار، فروش و واگذاري اسناد خزانه اسالمي 20.000.000.000.000مي شود به ميزان بيست هزار ميليارد )

در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار دهد. اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين استان ها تقسيم مي 

زي هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان شود. شوراي برنامه ري

 هاي استان توزيع كند.

 

هزينه اي صرف موارد مذكور مي  -به صورت درآمد 530000-85از محل رديف  310114اين بند پس از واريز به رديف  منابع

 شود.

 

 –( ريال اوراق مالي20.000.000.000.000جاز است تا سقف بيست هزار ميليارد )قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء)ص( م - ض

نامه اي كه با وزارت امور اقتصادي و دارايي امضاء مي كند منتشر نمايد. باالترين مقام قرارگاه سازندگي توافق براساس اسالمي

داشت از حساب درآمد اختصاصي قرارگاه نزد خزانه خاتم االنبياء)ص( تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه داري كل كشور به بر

و ساير حسابهاي بانكي قرارگاه نزد بانك مركزي و بانكهاي عامل در صورت عدم ايفاي تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق يادشده 

ي كل كشور( مبني امور اقتصادي و دارايي )خزانه دار وزارترا تسليم مي كند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه 

 بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمين اوراق مزبور قبول كند.

 

به دولت اجازه داده مي شود نسبت به تأمين مالي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه اهميت و كاركرد راهبردي  - ظ

مي رسد، از طريق ابزارها و روشهاي بازار سرمايه آنها با پيشنهاد دستگاه اجرائي ذي ربط به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور 

( اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مصوب در هر فصل %30بند حداكثر سي درصد) ايناقدام نمايد. سقف منابع موضوع 

 تعيين مي گردد.
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( ريال 20.000.000.000.000رد )به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود تا مبلغ بيست هزار ميليا - غ

 اوراق مالي اسالمي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي انجام طرح )پروژه(هاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي منتشر نمايد.

 

هزينه اي صرف موارد مذكور مي  -به صورت درآمد 530000-86ازمحل رديف  310115اين بند پس از واريز به رديف  منابع

 شود.

 

 6 تبصره

 

وزارت نيرو از طريق شركتهاي آب و فاضالب استاني سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به  - الف

( ريال از مشتركان 200ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب باالتر از الگوي مصرف تعيين شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست )

واريز كند. وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده نخواهد  ركشوآب شهري، دريافت و به خزانه داري كل 

 بود.

( ريال از محل حساب مذكور در 965.000.000.000( وجوه دريافتي تا سقف نهصد و شصت و پنج ميليارد )%100درصد ) صد

روستايي و عشايري و اصالح شبكه آب  رديف معين در بودجه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور صرفاً جهت آبرساني شرب

( براي %80مذكور براي آبرساني شرب عشايري و هشتاد درصد ) ر( اعتبا%20مربوط به آن اختصاص مي يابد. بيست درصد )

آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و كمبود آب شرب سالم بين استان هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق 

استان ها  زيو فاضالب كشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و برنامه ريشركت مهندسي آب 

 و شركتهاي آب و فاضالب استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود.

 

آن بخشي از پرونده هاي  به وزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان امور مالياتي كشور( اجازه داده مي شود ظرف يك سال، - ب

، كه اظهارنامه هاي خود را در موعد مقرر تسليم نموده اند و 1397تا  1387مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره هاي سنوات 

اند، بر اساس دستورالعملي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور ظرف يك ماه بعد از  هتاكنون مورد رسيدگي قرار نگرفت

 انون تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد، بدون رسيدگي، قطعي نمايد.ابالغ ق

 

( مبلغ برق %10به ميزان ده درصد ) 10/8/1394( قانون حمايت از صنعت برق كشور مصوب 5عوارض موضوع ماده ) - ج

ن مي شود. مشتركان برق روستايي و عشايري ( ريال تعيي34.000.000.000.000مصرفي در سقف سي و چهار هزار ميليارد )

 مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي باشند.
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( ريال به حساب شركت توانير نزد خزانه 15.000.000.000.000حاصله به صورت كامل تا سقف پانزده هزار ميليارد ) منابع

( ريال به حساب سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره 19.000.000.000.000ليارد )داري كل كشور و تا سقف نوزده هزار مي

وري انرژي برق )ساتبا( نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور به 

ايي تيربرق در معابر روستايي و توليد برق ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبكه هاي برق روستايي و جابه ج

 استان سيستان و بلوچستان شود. رتجديدپذير و پاك و توسعه فناوري هاي تجديدپذير و تكميل نيروگاه بادي ميل ناد

 

 - د

 

 ( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور اضافه مي شود:32( بند )پ( ماده )1متن زير به جزء ) -1

طق و شهرستان هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به منا شاخصهاي»

 «تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

ماليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانكاران طرح)پروژه( هاي واقع در استان به حساب استان  -2

 ( قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد توليدي منظور مي شود.6( بند )ب( ماده )2)( و 1با رعايت جزءهاي )

 

امور مالياتي مكلف است پرونده هاي واحدهاي توليدي و خدماتي با شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يك محل فعاليت  سازمان

دفتر مركزي آنها نيست به اداره كل امور مالياتي استان  را كه محل استقرار واحد توليدي يا خدماتي آنها در استان محل استقرار

 ارسال نمايد. تيمحل استقرار واحد توليدي و خدما

و عوارض بر ارزش افزوده واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از جمعيت كشور، به حساب خزانه استان ذي  ماليات

 ربط واريز مي شود.

 ارش عملكرد اين بند را در مقاطع سه ماهه به ديوان محاسبات كشور ارائه نمايد.امور مالياتي موظف است گز سازمان

 

( قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان هاي تهران و اسالمشهر به 6( بند )ب( ماده )1عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ) -3

( در نقاط روستايي و عشايري %12درصد )( در نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده %88نسبت هشتاد و هشت درصد )

 آنها توزيع مي شود.
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 ( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي12مطابق ماده ) - ـه

( به هر يك از وزارتخانه هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود ماهانه از هر واحد 2) دولت

( ريال و از هر 1000( ريال، از هر واحد مسكوني مشتركان برق مبلغ يك هزار )2000سكوني مشتركان گاز مبلغ دو هزار )م

( ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي 10.000يك از واحدهاي تجاري مشتركان گاز و برق مبلغ ده هزار )

خزانه داري كل كشور واريز كنند. براي مشتركان روستايي، مبالغ فوق  ( اين قانون نزد5جدول شماره ) 160186و  160185

فوق مشمول ماليات بر درآمد و  ه( است و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي باشند. وجو%50الذكر معادل پنجاه درصد )

 ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

رف مي رسد. آيين نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري حاصله براي موارد مندرج در ماده مذكور به مص منابع

مناقصه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 

بند را از شركتهاي مذكور أخذ وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند گزارش مبالغ پرداختي شركتهاي بيمه اي از محل منابع اين 

 و گزارش آن را به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي ارائه دهند.

بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند با صدور بيمه نامه، مشتركان را از حقوق خود مطلع و متناسب  شركتهاي

بيمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمايند. شركتهاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين با مبلغ دريافتي شركت 

 حداكثر تا سه ماه پرداخت مي نمايند، خواه حادثه در بيرون يا داخل منزل اتفاق افتاده باشد. وبند را در كمتر از دوماه بررسي 

 

، وزارت 20/1/1399ماندهاي عادي با مشاركت بخش غيردولتي مصوب ( قانون كمك به ساماندهي پس6در اجراي ماده ) - و

امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور مالياتي كشور موظف است يك در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و كاالهايي كه 

 واريز نمايد. 160189أخذ و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره  اتمام يا قسمتي از آنها قابل بازيافت است ر

مواد اوليه، قطعات و كاالهاي فوق الذكر حداكثر دوماه پس از ابالغ اين قانون، توسط سازمان محيط زيست تعيين و  فهرست

اعالم مي شود. توليدكنندگان و واردكنندگاني كه با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از 

 اند، مشمول اين عوارض نمي شوند. نمودهكاالهاي خود اقدام مواد اوليه، قطعات و 

( 9جدول شماره ) 39-530000( ريال از محل رديف شماره 10.000.000.000.000وصولي تا سقف ده هزار ميليارد ) منابع

شور براي بازيافت اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ك

پسماندهاي حاصل از كاالهاي مزبور )ايجاد تأسيسات منطقه اي تبديل پسماند به مواد و انرژي( با اولويت مشاركت بخش 

خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود. دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول 

 .ديه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مي شوتوسط سازمان امور مالياتي كشور ته
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( اضافه و منابع حاصله %15به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً پانزده درصد ) 1400در سال  - ز

 530000-38رديف هزينه اي واريز مي شود و معــادل آن از محل  160188( به رديف درآمدي %100به صورت صددرصد )

( به هيأت امناي صرفه جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي يابد تا جهت خريد عضو مصنوعي )پروتز( 9جدول شماره )

كاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه هاي دارويي بيماري هاي نادر از جمله اوتيسم، گوشه، سلياك، متابوليك و 

( و بيماري سمي.بي(، سيستيك فيبروزيس، كم خوني داسي شكل )سيكل سل آنمي، سيكل سل تاالبال پروانه )اي 

كليوي)دياليزي( و بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي و بيماري تحليل عضالني نخاعي مادرزادي )اس. ام. اِي( 

 هزينه شود.

 

 - ح

 

سته به نهادهاي عمومي، نيروهاي مسلح، خيريه ها و شركتهاي دولتي مكلفند كليه مراكز درماني اعم از دولتي، خصوصي، واب -1

( از حق الزحمه يا حق العمل پزشكي پزشكان كه به موجب دريافت وجه صورتحساب هاي ارسالي به بيمه ها و %10ده درصد )

مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ عنوان علي الحساب ماليات كسر و به نام پزشك  بهيا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي شود 

ماليات علي الحساب اين بند شامل كليه پرداخت هايي كه #صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. تذكر

د قانون پرداخت و ماليات آن كسر مي شود، نخواه ين( ا12( بند )الف( تبصره )2به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق جزء )

با اصالحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري مي  3/12/1366( قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 199بود. حكم ماده )

 باشد.

 

كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و  -2

كي ايران صادر مي شود و كليه اشخاص شاغل در كسب و كارهاي حقوقي اعم از وكالت آموزش پزشكي و يا سازمان نظام پزش

 استفاده كنند. وشگاهيو مشاوره حقوقي و خانواده، مكلفند از پايانه فر

 

 - ط

 

مكرر( قانون 169با استفاده از پايگاههاي اطالعاتي موضوع ماده ) 1400سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در سال  -1

ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده  1399اليات هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف مطالبات تا پايان سال م

( اين قانون واريز 5شماره ) و به رديف درآمدي ذي ربط مندرج در جدول وصول( اين مطالبات را %30و حداقل سي درصد )

 كند.
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مكرر( قانون ماليات هاي 169ي در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف مقرر در ماده )بانكها و مؤسسات مالي و اعتبار

( حجم سپرده هاي %2اي معادل دودرصد ) مهمستقيم عالوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جري

ه ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي شوند. اين جريم

وصول خواهد بود. شركتهاي بيمه مكلفند اطالعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواست شده را به 

 كه سازمان امور مالياتي كشور مقرر مي كند در اختيار آن سازمان قرار دهند. يبيترت

 

يت اين بند عالوه بر جريمه هاي مزبور در قانون ماليات هاي مستقيم مشمول جريمه اي بيمه درصورت عدم رعا شركتهاي

 خواهند بود. 1399( حق بيمه دريافتي در پايان سال %5معادل پنج درصد )

 

 مكرر( قانون ماليات هاي مستقيم، تا54سازمان امور مالياتي مكلف است در مورد ماليات بر خانه هاي خالي موضوع ماده ) -2

نسبت به اعالم ماليات متعلق به مالكين واحدهاي مشمول اين ماده اقدام نمايد. اشخاص مشمول  1400پايان دي ماه سال 

 از اعالم سازمان امور مالياتي خواهند بود. پسمكلف به پرداخت مبالغ مذكور تا يك ماه 

 

 - ي

 

( ريال از استفاده كنندگان خدمات 10مت هر پيامك مبلغ ده )كارور )اپراتور(هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، عالوه بر قي -1

 نزد خزانه داري كل كشور واريز مي كنند. 160154مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي رديف 

( قانون 8( و )6(، )5( ريال جهت اجراي مواد )1.000.000.000.000حاصله متناسب با وصول تا سقف يكهزار ميليارد ) درآمد

 ( قرار مي گيرد.131500از حقوق معلوالن و ساماندهي كودكان كار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي )رديف حمايت 

 

حق االمتياز و حق السهم دولت از كارورهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي پس از پايان قرارداد فعلي آنها به ميزان ده واحد  -2

نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. منابع درآمدي  130404مد عمومي رديف ( افزايش يافته و به حساب درآ%10درصد )

( ريال با نظارت مركز ملي فضاي 20.000.000.000.000حاصل از اين افزايش از هر كارور، تا سقف بيست هزار ميليارد )

 مجازي صرف توسعه زيرساخت همان كارور در بستر شبكه ملي اطالعات مي شود.

از حق السهم دولت از كارورها و شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد ميليارد حاصل  منابع

تا سقف مبلغ يكصد و بيست و نه هزار و سيصد ميليارد  130404( ريال در رديف 69.800.000.000.000)

 ( ريال صرف موارد زير مي شود:129.300.000.000.000)
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 خدمات ارائه امكان كه ايران مخابرات شركت توسط پرسرعت ثابت اينترنت( پورت)درگاه ميليون پنج زيرساخت وسعهت -2–1

 .باشد داشته را پيشرفته تصويري و صوت

 

 مجازي فضاي در محتوا توليد از حمايت -2–2

 

استاي مصوبات شوراي عالي فضاي پروژه ها و طرحهاي مرتبط با فضاي مجازي تحت نظارت و راهبرد مركز ملي و در ر -3-2

با اولويت بومي سازي تجهيزات و خدمات  1399مصوب شهريور « طرح كالن و معماري شبكه ملي اطالعات»مجازي به خصوص 

كالن داده ها، حمايت از توسعه هوشمندسازي در قواي سه گانه و  پردازشامنيت و توليد محتوا و سالم سازي، ذخيره سازي و 

ي و ايجاد يك زيرساخت مرجع ملي به نحوي كه امكان نظارت برخط و قابل اتكاي سهم ترافيك داخلي در كل نيروي انتظام

 مصرف اينترنت كشور فراهم شود.

 

ن شبكه ملي اطالعات در افق كال سند طرح در شده مشخص اقدامات است مكلف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت –2 –4

 را محقق نمايد. 1400

 

 مقررات تنظيم سازمان عهده بر منحصراً  آن، بر نظارت و فراگير تصوير و صوت مقررات تنظيم و مجوز صدور سؤوليتم -2 –5

ارزشهاي  حفظ راستاي در است موظف سيما و صدا سازمان. است سيما و صدا سازمان( ساترا)فراگير تصوير و صوت هاي رسانه

ليد آثار حرفه اي در فضاي مجازي نظارت نمايد و ضمن ارتقاي كيفي توليدات تو راحلاسالمي و نظام خانواده بر تمام م -ايراني

 از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد.

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است به نحوي سياستگذاري نمايد كه توسعه اقتصاد رقومي )ديجيتال( بر بستر  -6-2

 ي مالي و اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبكه ملي اطالعات باشد.شبكه ملي اطالعات داراي مزيتها

 ندارند. 1400ارائه دهنده خدمات، اجازه افزايش تعرفه اينترنتي مصرفي را در سال  كارورهاي

 

از دستگاههاي ذي نفع مادامي كه اليحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده الزم االجراء نشده باشد، سهم هر يك  - ك

 است. 1399مطابق قانون أخيرالذكر در سال  1400از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 
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در معامالت پيمانكاري كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار  - ل

ارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور موظف پرداخت كند. تا زماني كه ك

و مؤسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير دستگاههاي اجرائي حق مطالبه آن  انكهااست ضمن پاسخ به استعالم ب

در مواردي كه بدهي كارفرما به پيمانكار به صورت اسناد خزانه اسالمي  از پيمانكار يا أخذ جريمه ديركرد از وي را نخواهد داشت.

پرداخت مي شود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان امور مالياتي كشور تحويل 

مانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه دهد. سازمان امور مالياتي كشور معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از بدهي مالياتي پي

تحويلي را به عنوان وصولي  هداري كل كشور ارائه مي كند. خزانه داري كل كشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزان

 ماليات منظور كند.

 

 - م

 

ئران عتبات و مرزنشينان ( قانون ماليات بر ارزش افزوده، براي زا45، عوارض خروج از كشور موضوع ماده )1400در سال  -1

با اصالحات و الحاقات بعدي آن  24/12/1395كل كشور مصوب  1396براي يك بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 

كساني اطالق مي شود كه ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند. بررسي  هأخذ مي شود. افراد مرزنشين موضوع اين جزء ب

اساس سامانه بانك اطالعات مرزنشينان وزارت كشور مبتني بر شماره ملي و شناسه )كد( پستي افراد و تأييد اين موضوع بر

 مذكور است.

 

از مرزهاي زميني به مقصد  1400تا بيست و دوم مهر ماه سال  1400زائران اربعين كه از تاريخ چهارم شهريورماه سال  -2

 ض خروج معافند.كشور عراق از كشور خارج مي شوند، از پرداخت عوار

 

عوارض خروج ورزشكاران تيم هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون مرزي اعزام مي شوند براي هر  -3

 مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ مي شود.

 

مشغول به كار بوده اند با تأييد وزارت تعاون، كارگراني كه در طول يك سال گذشته به عنوان كارگر در كشورهاي همجوار  -4

كار و رفاه اجتماعي و يا ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها و شهرستان ها از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف مي 

 باشند.
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خرجي در حسابهاي  -ت جمعيدستگاههاي اجرائي موظفند معافيت ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صور - ن

مربوط به خود ثبت كنند. عملكرد معافيت ها و تخفيفات گمركي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسالمي 

 ايران محسوب مي شود.

 

طريق مكرر( قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از 169( و )103به استناد مواد ) - س

ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مكلف است ظرف يك ماه پس از ابالغ اين قانون، سامانه تنظيم قرارداد الكترونيكي بين وكيل 

برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده  سترسيو موكل را تكميل كند به نحوي كه د

فراهم گردد. تمام وكالي فعال عضو مراكز وكال و كانون هاي وكالي دادگستري موظفند قراردادهاي قوه قضائيه به سامانه مزبور 

مالي خود با موكل را در اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند. شناسه )كد( يكتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد 

الي دادگستري در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطالعات الكترونيك، مبناي شناسايي مشاوران، وكال و كانون هاي وك

 مالي مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالياتي خواهد بود.

امور مالياتي در صورت اثبات خالف گويي وكيل عالوه بر پيگيري موضوع در مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه  سازمان

شده اقدام مي نمايد. سازمان امور مالياتي مكلف است ظرف سه ماه زيرساخت الزم  مالياتي تا سقف پنج برابر اختالف كشف

مفاصا حساب مالياتي در سراسر كشور را فراهم كند. تأخير در راه اندازي  كترونيكيجهت پرداخت الكترونيكي ماليات و دريافت ال

 سامانه، استنكاف از اجراء محسوب مي شود.

 

اصالح « سي برابر»به عبارت « ده برابر»عبارت  1399نون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال ( قا100در تبصره ماده ) - ع

 مي شود.

 

به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با  1400( قانون برنامه ششم توسعه، از ابتداي سال 73در اجراي ماده) - ف

( ريال، هر نخ سيگار 500خل با نشان)برند( بين المللي مبلغ پانصد )( ريال، توليد دا250نشان ايراني مبلغ دويست و پنجاه )

( ريال به 33.000( ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي قليان داخلي سي و سه هزار )1500وارداتي مبلغ يكهزار و پانصد )

 حقوق ورودي اضافه مي گردد. ( ريال به عنوان100.000عنوان ماليات و هر بسته پنجاه گرمي تنباكوي وارداتي يكصدهزار )

 

به عنوان  140206درآمد حاصل از فروش فرآورده هاي خوني و خدمات آزمايشگاهي سازمان انتقال خون موضوع رديف  - ص

 درآمد اختصاصي تلقي مي شود و به مصرف هزينه هاي مورد نياز آن سازمان مي رسد.
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 - ق

 

ه انتشارات كمك درسي و فعاليتهاي هنري از قبيل بازيگري موضوع بند )ل( ماده معافيت مالياتي فعاليت هاي مربوط ب -1

( ريال در سال قابل اعمال است و بعد از آن 2.000.000.000( قانون ماليات هاي مستقيم، صرفاً تا سقف دو ميليارد )139)

 يات مي شود.( قانون ماليات هاي مستقيم مشمول مال131( يا ماده )105حسب مورد به نرخ ماده )

 

به منظور حمايت از توليد و صاحبان كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا، واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات كمتر  -2

عالوه بر معافيت هاي قانوني و بخشودگي و مشوق  1399( ريال و واحدهاي توليدي در سال 1.000.000.000از يك ميليارد )

 از پنج واحد درصد بخشودگي برخوردار مي شوند. 1399ر عملكرد سال هاي مالياتي، براي ماليات ب

 

واردات خودروي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس كشور و هداياي سازمان هاي بين المللي غيردولتي به اين سازمان از  -3

 پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمركي معاف است.

 

 ا حذف مي شود.معافيت هاي مالياتي مؤسسات كنكور دانشگاهه -4

 

رده هاي بسيج )پايگاهها و حوزه ها( و موزه هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبكه، انشعاب و اشتراك آب  -5

 و فاضالب، برق، گاز و عوارض شهرداري معاف هستند.

 

 صفر نرخ به ماليات مشمول 1400 سال در ونزوئال –سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مشترك ايران  -6

 .است

 

برخورداري از معافيت هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات كاالها و خدمات و هرگونه جايزه و مشوقهاي صادراتي  -7

 منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور است.

 

( ريال جهت خريد تضميني توتون و تنباكو توسط شركت دخانيات 2.500.000.000.000تا مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد ) -8

 ايران هزينه قابل قبول مالياتي اين شركت تلقي مي گردد.
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( قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و 80( بند )چ( ماده )2در اجراي جزء ) -9

هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه هاي انشعاب آب، فاضالب، سازمان بهزيستي از پرداخت 

 يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط براي يك بار معافند. صبرق و گاز براي واحدهاي مسكوني اختصا

 

وني گران قيمت را از محل رديف ( از درآمدهاي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسك%20دولت موظف است بيست درصد ) -10

 بابت تأمين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هزينه نمايد. 530000-79شماره 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي و گمركي و شفاف سازي  -11

نرخ صفر را جايگزين معافيت هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمركي با 

تمامي معافيت هاي مالياتي و گمركي و ميزان معافيت آنها را مشخص و  تهاي مستقيم و قانون امور گمركي نموده و فهرس

امل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. اين فهرست بايد ش

 ها باشد. فيتدرآمد مالياتي و گمركي چشم پوشي شده در اثر اين معافيت ها و استناد قانوني اين معا

 

به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه گذاري عموم مردم در انواع طرح)پروژه( هاي زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي  -12

گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و -توليدي صنعتي و كشاورزي و نيز تشويق فرهنگ سرمايه هاي سرمايه اي، حمل و نقل و

انتقال دارايي به/ از صندوق هاي سرمايه گذاري طرح)پروژه( كه پذيره نويسي آنها با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار انجام 

 باشد.مي شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي 

نقل و انتقال و سود ايجادي در شركتهاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده غيرنقدي به شركتهاي سهامي عام در شرف  ماليات

تأسيس كه به منظور ايجاد و تكميل طرح)پروژه(هاي توليدي صنعتي و كشاورزي، زيربنايي و طرحهاي تملك دارايي هاي 

ز عرضه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ مي گردد، سرمايه اي و حمل و نقل شكل مي گيرد و مجو

 مشمول ماليات به نرخ صفر مي باشد.

 

 مازاد درآمدهاي قوه قضائيه ناشي از ارائه خدمات قضائي موضوع - ر

و الحاقات بعدي با اصالحات  28/12/1373( قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 3) ماده

( ريال 5.000.000.000.000كل كشور تا سقف پنج هزار ميليارد ) 1400قانون بودجه سال 140101آن، مذكور در رديف 

( ريال در مقاطع سه ماهه پس از واريز به خزانه داري كل كشور، به نسبت 50.000.000.000.000مازاد بر پنجاه هزار ميليارد )

 ( اختصاص مي يابد.%100وصولي و به ميزان صددرصد )
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كليه مالكين )اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي( انواع خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخصي  - ش

مجموع ارزش آنها بيش از ده ميليارد  1400به نام خود و فرزندان كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل كه در پايان سال 

 ماليات ساالنه خودرو مي باشند: شمول( ريال باشد به شرح زير م10.000.000.000)

 

 (%1( ريال يك درصد )10.000.000.000( ريال نسبت به مازاد ده ميليارد )15.000.000.000تا مبلغ پانزده ميليارد ) -1

 

 (%2( ريال دو درصد )15.000.000.000( ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد )30.000.000.000تا مبلغ سي ميليارد ) -2

 

( ريال سه درصد 30.000.000.000( ريال نسبت به مازاد سي ميليارد )45.000.000.000تا مبلغ چهل و پنج ميليارد ) -3

(3%) 

 

 (%4( ريال چهار درصد )45.000.000.000نسبت به مازاد چهل و پنج ميليارد ) -4

روز انواع خودرو با توجه به تاريخ ساخت يا واردات آن است كه توسط محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت  مأخذ

تعيين و اعالم شده است. مأخذ مزبور براي انواع خودرو كه بعد از اعالم سازمان  1399سازمان امور مالياتي كشور تا پايان سال 

 عيين و اعالم خواهد شد.از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور ت پستوليد يا وارد مي شوند، بالفاصله 

 1400امور مالياتي كشور مكلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خرداد ماه سال  سازمان

اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند. كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات ساالنه 

كمتر از هجده سال و محجور تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال  زندانروهاي تحت تملك خود و فرمربوط به خود

پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال خودروهايي كه به موجب اين بند براي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت  1400

 ممنوع است. هقل و انتقال قطعي و اجاربدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، ن

 

 از حكم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارند. متخلفين

به تصويب  1400نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و حداكثر تا پايان خردادماه سال  آيين

 هيأت وزيران مي رسد.

 

صنعتي مشابه سرزمين اصلي مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده )وي.اِي.تي(  -مناطق آزاد تجاري 1400در سال  - ت

 خواهند بود.
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غيرفلزي، محصوالت نفتي، گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در  -درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي - ث

هرست مواد خام و نيمه خام مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي تمام نقاط كشور مشمول ماليات مي شود. تعريف و ف

اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران تهيه مي شود و ظرف مدت  وامور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت 

 سه ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

مسكوني و باغ ويالهاي گران قيمت به شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي )ساالنه( مي واحدهاي  1400در سال  - خ

 شوند:

 

واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي گران قيمت)با احتساب عرصه و اعيان( با ارزش روز معادل يكصد ميليارد  -1

 ( ريال و بيشتر به نرخهاي زير:100.000.000.000)

 

( ريال يك در 150.000.000.000( ريال تا يكصد و پنجاه ميليارد )100.000.000.000صد ميليارد )نسبت به مازاد يك -1-1

 هزار

 

( 250.000.000.000( ريال تا دويست و پنجاه ميليارد )150.000.000.000نسبت به مازاد يكصد و پنجاه ميليارد ) -1-2

 ريال دو در هزار

 

( ريال سه 400.000.000.000( ريال تا چهارصد ميليارد )250.000.000.000) نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد -1-3

 در هزار

 

( ريال چهار در 600.000.000.000( ريال تا ششصد ميليارد )400.000.000.000نسبت به مازاد چهارصد ميليارد ) -1-4

 هزار

 

 هزار ( ريال به باال پنج در600.000.000.000نسبت به مازاد ششصد ميليارد ) -1-5

 محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسكوني و باغ ويال يك مستغل، محسوب و جداگانه مشمول ماليات مي باشد. در
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 موارد زير مشمول اين ماليات نمي باشند: -2

 

 واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي در حال ساخت -2-1

 

 واحدهاي مسكوني و باغ ويالهاي در سال تملك -2-2

 

تخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و شهرداري ها موظفند امكان وزار -3

دسترسي برخط)آنالين( به اطالعات مالكيت امالك مورد نياز سازمان امور مالياتي كشور در حوزه اماكن را در اختيار اين سازمان 

كلف است نسبت به تعيين دارايي هاي مشمول و ارزش آنها حداكثر تا پايان خردادماه قرار دهند. سازمان امور مالياتي كشور م

 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع اشخاص مشمول برساند. 1400سال 

 

ويالهاي تحت تملك  -كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند ماليات ساالنه مربوط به هر يك از واحدهاي مسكوني و باغ -4

پرداخت نمايند. ثبت نقل و انتقال امالكي كه به موجب اين  1400ود و افراد تحت تكفل را حداكثر تا پايان بهمن ماه سال خ

از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي  بلبند براي آنها ماليات وضع گرديده است، ق

 حكم اين جزء در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد.و اجاره ممنوع است. متخلف از 

نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي )سازمان امور مالياتي كشور( حداكثر تا پايان خردادماه سال  آيين

 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 1400

 

نصد هزار دنبال كننده رسانه هاي كاربر محور از محل تبليغات، مشمول ماليات بر درآمد درآمدهاي كاربران داراي بيش از پا - ذ

خواهد بود. سازمان امور مالياتي مكلف است، ظرف دوماه پس از الزم االجراءشدن اين بند، دستورالعمل اجرائي مربوط به أخذ 

تبليغات را تهيه كند و به تأييد وزير امور اقتصادي و اي رسانه هاي كاربر محور از محل  حرفهماليات از درآمدهاي كاربران 

دارايي برساند. سازمان امور مالياتي مكلف است، فهرست مؤديان مالياتي و خوداظهاري ارائه شده توسط آنها را تهيه كند و در 

 تارنماي)سايت( سازمان، در منظر عموم قرار دهد.

 

غيرمنقول در اختيار سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به  دولت مكلف است نسبت به فروش اموال منقول و - ض

( ريال اقدام و درآمد حاصل 4.400.000.000.000استثناي اموال در اختيار ولي فقيه به مبلغ چهار هزار و چهارصد ميليارد )

 .( بابت غذا و پوشاك زندانيان واريز كند7) مارهجدول ش 108200را پس از گردش خزانه به رديف 
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 ، درآمد حاصل از صادرات قير، مشمول ماليات مي گردد.1400به منظور تأمين قير مورد نياز كشور در سال  - ظ

 

با اصالحات و الحاقات بعدي از تاريخ انقضاي آن تا  16/9/1394مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  - غ

 ، تمديد مي شود.1400در سال زمان الزم االجراءشدن اليحه شوراي حل اختالف 

 

 7 تبصره

 

 - الف

 

واريز به خزانه »( قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور، عبارت 35در راستاي اجرائي نمودن ماده ) -1

اصالح « كل كشورواريز به حساب تمركز وجوه درآمد شركتهاي دولتي نزد خزانه داري »در اين ماده به عبارت « داري كل كشور

 مي شود.

 

( قانون برنامه ششم توسعه از جمله 29( قانون مديريت خدمات كشوري و ماده )5كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -2

دستگاهها و شركتهاي مستلزم ذكر يا تصريح نام مانند شركتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

و صنايع معدني ايران )ايميدرو( مكلفند كليه حسابهاي ريالي خود )درآمدي و  معادنو سازمان توسعه و نوسازي ايران )ايدرو( 

هزينه اي( را صرفاً از طريق خزانه داري كل كشور و نزد بانك مركزي افتتاح كنند. دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت 

انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط  يافتتاح شده نزد بانك مركزها و پرداخت هاي خود را فقط از طريق حساب هاي 

دستگاههاي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمومي غيردولتي 

شمول حكم اين جزء مي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين مي شود، م

 شوند.

 

گمرك جمهوري اسالمي ايران موظف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات  - ب

 22/8/1390( قانون امور گمركي مصوب 68( تا )66وارداتي كه در كاالهاي صادراتي مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد )

( قانون امور گمركي، ظرف مدت پانزده روز، از محل 45( ماده )2موضوع تبصره ) بارداريت و الحاقات بعدي و هزينه انبا اصالحا

 تنخواه دريافتي از خزانه داري كل كشور كه تا پايان سال تسويه مي نمايد، اقدام كند.
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ع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز توزي - ج

 130421را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور موضوع رديف  1400واردات و توليد محصوالت دخاني طي سال 

 ( اين قانون واريز كند.5جدول شماره )

 

مترمكعب آب و دفع فاضالب و هر به دولت اجازه داده مي شود مابه التفاوت قيمت تكليفي و قيمت تمام شده فروش هر  - د

كيلو وات ساعت برق را )پس از تأييد سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني( با بدهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه 

( قانون برنامه و بودجه كشور از محل رديف 32اي به بهره برداري رسيده بخش آب، فاضالب و برق وزارت نيرو موضوع ماده )

خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي ربط مكلفند  -به صورت جمعي 530000-33و رديف هزينه اي  310404درآمدي 

ناشي از اجراي اين  هتسويه حساب را در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. سرمايه شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه شد

 حكم افزايش مي يابد.

 

سازمان هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران )ايدرو( و توسعه و  1397قبل از سال  به دولت اجازه داده مي شود مطالبات - هـ

نوسازي معادن و صنايع معدني ايران )ايميدرو( بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و همچنين 

آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به  يقمطالبات سازمان هاي مذكور و وزارت نفت از طر

( قانون اساسي را با بدهي آنها 44مربوط، مشروط به انجام تكاليف موضوع قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم )

خرجي از طريق  -( ريال به صورت جمعي10.000.000.000.000به دولت بابت ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد )

 خزانه تهاتر كند.گردش 

 

 - و

 

 1400نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كاالهاي وارداتي به استثناي كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي در سال  -1

در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودي، بر اساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانك مركزي نرخ سامانه مبادله 

 ( قانون امور گمركي مي باشد.14) ادهدر روز اظهار و مطابق م الكترونيكي)اي.تي.اِس(

 

( قانون امور گمركي براي كاالهاي اساسي، 1( حقوق گمركي مذكور در صدر بند )د( ماده )%4نرخ چهاردرصد ) 1400درسال  -2

براي ساير كاالها به دو  ( و%1دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و همچنين نهاده هاي كشاورزي و دامي به يك درصد )

 .يابد( ارزش گمركي كاال تقليل مي %2درصد )
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مبلغ ريالي حقوق ورودي كاالهاي اساسي، دارو، تجهيزات و ملزومات مصرفي پزشكي و نهاده هاي كشاورزي  1400در سال  -3

 نبايد افزايش يابد. 1399و دامي نسبت به سال 

 

قانوني ثبت سفارش شده و مراحل قانوني آن طي شده باشد، حداقل به ميزان حقوق ورودي خودروي سواري كه در مهلت  -4

 ( ارزش گمركي آن تعيين مي شود.%86هشتاد و شش درصد)

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است از طريق شركتهاي خودروسازي ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصوالت  - ز

( داراي محدوديت هاي جسمي و حركتي و %25ازان باالي بيست و پنج درصد )ملي خود نسبت به فروش خودرو به جانب

بنياد شهيد و امور ايثارگران با تقسيط پنجساله اقدام كند و گزارش  رفي( با مع%70( تا هفتاد درصد )%50جانبازان پنجاه درصد )

 يع و معادن مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.عملكرد را هر سه ماه يك بار به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و صنا

 

 8 تبصره

 

( قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل 35در اجراي بند )ب( ماده ) - الف

عنوان سهم به عنوان سهم كمك بالعوض دولت هزينه كند. سهم باقي مانده به  1307002000و  1306012000برنامه هاي 

بهره برداران به صورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل راهسازي و نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر 

 )كنتور(هاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره برداري قابل پذيرش است.

 

محوطه سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنايي و تكميل واحدهاي به دولت اجازه داده مي شود براي عمليات آماده سازي،  - ب

مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي فرسوده و تاريخي، مصلي تهران و همچنين طرح اقدام ملي تأمين 

 :ردمسكن، اقداماتي را به شرح زير به عمل آو

 

ران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن و شركت وزارت راه و شهرسازي )از طريق شركت مادرتخصصي عم -1

( ريال از محل منابع داخلي و يا تهاتر اراضي 30.000.000.000.000بازآفريني شهري( مجاز است تا سقف سي هزار ميليارد )

بعد از واگذاري يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري  شناسيو امالك متعلق به شركتهاي فوق الذكر را به قيمت كار

( ريال از اعتبار فوق صرف 5.000.000.000.000و با سازوكار گردش خزانه صرف اجراي طرحهاي فوق كند. پنج هزار ميليارد )

 فرسوده و تاريخي مي گردد. ي( قانون برنامه ششم توسعه، بافتها59احياي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند )الف( ماده )
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 210228( ريال از محل اجراي اين جزء به رديف درآمدي 20.000.000.000.000ت هزار ميليارد )تا سقف مبلغ بيس همچنين

( اين قانون واريز مي شود تا جهت ساخت و تكميل مدارس با اولويت مجموعه هاي مسكوني مهر و مناطق 5جدول شماره )

 قرار گيرد. ورشمحروم و كم برخوردار در اختيار وزارت آموزش و پر

 

( در صورت درخواست مالكان 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )68اجراي ماده )در  -2

اعياني واحدهاي مسكن مهر، شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن مكلف به واگذاري قطعي 

باشند. منابع حاصل پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه داري كل مي  ودزمينهاي اجاره اي نود و نه ساله متعلق به خ

 كشور، صرف اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.

 

وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمينهاي متعلق به شركت مادرتخصصي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و  -3

( ريال طي قراردادهايي با بانكهاي 50.000.000.000.000يليارد )مسكن و شركت بازآفريني شهري را تا سقف پنجاه هزار م

و متناسب با آن، تسهيالت الزم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصيلي،  ادهعامل و صندوق هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار د

محل فروش عرصه و اعيان  بافتهاي فرسوده و آماده سازي مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تكميل اين طرحها نمايد و از

باقي مانده را به اجراي طرحهاي  وطرحهاي تكميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكهاي عامل تسويه كند 

 صدرالذكر اين جزء اختصاص دهد.

 

بسيج، حوزه علميه، مصلي، وزارت راه و شهرسازي مكلف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسگاه، كالنتري، پايگاه  -4

حوزه هاي مقاومت، مسجد، حسينيه و كتابخانه و سالنهاي ورزشي بسيج صالحين، مراكز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير 

( قانون 5صورت رايگان در اختيار مراكز متولي و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) بهمراكز اداري و خدماتي مورد نياز را 

 كشوري در طرحهاي مسكن مهر و اقدام ملي مسكن قرار دهد. مديريت خدمات

 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري  آيين

 اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات  - ج

طرحهاي تعادل بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمين هزينه هاي خريد و نصب شمارشگر 

كنند و اصل مبلغ تسهيالت پرداختي را بدون هيچ گونه سود  قداما)كنتور(هاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، 

به صورت اقساط با زمان بندي كه به تصويب وزراي نيرو و جهاد كشاورزي مي رسد از كشاورزان صاحب اين چاهها دريافت 

 كنند.
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اختيار شركتهاي آب ( اقساط وصولي براي اجراي طرحهاي احياء و تعادل بخشي منابع آب زير زميني در %100درصد ) صد

 منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار مي گيرد.

 

 - د

 

( وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشتركان داخل شهر ها كه اقدام به تفكيك ملك و افزايش واحد مي %10ده درصد ) -1

با اصالحات و الحاقات بعدي، صرف  11/10/1369( قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضالب مصوب 11نمايند موضوع ماده )

و كمبود آب شرب سالم در هر يك از شهرستان هاي آن استان  يتاصالح شبكه آب روستايي همان استان براساس شاخص جمع

 خواهد شد.

 

الت ( قانون ايجاد تسهي3( از منابع حاصل از اجراي تبصره )%10شركتهاي آب و فاضالب استاني مجازند حداكثر ده درصد ) -2

با اصالحات و الحاقات بعدي را براي تسريع  24/3/1377براي توسعه طرحهاي فاضالب و بازسازي شبكه هاي آب شهري مصوب 

و فاضالب با اولويت اجراي طرحهاي فاضالب در روستاهاي همان بخش هزينه  آبدر اجراء و توسعه طرحهاي ايجاد تأسيسات 

 نمايند.

 

با اصالحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و  16/12/1361( قانون توزيع عادالنه آب مصوب 33در اجراي بند )ب( ماده ) - هـ

صيانت از آبخوان هاي كشور و افزايش اطمينان پذيري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي، 

ه شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف شركتهاي آب منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه ب

كشور از مصرف كنندگان آب كشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد شمارشگر )كنتور( هوشمند بر اساس پروانه بهره برداري آنها و 

بخوان هر متر مكعب برداشت آب از آ ايبراي چاههاي مجاز داراي شمارشگر )كنتور( هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به از

( ريال متناسب با كشت غالب منطقه و ميزان درآمد كشاورزان مطابق دستورالعمل مشترك 200ها، حداكثر معادل دويست )

( اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز 5جدول شماره ) 160112وزراي نيرو و جهاد كشاورزي، دريافت و به رديف شماره 

( اين قانون به ترتيب هفتاد 9جدول شماره ) 530000-52ادله موافقتنامه از محل رديف . معادل مبلغ واريزي پس از مبدنماين

( جهت پرداخت خسارت نكشت به كشاورزان همان منطقه و براي تحقق اهداف برنامه هاي تعادل بخشي و بهبود %70درصد )

فتن راهكارهاي پيشگيري و برگرداندن آن فرونشست زمين مواجه است و يا ابهره برداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي كه ب

( در اختيار %50( باقي مانده به نسبت پنجاه درصد )%30به شرايط قبل در اختيار سازمان مديريت منابع آب ايران و سي درصد )

اي ( مابقي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي بر%50سازمان جنگل ها و مراتع جهت حفظ و احياء آبخيزداري و پنجاه درصد )

اجراي طرحهاي افزايش بهره وري آب قرار مي گيرد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي و 

 سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
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ت به مسلوب المنفعه نمودن اين چاهها اقدام ( قانون توزيع عادالنه آب نسب45چاههاي غيرمجاز وفق بند )هـ( ماده ) درخصوص

( ريال متناسب با افت 1.000و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازاي هر مترمكعب حداكثر يك هزار )

 دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي شود، دريافت مي گردد. بسفره و حجم كسري مخزن سفره كه حس

 

يري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و اليروبي رودخانه ها و آب بندانها به شركتهاي آب به منظور پيشگ - و

منطقه اي استان ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده مي شود بهره برداري از مصالح مازاد رودخانه اي و خاك مازاد 

اران شن و ماسه )با به كارگيري پيمانكاران داراي صالحيت( به شرط واريز و بهره برد نكارانآب بندانها را از طريق مزايده به پيما

حقوق دولتي واگذار نمايد. در صورت وصول درآمد مازاد بر عمليات تعيين شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي 

ن در اختيار شركت مديريت ( اين قانو9) مارهجدول ش 530000-30واريز مي گردد. منابع حاصله از محل رديف  160149

منابع آب ايران قرار مي گيرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور صرف ساماندهي رودخانه هاي 

بحران كشور  تكشور شود. گزارش عملكرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه ماه يك بار توسط وزارت نيرو به سازمان هاي مديري

نامه و بودجه كشور ارسال مي گردد. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت و بر

 نيرو تهيه و ابالغ مي گردد.

 

( قانون برنامه ششم توسعه و عشايري، بهسازي محيط 59براي ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي موضوع بند )الف( ماده ) - ز

و بافتهاي فرسوده واقع در حريم و خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها، تأمين زيرساخت و فراهم كردن حداقل  هاي اسكان

روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و كالنتري در اين مناطق، شوراي توسعه  بخانه،خدمات عمومي اعم از مدرسه، مسجد، كتا

جمعيت ساكن در اين مناطق از كل جمعيت هر استان را بر اساس آيين نامه و برنامه ريزي استان ها، موظفند معادل سهم 

( قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح 6( بند )ب( ماده )1اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از محل عوارض جزء )

 در همان استان نمايند. كاهش آسيبهاي اجتماعي و محروميت زدايي براي محالت آسيب ديده و بهسازي مناطق فوق الذكر

 

 - ح

 

 به ثابت ارتباطات مبدل و باركدخوان هوشمند ساعتهاي و ها تبلت كليه است موظف اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت –1

 ر سامانه هوشمند مديريت تجهيزات سامانه اي )همتا( ثبت نمايد.د را داخل توليد و وارداتي سيار

 

( %12( دالر برابر دوازده درصد )600همراه)موبايل( ساخته شده خارجي باالي ششصد) حقوق ورودي واردات گوشي هاي -2

 ( اين قانون واريز مي شود.5جدول شماره ) 110410تعيين مي گردد. منابع حاصله به رديف 
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محاسبه  هاي كشاورزي-تعرفه آب مصرفي در شهركهاي كشاورزي و واحدهاي مستقر در اين شهركها به نرخ مصوب فعاليت - ط

( قانون توزيع عادالنه آب 33مي گردد. همچنين اين شهركها و واحدهاي مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده)

 معاف مي باشند.

 

تعرفه هاي آب، برق و گاز مشتركين خانوارهاي كشور را به گونه اي  1400وزارتخانه هاي نفت و نيرو موظفند در سال  - ي

كه با رعايت مناطق جغرافيايي كشور، تعرفه مشتركين كم مصرف خانوارهاي محروم تحت پوشش كميته امداد اصالح نمايند 

مشتركين تا الگوي مصرف به صورت يارانه اي، مشتركين پرمصرف باالتر از  ،امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي برابر صفر

پلكاني)آي.بي.تي( تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي الگوي مصرف به صورت غيريارانه اي و براساس الگوي افزايش 

 مذكور براساس بعد خانوار محاسبه مي شود.

افزايش تعرفه مشتركين پرمصرف باالتر از الگوي مصرف بايد حداقل به اندازه اي تعيين شود كه بارمالي رايگان كردن  ميزان

 تأمين منابع جديد نداشته باشد.تعرفه مشتركين كم مصرف را جبران نمايد و نياز به 

 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه مي شود و ظرف مدت يك ماه پس از ابالغ اين  آيين

 قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

با هماهنگي دستگاههاي ملي كشت برنج در مناطق مختلف كشور در چهارچوب سياست هاي كلي نظام و  1400در سال  - ك

 به تشخيص كارگروه سازگاري با كم آبي استان تعيين مي گردد.

 

 10/3/1396( قانون مجازات استفاده كنندگان غيرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضالب و گاز مصوب 4براساس ماده ) - ل

انشعاب هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع  نسبت به برقراري 1400دستگاههاي مسؤول موضوع اين قانون مي توانند، در سال 

 و روستاها، تا تعيين تكليف قانوني از سوي مراجع ذي صالح، اقدام نمايند. هااين قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهر

 

ي فعال دولت مكلف است در واردات محصوالت كشاورزي و دامي در شرايط مساوي اولويت خريد خود را از شركتهاي ايران - م

در حوزه كشاورزي فراسرزميني قرار دهد. آيين نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري وزارت صنعت، 

 هيأت وزيران مي رسد. تصويبمعدن و تجارت و بانك مركزي تهيه شده و به 
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اجازه داده مي شود با تصويب هيأت امناي خود تا  به دانشگاهها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري - الف

نسبت به أخذ تسهيالت از بانكها از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام كنند و  1399سقف عملكرد درآمد اختصاصي سال 

ويژه  در جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود با اولويت ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأهلين به

( قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل 103مناطق كمتر توسعه يافته موضوع بند )پ( ماده )

درآمد اختصاصي خود اقدام كنند. صندوق هاي رفاه دانشجويان مكلفند نسبت به پيش بيني اعتبار الزم در فعاليت هاي خود 

 كارمزد تسهيالت با اولويت تسهيالت مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام كنند.به منظور پرداخت يارانه سود و 

و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و پاركهاي علم و فناوري اعم از دولتي و غيردولتي نيز مي توانند با رعايت  دانشگاهها

به روز رساني آزمايشگاهها و كارگاههاي خود استفاده مفاد اين بند، از تسهيالت بانكي براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و 

 نمايند.

 

تا  1399تا  1385( وجوه اداره شده پرداختي از محل بازپرداخت وامهاي شهريه دانشجويي از سال %100صد درصد ) - ب

 ( ريال به خزانه داري كل كشور واريز مي شود.2.000.000.000.000سقف دو هزار ميليارد )

صندوق هاي رفاه دانشجويي به عنوان كمك جهت افزايش منابع مالي صندوق هاي مزبور اختصاص مي يابد تا  مذكور به وجوه

بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه به دانشجويان و ساير پرداخت هاي رفاهي دانشجويي شود. وجوه مذكور 

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد  تحقيقات و وم،به صندوق هاي رفاه دانشجويي وزارتخانه هاي عل

 اسالمي براساس سرانه دانشجويي تخصيص و واريز مي گردد.

 

مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور نسبت به اعتبارات  - ج

دوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي گيرد. اقساط وامهاي مذكور پس مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق صن

افراد، پرداخت مي شود. دانشجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مزبور و فرزندان  اراز فراغت از تحصيل و اشتغال به ك

 رزمندگان معسر در اولويت دريافت وام مي باشند.

 

( قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت از پژوهش هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي 64اده )در راستاي اجراي بند )ج( م - د

( قانون مديريت خدمات كشوري كه از اعتبارات برنامه )پژوهش هاي كاربردي( استفاده مي كنند، مكلفند 5اجرائي موضوع ماده )

در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان نامه هاي تحصيالت  ( اين اعتبارات را با اعالم فراخوان%10حداقل معادل ده درصد )

تكميلي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراكز پژوهشي، پاركهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسالمي، حوزه 

 به بسيج هزينه كنند. تههاي علميه، شركتهاي دانش بنيان و پژوهشكده هاي قانوني وابس
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( از اعتبارات هزينه اي %1( قانون برنامه ششم توسعه مبني بر اختصاص يك درصد )64در راستاي اجراي بند )ب( ماده ) - هـ

( به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه ريزي و توسعه 6و  1تخصيص يافته به دستگاههاي اجرائي )به استثناي فصول 

( اين قانون كسر كند 10ه را از سرجمع اعتبارات هزينه اي استان مندرج در جدول )ماد ناستان مجاز است اعتبارات موضوع اي

و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر اساس اولويت ها و سياست هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب 

ي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و ها نهدستورالعمل ابالغي سازمان برنامه و بودجه كشور كه با هماهنگي وزارتخا

آموزش پزشكي تدوين مي شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري به دستگاههاي اجرائي استاني تعيين شده توسط آن شورا 

 از جمله جهاد دانشگاهي اختصاص دهد.

راي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز مذكور مكلفند نحوه هزينه كرد اين بند را هر شش ماه يك بار به شو دستگاههاي

آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه 

حقيق و كند. مركز آمار ايران مكلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزينه كرد ت ارائهبه مجلس شوراي اسالمي  1401سال 

 توسعه را منتشر كند.

 

( اين قانون، مكلفند در اجراي تكاليف قانوني 3شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره ) - و

( از هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه ماهه به ميزان بيست و %40مربوط، حداقل چهل درصد )

(، به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند تا در راستاي حل مسائل و مشكالت خود از طريق %25درصد )پنج 

توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه و 

)پروژه( هاي پسادكتري و طرح)پروژه( هاي رحن نامه هاي تحصيالت تكميلي، طدر قالب طرح)پروژه( هاي كاربردي، عناوين پايا

تحقيقاتي دانش آموختگان تحصيالت تكميلي غيرشاغل به مصرف برسانند. درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر 

اجازه داده مي شود رأساً مبلغ توسط هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه داري كل كشور 

مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. اين مبالغ براي دانشگاهها 

و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش بيني شده آنها در اين قانون محسوب و 

با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه داري كل كشور، توسط خزانه داري كل كشور  نهاپس از تبادل توافقنامه توسط آعيناً 

به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي شود، به طوري كه تا پايان سال مالي 

و مؤسسات آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و  اات موضوع اين بند در دانشگاههكل مبلغ توافقنامه ها تسويه شود. اعتبار

غيردولتي و فناوري و جهاد دانشگاهي و حوزه هاي علميه در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي شود. حداقل سهم قابل 

مبلغ هر طرح)پروژه( شصت  پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز از

 (%40( از مبلغ چهل درصد )%10( است. شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي توانند حداكثر تا ده درصد )%60درصد )
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هزينه امور پژوهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به خود و جهاد دانشگاهي 

اجرائي اين بند هزينه كنند. سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تخصيص  امههاي علميه در چهارچوب آيين ن و حوزه

 ( اين منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده دستگاههاي اجرائي را در بودجه هاي سنواتي پيش بيني مي نمايد.%100صددرصد)

 

چگونگي مصرف و ساير موارد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و نامه اجرائي اين بند شامل ساز وكارهاي مربوط،  آيين

همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، صنعت، معدن و 

 رسد.تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي 

 

( و در جهت اجراي 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )78در راستاي تحقق ماده ) - ز

( قانون اساسي، آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان 30اصل سي ام )

ولي فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند  نكه إذ حضرت امام )ره( به استثناي مواردي

واريز نمايند. معادل درآمد واريزي از محل  110112نسبت به واريز ماليات خود به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف 

مقاوم سازي و خريد تجهيزات  سازي،شي، نو( اين قانون، به منظور توسعه عدالت آموز9جدول شماره ) 530000 -55رديف 

براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خوابگاههاي دانش آموزي كميته امداد امام خميني )ره( در اختيار وزارت آموزش و 

 پرورش قرار مي گيرد.

 

صورت رعايت الگوي كليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه هاي آب، برق و گاز )در  - ح

مصرف( معاف هستند. سقف الگوي مصرف به روزشده طي دستورالعملي توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و 

 سازمان برنامه و بودجه كشور حداكثر تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و ابالغ مي شود.

 

شم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ( قانون برنامه ش92به استناد بند )پ( ماده ) - ط

نزد خزانه داري كل  140184ايران مكلفند درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 

ن به نسبت سي درصد ( اين قانو9مندرج در جدول شماره ) 530000-49 ديفكشور واريز نمايند. وجوه واريزي از محل ر

( در اختيار سازمان صدا و %70( در اختيار وزارت ورزش و جوانان )براي كمك به فدراسيون هاي مربوط( و هفتاد درصد )30%)

 سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد.
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مؤسسات آموزش عالي  به منظور ارتقاي شاخصهاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي، درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها، - ي

وابسته به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، پاركهاي علم و فناوري 

و مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و جهاد دانشگاهي از شمول حكم اعتبارات موضوع 

اده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته و تحقق پيشرفت قانون استف

 و عدالت مستثني هستند.

 

وزارت آموزش و پرورش مكلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش آموزي را بدون كسر هرگونه وجهي به حساب  - ك

 نمايد. مدارس سراسر كشور واريز

 

اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور و توزيع عادالنه و رفع تبعيض و ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه  - ل

يافته و تحقق پيشرفت و عدالت كه از نيروهاي مسلح كسر مي شود براي توسعه و تقويت زيرساختهاي رده هاي نيروهاي مسلح 

سعه يافته از طريق شوراي برنامه ريزي استان به آنان اختصاص داده مي شود و در آن استان هزينه در مناطق محروم و كمتر تو

 مي گردد.

 

 10 تبصره

 

( ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي 4.000.000.000.000شركتهاي بيمه اي مكلفند مبلغ چهار هزار ميليارد ) - الف

ي( هر يك از شركتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت را طي جدولي كه براساس فروش بيمه )پرتفو

( اين قانون نزد خزانه داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي 5شماره ) لجدو 160111ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 

منابع حاصله در اختيار سازمان شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي شود. 

كشور قرار مي گيرد تا در  ژانسراهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان اور

( اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود. 7رديفهاي مربوط به اين دستگاهها در جدول شماره )

كزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور، بيمه مر

جمهوري اسالمي ايران و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه ماه يك بار در خصوص  تظامينيروي ان

 مي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور گزارش دهند.نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسال

اعتبار سه ماهه به دستگاههاي اجرائي فوق الذكر توسط سازمان برنامه و بودجه كشور براساس عملكرد صورت مي  تخصيص

 پذيرد.
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( و يكصد و 134در مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي اصول يكصد و سي و چهارم ) - ب

( قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي 139سي و نهم )

كند، سازمان برنامه و بودجه كشور مطابق رأي مراجع مذكور كه حداكثر  ريربط از اجراي تصميم مراجع حل اختالف خوددا

ي گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتي دستگاه، مبلغ مربوطه را كسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي هجده ماه از تاريخ ابالغ رأ

ذي نفع اضافه مي كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي تكليف مذكور از محل 

برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل  حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه داري كل كشور

 كشور( مي باشد.

 

 150101( افزايش مي يابد و مبالغ حاصله به رديف درآمدي %5تعرفه جريمه هاي رانندگي پنج درصد ) 1400در سال  - ج

 بد:نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. معادل مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي يا

 

( ريال جهت هزينه معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات 1.500.000.000.000مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد) -1

 رانندگي و پيشگيري از معلوليت در اختيار سازمان بهزيستي

 

ر در نقاط حادثه خيز ( ريال جهت اصالح راههاي روستايي و معاب1.500.000.000.000مبلغ يك هزار و پانصد ميليارد) -2

 شهرها و روستاهاي مناطق محروم مرزي كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي

 

( ريال براي حوادث جاده اي و تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت 1.000.000.000.000مبلغ يك هزار ميليارد) -3

 هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

 

( ريال براي كمك خريد تجهيزات و امكانات اتاق تشريح در اختيار سازمان 1.000.000.000.000مبلغ يك هزار ميليارد) -4

 پزشكي قانوني كشور

 

به دليل تأخير  1399كليه مبالغ جريمه مازاد بر اصل جريمه هاي ناشي از تخلفات راهنمايي و رانندگي كه تا پايان سال  - د

پرداخت شود  1400ه گرديده در صورتي كه اصل جريمه تا پايان دي ماه سال در مهلت قانوني پرداخت بر مبلغ جريمه افزود

( اين قانون واريز مي شود و معادل بيست 5جدول شماره ) 150123بند به رديف  اينبخشوده مي شود. درآمد ناشي از اجراي 

مي جمهوري اسالمي ايران اختصاص ( ريال آن براي تقويت توان عملياتي به نيروي انتظا20.000.000.000.000هزار ميليارد )

 مي يابد.

 

 



  

57 
 

 کل کشور 1400قانون بودجه سال 

 

 

 

 

 11 تبصره

 

 - الف

 

به منظور تأمين كسري اعتبارات ديه محكومان معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي كه  -1

صويب هيأت نظارت پرداخت خسارت ناشي از تصادف افراد بر عهده بيت المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با ت

( ريال از منابع درآمد ساالنه 3.500.000.000.000و پانصد ميليارد ) زارصندوق تأمين خسارت هاي بدني حداكثر تا سه ه

( قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 24موضوع بندهاي )ث( و )ج( ماده )

 هزينه كند. و( اين قانون دريافت 7جدول شماره ) 110600محل اعتبارات رديف را از  20/2/1395مصوب 

صندوق مزبور مكلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ يادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت  مديرعامل

يك بار به كميسيون هاي برنامه و  دادگستري قرار دهد. وزارت دادگستري مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه

 و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. ائيبودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قض

 

صندوق تأمين خسارت هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف  -2

ندان به سر مي برند و قبل از الزم االجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكور در ز

نقليه، زنداني شده اند، تأمين كند تا پس از معرفي ستاد ديه كشور به  سايلواردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از و

 صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود.

 

ادي كه جبران خسارت آنها بر عهده بيت المال يا دولت است، خزانه داري كل كشور مكلف به منظور پرداخت خسارت به افر -3

( از منابع رديفهاي درآمدي )جريمه هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه %10است ده درصد )

( ريال 5،000،000،000،000هزار ميليارد ) تعزيرات حكومتي( تا سقف پنج صوليقضائيه و هزينه هاي دادرسي و جزاي نقدي و

-64نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. منابع حاصل به صورت ماهانه از طريق رديف هزينه اي  160119را به رديف 

( اين بند 2( و )1در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد. منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم جزءهاي ) 530000

 ست.ا

 

( اين بند نسبت به پرداخت ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتوالن 3وزارت دادگستري مكلف است از محل منابع جزء ) -4

و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز كه توسط يگانهاي ارتش، سپاه و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند و همچنين 

ر اثر حوادث مختلف كشته يا مجروح مي شوند، با معرفي ارتش جمهوري اسالمي ايران، نيروي سربازاني كه در محيط پادگان د

-64( از محل اعتبارات رديف %20انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي تا سقف بيست درصد )

 اقدام نمايد. 530000
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نيروهاي مسلح مكلفند كمك هزينه مسكن كاركنان ساكن در خانه هاي ( قانون برنامه ششم توسعه، 110در اجراي ماده ) - ب

( اين 5جدول شماره ) 160184سازماني را از حقوق ماهانه آنان كسر و به حساب خزانه داري كل كشور موضوع رديف درآمدي 

 قانون واريز كنند.

 

 19/7/1373نون تعزيرات حكومتي مصوب دولت مكلف است وجوه حاصل از جريمه هاي دريافتي موضوع قانون اصالح قا - ج

( ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره 2.000.000.000.000مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار ميليارد )

-1جدول شماره ) 730000-25وجوه دريافتي از محل رديف شماره  زنزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. بخشي ا 150113

به وزارت دادگستري )سازمان تعزيرات حكومتي( بابت هزينه راه اندازي و ارتقاي سامانه هاي مربوط به تنظيم  ( اين قانون7

تأمين كسري هزينه مربوط  وبازار، بازرسي و نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت هاي محوله 

 يه اقالم، مشمول طرحهاي نظارتي پرداخت مي شود.به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار كل

 

دولت مكلف است اقساط باقي مانده جريمه غيبت بيش از هشت سال از خدمت وظيفه عمومي افرادي كه تا پايان سال  - د

شده اند را وصول  1399متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ها بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن در سال  1397

 و به حساب خزانه واريز نمايد.

نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي  1400كه تا پايان سال  افرادي

 اعزام مي شوند.

 

مه با اصالحات و الحاقات بعدي، تخلفات و جري 8/12/1389( قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8در اجراي ماده ) - هـ

 هاي رانندگي براساس اعالم پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامك به مالكان خودروها اعالم مي شود.

)اپراتور(هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامك ها را در قبوض تلفن همراه مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از كارور

 آنها دريافت كنند.

 

( ريال افزايش مي  50.000( ريال به پنجاه هزار )30.000ه استفاده از تجهيزات مراقبت الكترونيك از مبلغ سي هزار )تعرف - و

( ريال به عنوان درآمد عمومي به رديف درآمدي 750.000.000.000يابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد )

زندانها، اقدامات تأميني و تربيتي واريز مي شود و پس از گردش خزانه به ( تحت عنوان سازمان 5ذيل جدول شماره ) 140164

 ( به سازمان مذكور اختصاص مي يابد.9جدول شماره ) 108200( در قالب رديف هزينه اي %100صورت صددرصد )

 

در رديف  درآمد شوراهاي حل اختالف مندرج 16/9/1394( قانون شوراهاي حل اختالف مصوب 23در راستاي ماده ) - ز

 به عنوان درآمد اختصاصي تلقي مي شود. 140101
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به منظور توسعه زيرساختها و ظرفيتهاي پليس امنيت اقتصادي براي مقابله با محتكران و قاچاقچيان كاال و خودرو بيست  - ح

محل رديف هزينه اي  از 150126( از درآمد حاصل از صدور احكام مربوط به محتكران و قاچاقچيان كاال به شماره %20درصد )

 اسالمي ايران اختصاص مي يابد. مهوريبه نيروي انتظامي ج 530000-77شماره 

 

( قانون ماليات 45( ريال از عوارض خروج از كشور موضوع ماده )598.000.000.000مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد ) - ط

( اين قانون جهت بهسازي محيط 7جدول شماره ) 133700از محل رديف هزينه اي شماره  17/2/1387بر ارزش افزوده مصوب 

( قانون برنامه ششم توسعه در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار مي 27( بند )ب( ماده )5روستاهاي مرزي موضوع جزء )

 گيرد.

 

 12 تبصره

 

 - الف

 

قانون برنامه ششم توسعه و همچنين ( 29ضريب حقوق گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -1

نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي )به استثناي مشموالن قانون كار جمهوري اسالمي ايران( از قبيل كاركنان 

و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات كه توسط دولت تعيين مي گردد  اههاكشوري و لشكري، اعضاي هيأت علمي دانشگ

نين افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي به نحوي اعمال گردد كه در نهايت و همچ

بر آنكه ميزان افزايش  روطافزايش يابد مش 1399( بر اساس آخرين حكم كارگزيني سال %25به ميزان بيست و پنج درصد )

( ريال تجاوز نكند. تفاوت تطبيق موضوع ماده 25.000.000) از بيست و پنج ميليون 1399حقوق هيچكس نسبت به سال 

 ( قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، بدون تغيير باقي مي ماند.78)

 

( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت 29در كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) 1400در سال  -2

مي )به استثناي مشموالن قانون كار جمهوري اسالمي ايران(، حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغالن اطالعات و سازمان انرژي ات

حقوق ساير حقوق بگيران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول  اقلمشمول قانون مديريت خدمات كشوري و حد

ر صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساي

 مستمري ها و ساير حمايت هاي متناسب با آنها، معادل افزايش ضريب ريالي افزايش مي يابد.
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( اين بند و معادل افزايش 1پس از اعمال افزايش ضريب ريالي حقوق براي گروههاي مختلف حقوق بگير موضوع جزء ) -3

بازنشستگان و وظيفه بگيران، مجموع مبلغ مندرج در حكم كارگزيني براي كاركنان رسمي و  ضريب ريالي براي افزايش حقوق

قرارداد كارمعين )مشخص( و كاركنان طرح خدمت پزشكان و پيراپزشكان  كنانپيماني و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي كار

وق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به نسبت مدت كاركرد و حكم حق

 ( ريال كمتر نباشد.35،000،000قبول، از سي و پنج ميليون )

 

مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون  1400( قانون ماليات هاي مستقيم در سال 84سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ) -4

 (ريال تعيين مي شود.480.000.000)

( و 1ان دولتي و غيردولتي اعم از حقوق و مزايا )به استثناء قضات و مشمولين تبصره هاي )ماليات بر درآمد حقوق كاركن نرخ

( قانون اصالح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي 5( قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت ماده )87( ماده )2)

با اصالحات و  16/12/1368مؤسسات آموزش عالي مصوب هيأت علمي )آموزشي و پژوهشي( شاغل و بازنشسته دانشگاهها و 

 الحاقات بعدي ( و كارانه به شرح زير مي باشد:

 

( ريال، ده 960.000.000( ريال تا نهصد و شصت ميليون )480.000.000نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد ميليون ) -1-4

 (%10درصد )

 

( 1.440.000.000( ريال تا يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون )960.000.000نسبت به مازاد نهصد و شصت ميليون ) -2-4

 (%15ريال : پانزده درصد )

 

( ريال تا دو ميليارد و صد و شصت ميليون 1.440.000.000نسبت به مازاد يك ميليارد و چهارصد و چهل ميليون ) -3-4

 (%20( ريال : بيست درصد )2.160.000.000)

 

(ريال تا دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون 2.160.000.000يارد و صد و شصت ميليون )نسبت به مازاد دو ميل -4-4

 (%25( ريال : بيست و پنج درصد )2.880.000.000)

 

( ريال تا سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون 2.880.000.000نسبت به مازاد دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون ) -5-4

 (%30: سي درصد )( ريال 3.840.000.000)
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 (%35( ريال: سي و پنج درصد )3.840.000.000نسبت به مازاد سه ميليارد و هشتصد و چهل ميليون ) -6-4

( قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر درآمد 57معافيت ماليات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ) ميزان

( ريال تعيين مي 360.000.000اي مستقيم ساالنه به مبلغ سيصدو شصت ميليون )( قانون مالياته101مشاغل موضوع ماده )

 شود.

 

( 71( قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعيض حقوق شاغالن دستگاههاي اجرائي و ماده )30در اجراي ماده ) -5

( قانون برنامه ششم توسعه، 7ث( ماده )و بندهاي )ت( و ) 10/11/1395قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 

تشكيالت، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه بندي مشاغل و افزايش  تغييرهرگونه تصويب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، 

مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هرنوع استخدام و به كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيأتهاي امناء و نظاير آن در دستگاههاي 

مشمولين قانون كار جمهوري  تثناي( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين سازمان انرژي اتمي )به اس29ائي مشمول ماده )اجر

( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، منوط به تأمين اعتبارات 1اسالمي ايران( و دستگاههاي اجرائي مشمول ماده )

( قانون برنامه ششم توسعه 7( قانون مديريت خدمات كشوري و بند )ج( ماده )74ده )مورد نياز و رعايت ترتيبات مندرج در ما

 مجوز مكتوب از سازمان برنامه و بودجه كشور( مي باشد. أخذ)

 

پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب  -6

( قانون مديريت خدمات كشوري با 107و الحاقات بعدي، پاداش پايان خدمت كاركنان مشمول ماده )با اصالحات  26/2/1375

به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع  ور( قانون مذك68( ماده )10احتساب فوق العاده بند )

روهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر ( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات، ني29ماده )

سي سال و تا سقف چهار ميليارد  ا( اين بند، در ازاي هر سال خدمت حداكثر ت2حداقل حقوق و مزاياي شاغلين موضوع جزء )

غيرمستمر  سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و -7#( ريال خواهد بود. جزء4.720.000.000و هفتصد و بيست ميليون )

( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين 29)مجموع دريافتي( گروههاي مختلف حقوق بگير در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )

اطالعات و سازمان انرژي اتمي )به استثناي مشمولين قانون كار جمهوري اسالمي ايران( از قبيل كاركنان  وزارتنيروهاي مسلح، 

أت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قضات در كليه مناطق كشور براي سال كشوري و لشكري، اعضاي هي

( 76( برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده )15به ) ستمزد( برابر حداقل حقوق مصوب شوراي حقوق و د21، از )1400

راي اين حكم مشمول پرداخت تفاوت تطبيق قانون مديريت خدمات كشوري كاهش مي يابد. كاهش دريافتي افراد ناشي از اج

 است. كارانه گروه پزشكي از حكم اين جزء مستثني است.
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 - ب

 

استانداران موظفند به منظور تكميل يا احداث مجتمع هاي اداري شهرستان ها، پيشنهاد فروش ساختمان هاي ملكي  -1

تان را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد دستگاههاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در شهرستان هاي اس

مربوطه به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ارائه نمايد. دستگاه اجرائي  قررات( قانون اساسي با رعايت قوانين و م83و سوم )

 210201آمد عمومي مربوطه پس از تصويب موضوع در شورا مكلف به فروش اموال مذكور و واريز درآمد حاصله به رديف در

تكميل يا احداث مجتمع اداري همان  رفاين قانون نزد خزانه داري كل كشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، ص

 شهرستان ها مي شود.

 

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

 

عه قوه مجريه در شهرستان ها اجازه داده مي شود با پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي برنامه به دستگاههاي اجرائي زيرمجمو -2

( ريال نسبت به معاوضه امالك و ساختمان هاي 30.000.000.000.000ريزي و توسعه استان در سقف سي هزار ميليارد )

و تصويب شوراي شهر مربوط با قيمت كارشناسي ها پس از اعالم شهرداري  هرداريملكي خويش با امالك و اموال غيرمنقول ش

 -براي احداث مجتمع هاي اداري شهرستان اقدام كند. خزانه داري كل كشور موظف است عملكرد اين جزء را به صورت جمعي

 خرجي ثبت كند.

 

 - ج

 

وزارت اطالعات و سازمان  ( قانون برنامه ششم توسعه به استثناي اماكن نيروهاي مسلح،29دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -1

انرژي اتمي مكلفند اطالعات ساختمان ها، فضاهاي اداري و غيراداري، امالك و ساير اموال و دارايي هاي غيرمنقول از جمله 

 1400سند مالكيت و يا فاقد سند مالكيت، اجاره اي، وقفي( را تا انتهاي ارديبهشت ماه سال  ايانفال در اختيار خود )اعم از دار

سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرائي )سادا( ثبت و تكميل نمايند. استانداران بر ثبت، تكميل و صحت سنجي اطالعات  در

 استاني نظارت مي نمايند.

و  1400هرگونه اعتبارات از جمله طرحهاي تعميرات اساسي و ماشين آالت و تجهيزات، هزينه آب و برق در سال  پرداخت

ت براي تجهيز، نگهداري و ساير هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و همچنين هر گونه پرداخ

 سامانه سادا ممنوع است. رمنابع شركتهاي دولتي براي موارد ثبت نشده د
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 اجراي اين بند توسط كاركنان دستگاهها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و وجوه عمومي است. عدم

ر اقتصادي و دارايي مجاز است رأساً نسبت به شناسايي امالك و اراضي دولتي اقدام كند و با همكاري سازمان ثبت امو وزارت

در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصالح سند مالكيت و يا مستند  1400اسناد و امالك كشور چنانچه تا پايان شهريورماه سال 

اقدام نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در مقاطع شش ماهه نسبت  ايران ميسازي آن به نام دولت جمهوري اسال

به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارايي هاي غيرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاههاي بهره بردار آنها به 

 وراي اسالمي اقدام نمايد.مجلس ش اتسازمان برنامه و بودجه كشور و كميسيون برنامه و بودجه و محاسب

اقدام  127612آموزش و پرورش مكلف است نسبت به مستندسازي امالك خود از محل اعتبار پيش بيني شده در رديف  وزارت

 نمايد.

 

 نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. آيين

 

ي سامانه امالك و اراضي مكان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه كشور از طريق سازمان ذي دستگاههاي اجرائي دارا -2

ربط، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، وزارت جهاد كشاورزي، شركتها و سازمان هاي تابعه وزارت نيرو، سازمان ثبت اسناد 

ي اسالمي ايران مكلف به همكاري با وزارت امور شهرداري ها و پست جمهور ،وامالك كشور، سازمان ملي زمين و مسكن

 اقتصادي و دارايي براي تبادل اطالعات به صورت الكترونيكي و رايگان با سامانه مذكور هستند.

 

 - د

 

( قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود نسبت به 10در اجراي بند )پ( ماده ) -1

( قانون مديريت خدمات كشوري تا سقف بيست 5دارايي هاي دولت در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) مولدسازي

( ريال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالي اسالمي خارج از سقف اوراق مالي اسالمي 20.000.000.000.000هزار ميليارد )

شخيص و مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصله را به رديف دولت، اجاره بلندمدت حداكثر ده ساله، توثيق با ت

( قانون اساسي از اين 83اصل هشتاد و سوم ) عنزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. انفال و اموال موضو 210220درآمدي 

پيشنهاد مولدسازي دارايي هاي دولت به موضوع مستثني مي باشند. استانداران و دستگاههاي اجرائي مي توانند نسبت به ارائه 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

دولتي درخصوص اموالي كه از منابع داخلي شركت خريداري نموده اند، مي توانند با تصويب مجمع عمومي شركت  شركتهاي

 و با مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي به شيوه هاي مذكور مولدسازي نمايند.
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( 176.000.000.000.000به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا سقف يكصد و هفتاد و شش هزار ميليارد ) -2

ريال از اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول و حقوق مالي مازاد دولت جمهوري اسالمي ايران )به استثناي انفال و موارد 

اساسي( را بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران با رعايت قوانين و  انون( ق83مندرج در اصل هشتاد و سوم )

مقررات از طريق حراج عمومي در بورس امالك و مسكن و يا از طريق مزايده عمومي در سامانه تداركات الكترونيك دولت با 

و نيز مقررات تعيين شده در قانون برگزاري  ديبا اصالحات و الحاقات بع 17/10/1382رعايت قانون تجارت الكترونيكي مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدي به نحوي كه با مزايده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل  25/1/1383مناقصات مصوب 

دولت  ازادواريز كند. استانداران و دستگاههاي اجرائي مكلف به ارائه پيشنهاد فروش دارايي هاي م 210221را به رديف درآمدي 

 به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشند.

( ريال به صورت ماهانه از محل منابع اين بند، به دانشجويان 500.000.000.000موظف است تا سقف مبلغ پانصد ميليارد ) دولت

 روزانه دوره دكتري دانشگاههاي دولتي، پژوهانه پرداخت نمايد.

 

معادل وجوه  210227ف است پس از اطمينان از وصول مبلغ رديف درآمدي شماره سازمان برنامه و بودجه كشور موظ -3

( اين قانون، به همان دستگاه اجرائي/استاني وصول كننده منابع، بابت 9جدول شماره ) 530000-47واريزي را از محل رديف 

، طرحهاي استاني، كمك به تأمين ( اين قانون1تمام پيوست شماره ) مهاعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ني

مسكن كاركنان دستگاههاي اجرائي و مجتمع هاي اداري نيمه تمام، تكميل، بازسازي و تجهيز پايگاهها و حوزه هاي مقاومت 

 شهرستان و استان اختصاص دهد.

 

يي ها، وزارت امور اقتصادي به منظور تسهيل واگذاري اموال غيرمنقول دولت و شركتهاي دولتي از طريق بهادارسازي آن دارا -4

( قانون بازار اوراق بهادار 1( ماده )20و دارايي مجاز است نسبت به تشكيل صندوق هاي امالك و مستغالت موضوع بند )

اصالحات و الحاقات بعدي و ايجاد زمينه معامالت واحدهاي اين صندوق ها و  اب 1/9/1384جمهوري اسالمي ايران مصوب 

شي از مالكيت صندوق هاي مذكور از طريق يكي از بورس هاي تحت نظارت بانك مركزي و سازمان بورس واگذاري تمام يا بخ

 و اوراق بهادار اقدام نمايد.

 نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد. آيين

 

د حق التدريس، حق الزحمه، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل كليه پرداخت هاي مشابه حقوق و دستمزد مانن - هـ

( بند )الف( اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه 4اختالف، هزينه اجتناب ناپذير محسوب مي شود و مشمول مفاد جزء )

 پرداخت شود.
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در شهرستان هاي تازه تأسيس كه از نيروي انساني مورد نياز دستگاههاي دولتي  1400دولت مكلف است تا پايان سال  - و

با مصوبه هيأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء يافته اند را تأمين نمايد. همچنين دولت مكلف است امكانات و  1398سال 

( ريال از رديف 2.000.000.000.000ها را تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد ) ستانمنابع مورد نياز ادارات دولتي در اين شهر

 ( اين قانون تأمين نمايد.9جدول شماره ) 119-550000

 

( از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان موضوع %5شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند تا پنج درصد ) - ز

كالنتري ها هزينه  ( اين قانون را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيز رده هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و10-1جدول )

 كنند.

 

، منوط به احراز انجام 1400صدور اجازه تخصيص اعتبار دستگاهها و پرداخت حقوق كاركنان/ مديران دستگاهها درسال  - ح

 ( قانون برنامه ششم توسعه است.29تكاليف مندرج در ماده )

 

شركتهاي توزيع برق استان ها كه به صورت  پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان)پرسنل( شركتهاي آب و فاضالب استاني و - ط

مأمور در شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و شركت توانير ارائه خدمت مي نمايند، از محل منابع داخلي شركتهاي استاني 

 مذكور، بالمانع است.

 

زان كسر از حقوق مي 8/3/1369( قانون متعهدين خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 6با توجه به تبصره ماده ) - ي

 ( كاهش مي يابد.%20( به بيست درصد )%45معلمان دانشگاه فرهنگيان از چهل و پنج درصد ) -دانشجو

 

وزارت آموزش و پرورش مكلف است سه ماه پس از تصويب اين قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان را در  - ك

عيشتي آنها، نقش پذيري فرهنگيان در هيأت امناء و مديريت صندوق، ايجاد راستاي تقويت بنيه مالي فرهنگيان، رفع مشكالت م

 شفافيت مالي و محاسباتي، رفع تعارض منافع و تعيين وضعيت حقوقي آن مورد بازنگري قرار داده و به تصويب مجلس برساند.

 

آن )به جز شهرداري تهران( به مقررات استخدامي كاركنان شهرداري ها، مؤسسات، سازمان ها و شركتهاي وابسته به  - ل

 موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت كشور ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
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 - م

 

، اشخاص حقوقي و مالكان واحدهاي 1398 /8 /1به منظور اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب  -1

معرفي كنند. « حساب فروش»، حداقل يكي از حساب هاي بانكي خود را به عنوان 1400تا پايان ارديبهشت ماه  صنفي موظفند

، سامانه اي را براي اين منظور معرفي كند. كليه حساب هاي متصل به 1400بانك مركزي موظف است تا پايان فروردين ماه 

 ازي به ثبت آنها در سامانه مذكور نيست.هستند و ني« حساب فروش»شبكه شاپرك، به صورت پيش فرض، 

 

حساب هايي كه به شبكه شاپرك متصل نيستند، در صورتي كه مبلغ يا دفعات واريز به حساب در هر ماه، بيشتر از مبلغ و  -2

تلقي شده و مشمول حكم « حساب فروش»تعدادي باشد كه توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود، از نظر اين قانون، 

كشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضاي وي  الياتي( خواهند بود. سازمان امور م3ور در جزء )مذك

 نيست، رسيدگي كند.« حساب فروش»مبني بر اين كه حساب مزبور 

 

 واريز مي شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقي مي گردد.« حساب فروش»كليه وجوهي كه به  -3

 

( قانون فوق الذكر صرفاً در صورتي به اشخاص حقوقي يا واحدهاي صنفي تعلق مي 5اتي موضوع بند )ب( ماده )اعتبار مالي -4

 فروشنده واريز شده باشد.« حساب فروش»گيرد كه مبلغ خريد به 

 

 13 تبصره

قانون تنظيم بخشي از  ( قانون الحاق برخي مواد به28داده مي شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند )م( ماده ) اجازه

 ( اقدامات زير صورت پذيرد:2مقررات مالي دولت )

 

( ريال به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و تا مبلغ 5.000.000.000.000پرداخت تا مبلغ پنج هزار ميليارد ) -1

زشكي در قالب اعتبارات هزينه ( ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ1.700.000.000.000يكهزار و هفتصد ميليارد )

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم 28در موارد مندرج در بند )م( ماده ) هاي و تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت هزين

 (2بخشي از مقررات مالي دولت )
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سعه به ترتيب تا مبلغ سي هزار ( قانون برنامه ششم تو33( و همچنين بند )ث( ماده )32( بند )ب( ماده )1در اجراي جزء ) -2

( ريال جهت پرداخت 3.200.000.000.000( ريال و تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد )30.000.000.000.000ميليارد )

 صورت نقدي و يا اسناد خزانه اسالمي)يك ساله( بهسهم دولت به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي 

 

جاري شدن سيالب در شهرهاي داراي مطالعات جمع آوري آبهاي سطحي به نسبت  به منظور پيشگيري از خسارات ناشي از -3

( ريال 5.000.000.000.000( سهم دولت تا سقف پنج هزار ميليارد )%50( آورده شهرداري و پنجاه درصد )%50پنجاه درصد )

زمان برنامه و بودجه كشور و تصويب با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سا ذكوراز طريق وزارت كشور پرداخت مي گردد. اعتبار م

 هيأت وزيران قابل هزينه است.

 

نامه اجرائي و موارد هزينه كرد اين جزء با پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور و تصويب هيأت  آيين

 وزيران خواهد بود.

 

يال به مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي ( ر1.720.000.000.000تا مبلغ يكهزار و هفتصد و بيست ميليارد ) -4

( 1.000.000.000.000براي توليد و ارتقاي كيفيت انواع واكسن هاي مورد نياز انسان، دام، طيور و تا مبلغ يكهزار ميليارد ريال )

قالب اعتبارات  كشور جهت پيشگيري و اطفاي حريق جنگل ها و مراتع كشور در بخيزداريريال به سازمان جنگلها، مراتع و آ

( ريال به سازمان دامپزشكي كشور 1.000.000.000.000هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و تا مبلغ يكهزار ميليارد )

هاي مشترك بين انسان و دام و پايش باقي مانده هاي دارو، سموم، فلزات -بابت مهار )كنترل( بيماري هاي واگير دامي و بيماري

 ه هاي خام داميسنگين در فرآورد

 

( ريال جهت بيمه منازل مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني 3.000.000.000.000تا مبلغ سه هزار ميليارد ) -5

 )ره( و سازمان بهزيستي كشور
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 14 تبصره

 

 - الف

 

( اين قانون به استثناي 14در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تمامي دريافتي ها )منابع( مندرج در جدول تبصره ) -1

عوارض شهرداري ها و دهياري ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشتركين گاز طبيعي و عوارض گازرساني )به 

(( به حساب 2برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) الحاق( قانون 65( و ماده )12ترتيب موضوع ماده )

يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها موظف است بدون نياز سازمان هدفمندسازي 

مطابق جدول مذكور و بند )الف(  وطبه ابالغ و تخصيص از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به پرداخت مصارف مرب

 ساً اقدام نمايد.( رأ10-3( و رديف محروميت زدايي مندرج در جدول )18تبصره )

 

، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش 1398منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه بندي در سال  -2

 ( شركت ملي نفت ايران نمي شود.%5/14افزوده و سهم چهارده و نيم درصد )

 

( قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول 38ه )عوارض شهرداري ها و دهياري ها از فروش حاملهاي انرژي موضوع ماد -3

پرداختي ها )مصارف( اين تبصره، پس از وصول، ظرف يك ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي شود تا به شهرداري 

 ها و دهياري ها پرداخت شود.

 

ي و براساس درخواست سازمان بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف هدفمند -4

( را به صورت تنخواه در اختيار سازمان 14( جمع مصارف جدول تبصره )%1برنامه و بودجه كشور معادل يك درصد )

هدفمندسازي يارانه ها قرار دهد. تنخواه مذكور بايد حداكثر تا دوماه پس از دريافت از محل منابع جدول مذكور تسويه گردد. 

از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين حكم مشمول تنخواه خزانه داري كل كشور نمي شود. سازمان  شرط استفاده مجدد

و به حساب سازمان  ينبرنامه و بودجه كشور مكلف است در صورت كسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأم

و حداكثر تا دوماه پس از آن تسويه كند. شرط استفاده مجدد از  هدفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد

 اين محل تسويه منابع قبلي است.
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سازمان هدفمندسازي يارانه ها و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي حسب مورد مكلفند نسبت به ثبت نام و پرداخت يارانه  - ب

واجد شرايط از جمله افراد جديد، افرادي كه تاكنون ثبت نام ننموده اند هدفمندي و نيز معيشتي و ساير يارانه ها به كليه افراد 

اقدام نمايند. عدم ثبت نام يا تأخير در ثبت نام و عدم پرداخت يارانه هدفمندي و نيز يارانه  ندو افرادي كه منصرف شده ا

ست. اين تخلف قابل رسيدگي در معيشتي و ساير يارانه ها تخلف محسوب و مسؤوليت آن بر عهده كليه مديران ذي ربط ا

 مراجع ذي صالح است.

 

 - ج

 

منابع جدول اين تبصره پس از تأمين به صورت كامل به مصارف آن مي رسد و هزينه كرد آن در غير مصارف جدول تخلف  -1

رنامه و بودجه محسوب مي شود. سازمان هدفمندسازي يارانه ها مكلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه يك بار به كميسيون ب

 و محاسبات ارائه نمايد.

 

منابع ارزي مندرج در بخش منابع جدول اين تبصره بالفاصله توسط وزارت نفت به حساب هاي معرفي شده بانك مركزي  -2

واريز و به محض وصول توسط بانك مركزي به نرخ سامانه معامالت الكترونيكي)اي.تي.اِس( تسعير و مستقيماً به حساب سازمان 

 واريز و به صورت كامل صرف مصارف جدول اين تبصره مي شود. كشوردفمندسازي يارانه ها نزد خزانه داري كل ه

 

 15 تبصره

 

شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقه اي مكلفند منابع تعيين شده در بودجه مصوب ساالنه  - الف

كت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شر

 و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. ارتيسرمايه گذاري )احداث( در توسعه نيروگاه حر

 

نه خود به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود معادل منابع پيش بيني شده در بودجه مصوب ساال - ب

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

 

شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران مكلف است جهت توسعه و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي  - ج

از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده  سرمايه اي، مواد معدني و محصوالت جانبي همراه با مواد پرتوزا پس

 عمومي و توزيع و -ها )شامل قيمت تمام شده كاال و خدمات فروش رفته، اداري ينهو درآمد حاصل از آن را پس از كسر هز
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كت جهت سرمايه فروش( به حساب خاصي نزد خزانه داري كل كشور واريز كند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شر

گذاري در طرحها و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخلي يا خارجي و يا تملك سهام 

معادن پرتوزا و شركتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه كشور هزينه 

ب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و ماليات آن با نرخ نمايد. درآمد حاصله به حسا

 مي شود. حاسبهصفر م

 

به منظور اصالح الگوي مصرف برق و گاز، دولت مكلف است از طريق شركتهاي ذي ربط نسبت به نصب شمارشگر)كنتور(هاي  - د

ولويت مشتركان پرمصرف اقدام كند و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از هوشمند ساخت داخل براي مشتركان برق و گاز با ا

 مشتركان دريافت نمايد.

 

 خريد برق از نيروگاه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمام شده حسابرسي شده نيروگاه مذكور صورت مي گيرد. - هـ

 

( قانون رفع موانع توليد رقابت 12ظرفيت ماده ) براي تسريع و تسهيل در اجراي طرح تأمين برق چاههاي كشاورزي از محل - و

( ريال تسهيالت 20.000.000.000.000پذير و ارتقاي نظام مالي كشور بانك مركزي مكلف است مبلغ بيست هزار ميليارد )

 نفت به شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه آن جهت تأمين برق چاههاي زارتتكليفي از طريق بانكهاي عامل با تضمين و

 كشاورزي پرداخت نمايد.

 

وزارت نيرو مكلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فوالدي، آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و كاني هاي  - ز

فلزي، واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي را بر مبناي متوسط نرخ خريد انرژي برق از نيروگاههاي داراي قرارداد تبديل انرژي 

حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع به حساب شركت توانير نزد خزانه  نابعمحاسبه و دريافت نمايد. م)اي.سي.اِي( 

 داري كل كشور واريز مي شود.

با قدرت كمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف كمتر از دو مگاوات مربوطه به مشتركين با قدرت بيش از دو مگاوات  مشتركين

باشند. وزارت نيرو از طريق شركتهاي تابعه مكلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار ميليارد مشمول حكم اين بند نمي 

و متناسب با وصول درآمد فوق الذكر به صورت كامل تا سقف سي هزار  ماهانه( ريال را به صورت 80.000.000.000.000)

برق كشور و جابجايي تيرهاي برق روستايي و با  ( ريال صرف توسعه و نوسازي شبكه فرسوده30.000.000.000.000ميليارد )

سرمايه گذاري )ايجاد، توسعه  قتصويب شوراي اقتصاد صرف اعطاي يارانه سود تسهيالت جهت افزايش توان توليد برق از طري

تا سقف و تكميل طرحهاي نيمه تمام( نيروگاههاي برق و پرداخت مطالبات توليدكنندگان خصوصي برق و نيروگاههاي برق آبي، 

 ( در برق رساني به شهركهاي%40( ريال در قالب مشاركت توانير به ميزان چهل درصد )5.000.000.000.000پنج هزار ميليارد )
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( آن شهركها، نواحي و مناطق، تا سقف دو هزار %60صنعتي و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با آورده شصت درصد )

ل صرف تأسيس و تكميل آزمايشگاههاي مرجع تجديدپذير، تا سقف بيست هزار ميليارد ( ريا2.000.000.000.000ميليارد )

تنش و اصالح و بازسازي شبكه آب شرب روستايي و آب  اراي( ريال صرف رفع تنش آبي شهرهاي د20.000.000.000.000)

طاي تسهيالت خطرپذير به ( ريال صرف اع13.000.000.000.000رساني به مناطق محروم، تا سقف سيزده هزار ميليارد )

شركتهاي دانش بنيان صنعت برق و شركتهاي فعال در حوزه اصالح الگوي مصرف انرژي و تا سقف ده هزار ميليارد 

 ( ريال براي تكميل زيرساخت شبكه ملي اطالعات كشور هزينه كند.10.000.000.000.000)

 

ت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعالم وزار - ح

سراسري مي كنند، به ميزان سوخت مصرفي براي برق تحويل شده به شبكه در ساعات اوج مصرف )در تابستان(، معادل تعرفه 

 تعيين مي شود. 1397نيروگاههاي حرارتي سال  يسوخت نيروگاهي بر اساس متوسط بازده

 

هاي تابعه و وابسته وزارت نيرو اجازه داده مي شود با رعايت مالحظات امنيتي كشور از محل واگذاري بخشي از به شركت - ط

امالك و دارايي هاي خود نسبت به تأمين مالي طرحهاي نوسازي تأسيسات و شبكه فرسوده آب و برق كشور از جمله مناطق 

 ( ريال اقدام كنند.70.000.000.000.000زار ميليارد )هفتاد ه سقفكمتر توسعه يافته و طرحهاي نيمه تمام تا 

 

( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، دولت مكلف است سوخت صرفه جويي شده يا حواله آن در 61در اجراي ماده ) - ي

ج هزار نيروگاههاي تجديدپذير را با تأييد سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق)ساتبا( تا سقف بيست و پن

 جهت فروش يا عرضه در بورس انرژي تحويل نمايد. گذاران( ريال به سرمايه 25.000.000.000.000ميليارد )

 

 16 تبصره

 

 – لف

 

به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه  -1

است و تاكنون  1/1/1397سنه ازدواج به كليه زوج هايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از تاريخ نظام بانكي، تسهيالت قرض الح

تسهيالت ازدواج دريافت نكرده اند با اولويت نخست پرداخت كند. تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوج ها در 

 ت ده ساله است.( ريال و با دوره بازپرداخ700.000.000هفتصد ميليون ) 1400سال 
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به منظور كاهش سن ازدواج، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است تسهيالت قرض الحسنه ازدواج براي زوج  -2

هاي زير بيست و پنج سال و زوجه هاي زير بيست و سه سال واجد شرايط دريافت تسهيالت ازدواج را تا سقف يك ميليارد 

 .( ريال افزايش دهد1.000.000.000)

بايد براي ضمانت صرفاً يكي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يك ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را  بانكها

 به منزله ضمانت بپذيرند.

حسن اجراي حكم اين بند به عهده بانك مركزي و بانكهاي عامل و كليه مديران و كاركنان ذي ربط مي باشد. عدم  مسؤوليت

 تأخير در پرداخت تسهيالت تخلف محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي صالح مي باشد.اجراء يا 

تمامي بانكها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهيالت قرض الحسنه ازدواج پرداختي و تعداد افراد در نوبت دريافت  همچنين

 اين تسهيالت را به صورت عمومي اعالم كنند.

 

( ريال از منابع اين بند براي تأمين جهيزيه كاالي ايراني به ستاد اجرائي 20.000.000.000.000رد )مبلغ بيست هزار ميليا -3

فرمان امام )ره( اختصاص مي يابد. زوجين مي توانند به جاي استفاده از تسهيالت موضوع اين بند، از اين تسهيالت حسب مورد 

 ن طريق دريافت كنند و به مصرف برسانند.تسهيالت خود را از اي ازبه همان ميزان، تمام يا بخشي 

 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است براي حمايت از اشتغال مولّد از طريق بانكهاي عامل مبلغ دويست و  - ب

( ريال منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي و ساير 280.000.000.000.000هشتاد هزار ميليارد )

را به تفكيك با تأكيد و تخصيص سهم بيشتر متناسب با نرخ بيكاري از باال به پايين به پيشنهاد دستگاه مربوطه به شرح  منابع

 ذيل تسهيالت پرداخت نمايد:

 

( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، يكصد 52( قانون برنامه ششم توسعه و ماده )83در اجراي بند )ب( ماده ) -1

( 30.000.000.000.000( ريال به كميته امداد امام خميني )ره( و سي هزار ميليارد )100.000.000.000.000يارد )هزار ميل

دستگاههاي ذي ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال حداقل پنجاه درصد  يريال به سازمان بهزيستي كشور با معرف

ه صورت تسهيالت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت كند. در ( مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار ب50%)

استفاده نمايد،  1400پايان آذرماه سال  تاصورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيالت خود را 

 سهميه مذكور به ديگر دستگاه مشمول تعلق مي گيرد.

 

( ريال براي اشتغال 10.000.000.000.000انون برنامه ششم توسعه، ده هزار ميليارد )( ق89در اجراي بند )پ( ماده ) -2

 ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و كارآفريني ايثارگران به صورت تسهيالت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء كند.
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د در اختيار بنياد بركت ستاد اجرائي فرمان حضرت ( ريال از منابع اين بن30.000.000.000.000مبلغ سي هزار ميليارد ) -3

 امام )ره( با بازپرداخت هفت ساله قرار مي گيرد.

 

( ريال از منابع اين بند در اختيار بسيج سازندگي و سپاه با بازپرداخت 50.000.000.000.000مبلغ پنجاه هزار ميليارد ) -4

 غ را براي اشتغال در مناطق كم برخوردار هزينه مي نمايند.هفت ساله قرار مي گيرد. بسيج سازندگي و سپاه اين مبل

 

( ريال از منابع اين بند براي ايجاد اشتغال و توسعه فناوري و با معرفي 10.000.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد ) -5

( ريال با 10.000.000.000.000معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به كسب و كارهاي نوآورانه و مبلغ ده هزار ميليارد )

دانش بنيان اختصاص مي يابد. تقسيم سهم بيشتر متناسب با نرخ بيكاري باالتر  كتهايمعرفي صندوق نوآوري و شكوفايي به شر

 و نيز محروميت و كمتر توسعه يافتگي صورت مي پذيرد.

 

ايجاد اشتغال با معرفي بنياد مستضعفان  ( ريال از منابع اين بند براي20.000.000.000.000مبلغ بيست هزار ميليارد ) -6

انقالب اسالمي اختصاص مي يابد. تقسيم سهم بيشتر متناسب با نرخ بيكاري باالتر و نيز محروميت و كمتر توسعه يافتگي انجام 

 مي پذيرد.

 

خدمت وظيفه خود را ( ريال از منابع اين بند براي اشتغال سربازاني كه 20.000.000.000.000مبلغ بيست هزار ميليارد ) -7

 سپري كرده اند با طرح تقسيم قرارگاه مهارت آموزي ستاد كل نيروهاي مسلح اختصاص مي يابد.

 

(، مبلغ پنج هزار ميليارد 2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )77در اجراي ماده ) - ج

سنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد تا به ( ريال از منابع قرض الح5.000.000.000.000)

 زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود. يانزندانيان نيازمند با اولويت زندان

 

 شركتهاي جاري هاي هزينه دوازدهم يك از( ٪2دولت از طريق خزانه داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل دو درصد ) - د

( اين قانون كه سودده و فاقد زيان انباشت طبق 3دولت مندرج در پيوست شماره ) به وابسته انتفاعي مؤسسات و بانكها دولتي،

استثناي هزينه هاي استهالك و هزينه عملياتي بانك و بيمه را از حساب هاي آنها  هآخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند ب

 ( اين قانون واريز كند.5جدول شماره ) 130425خزانه داري كل كشور موضوع رديف  برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد
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 - هـ

 

( قانون برنامه ششم توسعه، از طريق 102بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در راستاي اجراي بند )ت( ماده ) -1

محل از جمله منابع سپرده هاي پس انداز و جاري ( ريال از هر 9.000.000.000.000بانكهاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد )

پرداخت تسهيالت قرض الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسكن )بنا به درخواست  بهقرض الحسنه نظام بانكي به تفكيك، نسبت 

و به صاحب فرزند سوم  1400يا  1399خانوار( با بازپرداخت حداكثر بيست ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن كه در سال 

 نمايد. قدام( ريال ا1.500.000.000بعد شده يا مي شوند به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون )

( ريال، تولد فرزند دوم دويست 100.000.000منظور حمايت از تسهيالت فرزندآوري براي تولد فرزند اول يكصد ميليون ) به

( ريال، تولد فرزند چهارم چهارصد ميليون 300.000.000( ريال، تولد فرزند سوم سيصد ميليون )200.000.000ميليون)

( ريال به ترتيب با دوره بازپرداخت سه تا 500.000.000پانصد ميليون ) تر( ريال و تولد فرزند پنجم و باال400.000.000)

 هفت سال با أخذ يك ضامن معتبر و سفته تعلق مي گيرد.

 

( قانون برنامه ششم توسعه از طريق بانكهاي عامل مبلغ 102ث( ماده )بانك مركزي مكلف است در راستاي اجراي بند ) -2

( ريال منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي به 4.600.000.000.000چهار هزار و ششصد ميليارد )

وار( با بازپرداخت يا خريد يا ساخت مسكن )بنا به درخواست خان يعهتفكيك نسبت به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ود

 حداكثر ده ساله براي خانواده هاي فاقد مسكن به شرح زير اقدام نمايد:

 

( ريال به هر زوج به ميزان يك ميليارد 2.000.000.000.000خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار ميليارد ) -1-2

 ( ريال1.000.000.000)

 

( ريال به هر زوج به ميزان هشتصد 1.600.000.000.000ششصد ميليارد ) خانوارهاي صاحب يك فرزند تا سقف هزار و -2-2

 ( ريال800.000.000ميليون )

 

( ريال به هر زوج به ميزان پانصد ميليون 1.000.000.000.000خانوارهاي دونفره )زوج و زوجه( تا سقف هزار ميليارد ) -3-2

 ( ريال اقدام نمايد.500.000.000)

 

ي اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل از محل سپرده هاي جاري و قرض الحسنه نظام بانك مركزي جمهور - و

 بانكي، نسبت به پرداخت تسهيالت قرض الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد:
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1- 

 

ك ميليارد ( ريال تسهيالت بلند مدت حداقل ده ساله براي پرداخت ي60.000.000.000.000مبلغ شصت هزار ميليارد ) -1-1

( 200.000.000( ريال وام ازدواج، دويست ميليون )700.000.000( ريال وديعه مسكن، هفتصد ميليون )1.000.000.000)

وام ضروري براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان نيروي انتظامي  ريال( 200.000.000ريال وام جهيزيه و دويست ميليون )

اسالمي ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، ارتش جمهوري 

 با هماهنگي هر يك از سازمان هاي مذكور از طريق بانك هاي عامل.

 

( ريال از محل منابع عادي بانكها براي پرداخت تسهيالت ساخت يا 50.000.000.000.000مبلغ پنجاه هزار ميليارد ) -2-1

( ريال براي كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح با نرخ سود نه درصد 2.000.000.000ن تا سقف دو ميليارد )خريد مسك

 بيست ساله تبازپرداخ با مسلح هاي نيرو ضمانت با و( 9٪)

 

 ( تأمين مي شود.14سود تسهيالت مذكور از محل مصارف مربوط به مسكن در تبصره ) يارانه

 

2- 

 

( ريال جهت پرداخت به بيماران صعب العالج، سرطاني، خاص و زوج هاي 10.000.000.000.000ميليارد )مبلغ ده هزار  -1-2

 نابارور.

 

( ريال جهت پرداخت به بيماران فقير و معسر تحت پوشش نهادهاي 5.000.000.000.000مبلغ پنج هزار ميليارد ) -2-2

 زيستي كشور و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران.حمايتي از جمله كميته امداد امام خميني )ره(، سازمان به

 

( ريال جهت پرداخت به بيماران معسر تحت پوشش بنياد شهيد و امور 10.000.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد ) -3-2

 ايثارگران با معرفي اين بنياد.

با همكاري بانك مركزي و وزارت بهداشت، اجرائي اين بند شامل نحوه پرداخت تسهيالت به مشموالن يادشده  دستورالعمل

 درمان و آموزش پزشكي تهيه و عملياتي مي شود.
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( ريال جهت توانمندسازي، پرداخت تسهيالت و خريد انشعابات و توسعه 10.000.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد ) -3

ي اعتباري خرد زنان روستايي با توزيع تأسيسات خانگي و كارگشايي امور كسب و كار خرد روستايي و همچنين صندوق ها

استاني توسط معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري و اختصاص سهم بيشتر حسب مورد متناسب با نرخ بيكاري و نيز 

محروميت و تصويب شوراي هماهنگي و برنامه ريزي توسعه استان موضوع بند )ب( اين تبصره و تعيين دستگاه مجري توسط 

 پرداخت به متقاضيان روستايي حسب مورد.اين شورا براي 

 

( ريال جهت اعطاي تسهيالت قرض الحسنه مسكن محرومان شهري جهت 10.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد ) -4

 (%30( و سازمان بهزيستي كشور سي درصد )%70مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( هفتاد درصد )

 

( ريال از محل منابع عادي بانكها جهت ساخت يا خريد مسكن كاركنان وزارت 10.000.000.000رد )مبلغ ده هزار ميليا -5

 ( ريال با بازپرداخت حداكثر بيست ساله با ضمانت وزارتخانه مذكور.1.000.000.000اطالعات تا سقف يك ميليارد )

 

 - ز

 

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 62) دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در اجراي ماده -1

 3(، تسهيالت الزم براي تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسكن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده )2مقررات مالي دولت )

شموالن اين بند از را تأمين كنند، به نحوي كه سقف مبلغ تسهيالت پرداختي م يثارگرانمكرر( قانون جامع خدمات رساني به ا

 131600( بند )هـ( اين تبصره كمتر نباشد. يارانه سود تسهيالت مذكور از رديف 2-1سقف پرداختي به مشموالن موضوع جزء )

 ( اين قانون تأمين مي شود.7جدول شماره )

 

( ريال بهره مند 250.000.000ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيالت ارزان قيمت تا سقف دويست و پنجاه ميليون ) -2

تسويه حساب نموده اند در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، به شرط خريد يا  1399شده و تا پايان سال 

ايثارگري اين قانون بهره مند مي شوند. يارانه سود اين تسهيالت از رديف  يمتساخت مسكن جديد از تسهيالت مسكن ارزان ق

 شود.مربوطه تأمين مي 

 

( قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت 89دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند در اجراي بند )الف( ماده ) - ح

 ( تسهيالت الزم براي تحقق هدف قانون2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )62ماده )
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رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه  زنفر ا مبني بر تأمين مسكن پنجاه هزار

اسارت را تأمين كنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايند، به نحوي كه سقف 

( بند )هـ( اين تبصره كمتر نباشد. 2-1) جزءموضوع مبلغ تسهيالت پرداختي به مشموالن اين بند از سقف پرداختي مشموالن 

( اين قانون 14( ريال از محل مصارف تبصره )5.000.000.000.000يارانه سود تسهيالت مذكور به مبلغ پنج هزار ميليارد )

 تأمين مي شود.

 

اربري شناورهاي ( ريال تسهيالت بانكي جهت تغيير ك6.800.000.000.000تا سقف شش هزار و هشتصد ميليارد ) - ط

 ماهيگيري با تور كيسه اي)ترالر( به كشتي هاي پشتيباني صيادي به سازمان شيالت اختصاص مي يابد.

 

 موقوف االجراء مي باشد. 1400كليه قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره در سال  - ي

 

( 3.000.000.000.000سه هزار ميليارد )بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل مبلغ  - ك

( قانون احكام دائمي 38ريال از محل منابع سپرده هاي پس انداز و جاري قرض الحسنه نظام بانكي جهت اجراي بند)ج( ماده )

( قانون برنامه ششم توسعه براي توسعه اشتغال زندانيان حين حبس و پس از 113( ماده )5برنامه هاي توسعه كشور و جزء )

آزادي با معرفي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور در قالب تسهيالت قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به 

 دهد. اختصاصزندانيان آزاد شده و يا سرمايه گذاران و كارفرمايان طرحهاي اشتغال زندانيان 

 

 17 تبصره

 

نابع و ارائه بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده براي كليه اقشار كه براساس به منظور رعايت عدالت در سالمت و پايداري م - الف

ارزيابي وسع به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سالمت قرار مي گيرند، از طريق نظام ارجاع و يا پزشك خانواده و در 

 اجراي برنامه مذكور انجام مي شود. راردادبخش هاي دولتي و غيردولتي طرف ق

 گان تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( مشمول ارزيابي وسع نمي باشند.شد بيمه

منظور كاهش سهم پرداخت بيمه شدگان مشمول اين بند درصورت رعايت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي  به

مي گردد. درصورت عدم دسترسي در بخش سرپايي در قالب افزايش سهم سازمان بيمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت 

 –به اقشار مذكور )تحت پوشش رايگان بيمه پايه سالمت( در بخش دولتي خدماتبه خدمات پزشك خانواده يا نظام ارجاع ارائه 

 پزشك و ارجاع نظام مشمول جمعيت نفر هزار بيست زير شهرهاي ساكنين و عشاير روستاييان،. باشد مي پذير امكان دانشگاهي

 .باشند مي خانواده
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 ( قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بيمه سالمت براي تمامي آحاد جمعيت كشور اجباري است.70ماده ) براساس

 

( اين قانون به جانبازان 7جدول شماره ) 131600بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف  - ب

ل و درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد شغ

ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند. آيين نامه  شند،باشند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد با

مور ايثارگران تهيه مي شود و به تصويب اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد و ا

 هيأت وزيران مي رسد.

 

شدگان ( قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطالعات برخط بيمه70به منظور اجرائي نمودن بند )چ( ماده ) - ج

عم از دولتي و غيردولتي و نيز هاي بيمه پايه و تكميلي درمان ادرمان كشور و مديريت مصارف و منابع، كليه شركتها و صندوق

( قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )

روزرساني پايگاه شدگان خود و بهگر مكلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بيمهتأمين اجتماعي و ساير سازمان هاي بيمه

ابزارهاي الكترونيكي به جاي دفترچه و با استفاده  يورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذكور از طريق جايگزينمذكور به ص

شدگان اي و درماني به بيمهاز سامانه )سرويس( استحقاق سنجي سازمان بيمه سالمت ايرانيان، جهت ارائه كليه خدمات بيمه

 تحت پوشش خود استفاده كنند.

 

ات اين بند در تبادل اطالعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح و پايگاه اطالعات برخط بيمه شدگان مقرر اجراي

درمان كشور طبق دستورالعمل مشتركي خواهد بود كه توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و بهداشت، درمان و 

 آموزش پزشكي ابالغ مي شود.

 

شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات پزشكي كشور )مادرتخصصي( مشمول  1400از ابتداي سال  - د

 ( قانون برنامه ششم توسعه مي شود.55مفاد ماده )

 

دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستان هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم  - هـ

ات پزشكي را منحصراً جهت بازپرداخت هزينه هاي تأمين و تدارك دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشكي و تجهيزات و ملزوم

كننده پرداخت كنند و سازمان هاي بيمه اي مكلفند هزينه دارو و تجهيزات و ملزومات  ينبه داروخانه ها و شركتهاي پخش تأم

 نمايد واريز كنند.پزشكي را به حساب جداگانه اي كه دانشگاه اعالم مي 
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از اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي شود. نحوه هزينه كرد موجودي حسابهاي مذكور  تخلف

 ( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مستثني مي باشد.1از مفاد مندرج در ماده )

 

( قانون برنامه ششم توسعه از 29يتي، كليه دستگاههاي موضوع ماده )به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حما - و

جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها كه به هر شكل از اقشار آسيب پذير حمايت مي كنند، مكلفند تمامي حمايت ها و 

امانه وزارت تعاون، كار و شماره )كد(ملي فرد دريافت كننده حمايت، در س فكيككمكهاي خود را با لحاظ محرمانگي آن به ت

رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، بانكها و مؤسسات اعتباري خصوصي و دولتي مكلفند تسهيالت 

و هرگونه پرداخت بر مبناي اطالعات  ندقرض الحسنه پرداخت شده را به تفكيك شماره )كد( ملي در سامانه مذكور ثبت نماي

( قانون برنامه ششم توسعه از اجراي اين بند 29ن سامانه خواهد بود. چنانچه مديران دستگاههاي مشمول ماده )مندرج در اي

( قانون مجازات اسالمي مصوب 19( مجازات تعزيري درجه پنج موضوع ماده )1استنكاف نمايند، مشمول مجازات مندرج در بند )

مول و برخورداري هزينه هاي حمايتي پرداختي مؤسسات خيريه غيردولتي با اصالحات و الحاقات بعدي مي گردند. ش 1/2/1392

( قانون مالياتهاي مستقيم عالوه بر تكاليف، منوط به ثبت 139و خصوصي به اشخاص، از معافيت هاي مالياتي بند )ط( ماده )

اطالعات انجام شده و همچين  تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان ثبت رتاطالعات آن در سامانه مذكور است. وزا

 استعالم استحقاق سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردم نهاد با رعايت محرمانگي اطالعات نيز فراهم نمايد.

 

 امداد امام خميني )ره( از شمول اين حكم مستثني است. كميته

 

ات، نحوه واگذاري اطالعات سامانه به دستگاههاي نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقالم مورد نياز ثبت اطالع آيين

اجرائي و نهادهاي حمايت كننده براي مواردي مانند استعالم استحقاق سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري 

 تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

 

 - ز

 

و و تجهيزات پزشكي توسط داروخانه ها و مراكز درماني بدون استعالم و احراز اصالت از طريق سامانه اي كه ارائه هرگونه دار -1

تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تكميل مي شود، ممنوع است. سازمان هاي 

و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف به نظارت بر حسن فاقد اصالت نبوده  مبيمه گر پايه، مجاز به پذيرش اقال

 اجراي اين جزء است.
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 اين بند هر سه ماه يك بار به ديوان محاسبات كشور ارائه مي شود. گزارش

 

( قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است 74در راستاي اجراي بند )الف( ماده ) -2

پرونده الكترونيكي سالمت ايرانيان را به صورت يكپارچه ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين قانون به نحوي عملياتي نمايد  سامانه

دهندگان خدمت قرار گيرد. تا زمان عملياتي سازي سامانه مذكور، سازمان هاي  رائهكه خدمات الكترونيك سالمت در اختيار ا

موجود در سامانه هاي خود را جهت پياده سازي راهنماهاي باليني و دستورالعمل  بيمه گر پايه مكلفند سالمت بيمه شدگان

 ارائه خدمات سالمت در اختيار ارائه دهندگان خدمت قرار دهند.

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است گزارش اجراي اين جزء را هر سه ماه يك بار به كميسيون بهداشت و  وزارت

 ي ارائه نمايد.درمان مجلس شوراي اسالم

 

و  1602001675( سياست هاي كلي جمعيت، دولت مكلف است اعتبار رديف هاي 3در راستاي اجرائي كردن حكم بند ) - ح

كل كشور را در حسابي تحت عنوان )حساب حمايت از هزينه هاي درمان ناباروري(  1400قانون بودجه سال  1601006001

نمايد. هزينه كرد اعتبار اين حساب مطابق نظر كارگروهي  زموزش پزشكي متمركذيل رديفهاي وزارت بهداشت، درمان و آ

متشكل از نمايندگان بيمه سالمت، سازمان تأمين اجتماعي، كميته امداد امام خميني )ره(، جهاد دانشگاهي و معاونت درمان 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص موارد ذيل خواهد بود:

 

( كل هزينه هاي سه دوره كامل يكي از روشهاي كمك باروري )آي.سي.اِس.آي( و )آي.وي.اِف( براي %90درصد )پوشش نود  -1

 هر زوج نابارور

 

 پوشش هزينه هاي دارويي و پاراكلينيك و ساير روشهاي درمان ناباروري -2

 

لزام كليه مراكز خصوصي و دولتي ارائه ايجاد سامانه ثبت اطالعات مربوط به متقاضيان دريافت خدمت درمان ناباروري و ا -3

 كننده خدمات ناباروري جهت درج مشخصات كامل كليه دريافت كنندگان خدمات از ايشان

 

 تعيين سهم بيمه هاي پايه براساس جمعيت مشمولين عضو هر سازمان -4

دائمي برنامه هاي توسعه كشور ( قانون احكام 1به نحوه هزينه كرد اعتبارات حساب موضوع اين بند از حكم ماده ) رسيدگي

 مستثني است.
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( و حداكثر پنج %1به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور اجازه داده مي شود حداقل يك درصد ) - ط

( از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را جهت خريد و نوسازي تجهيزات پزشكي خود از طريق شركتهاي %5درصد )

 انش بنيان داراي مجوز هزينه نمايند.د

 

را مجدداً براي ايثارگراني  1400بنياد شهيد و امور ايثارگران مي تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسكن از محل سهميه سال  - ي

بدون كه در سنوات قبل از اين تسهيالت استفاده نموده اند و در حال حاضر فاقد مسكن مناسب مي باشند، تخصيص داده و 

 معرفي نمايد. ريدرعايت ساير شرايط براي ساخت يا خ

 

به منظور ايجاد زيرساخت و سازوكار موردنياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سالمت در بستر  - ك

 الكترونيك:

 

هاي يكپارچه و راهنماهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف شش ماه از ابتداي سال دستورالعمل  -1

باليني الزم براي خريد راهبردي خدمات سالمت با اولويت داروهاي موجود در نظام دارويي كشور را تهيه و به كليه سازمان هاي 

 خدمات سالمت جهت اجراء ابالغ نمايد. دگانبيمه گر پايه و تكميلي و نيز ارائه دهن

 

( 5كميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )كليه شركتها و صندوقهاي بيمه پايه و ت -2

قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله سازمان بيمه سالمت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي 

يد خدمات اعم از احراز هويت و پوشش بيمه و ساير سازمان هاي بيمه گر مكلفند تا پايان آبان ماه، فرآيند استحقاق سنجي خر

اي، پايش)كنترل( همپوشاني بيمه اي، پايش)كنترل( ارائه دهنده خدمت و نيز اعمال دقيق قواعد خريد خدمت و راهنماهاي 

 دارو و امضاي الكترونيك را منحصراً در لتباليني را در كنار روش هاي افزايش دقت و كيفيت نسخ مانند پايش)كنترل( اصا

بستر ابزارهاي الكترونيك شامل نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك و رسيدگي اسناد الكترونيك را پياده سازي و به اجراء 

 درآورند.

 

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراكز و مؤسسات بهداشتي، تشخيصي، درماني و دارويي اعم از دولتي، خصوصي، عمومي  -3

از سامانه هاي مجاز مربوط به منظور ارائه خدمات خود در چهارچوب تعريف شده توسط غيردولتي و خيريه مكلف هستند 

مبتني بر پايگاه اطالعات برخط درمان بيمه شدگان، موضوع بند  شدگانسازمان بيمه سالمت ايران براي استحقاق سنجي بيمه 

ت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور ( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين استانداردهاي ابالغي وزار70)چ( ماده )

 كه اطالعات خدمات مورد ارائه  حويتبادل اطالعات و ارسال پرونده ها به سامانه پرونده الكترونيك سالمت، استفاده نموده به ن
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ت به بيمه شدگان درمان كشور به صورت يكپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف اس

اجراي اين بند را در تمديد پروانه و يا صدور پروانه تأسيس اين مراكز لحاظ نمايد. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائه دهندگان 

خارج از شبكه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانوني مربوط مي باشد. سازمان غذا و دارو مكلف است  سالمتخدمات 

خود و سامانه هاي موضوع اين بند را برقرار نمايد. كليه شركتهاي دارويي و تجهيزات  ارتباط و تبادل اطالعات ميان سامانه هاي

و ملزومات پزشكي و عرضه كنندگان كاالهاي سالمت محور مكلفند در چهارچوب ضوابط ابالغي از سوي سازمان غذا و دارو 

 ري دارو، حداكثر تا پايان مهرماه اقدام نمايند.نسبت به تكميل و اتصال سامانه هاي خود به سامانه پايش)كنترل( اصالت و رهگي

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق سازمان ذي ربط مكلف است تا پايان آذرماه، ساز و كاري را فراهم نمايد  -4

مان هاي بيمه كه اصالت كليه اقالم دارويي و تجهيزات مصرفي پزشكي با اولويت داروها و تجهيزات و ملزومات تحت پوشش ساز

از سامانه پايش)كنترل( اصالت و رهگيري دارو قابل پايش و نظارت باشد. دريافت تعرفه  هگر از طريق نسخ الكترونيك با استفاد

خدمات دارويي ابالغي از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، توسط داروخانه هاي فعال در بخش هاي دولتي، 

 رهگيري دارو)تي تك( مجاز خواهد بود. ورفاً در صورت اتصال به سامانه پايش)كنترل( اصالت غيردولتي، خصوصي و خيريه ص

 

سازمان نظام پزشكي مكلف است ظرف سه ماه در كليه فرآيندهاي الكترونيك تقبل و خريد خدمات سالمت، از طريق سامانه  -5

( قانون تجارت الكترونيك با همكاري وزارت 10ماده ) هاي خود هويت و اصالت پزشكان و امضاي الكترونيك آنها را مطابق با

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان ها، شركتها و مؤسسات بيمه گر كنترل و پايش نمايد. رسيدگي به تخلفات در 

 چهارچوب قوانين و مقررات انجام مي شود.

 

توسط سازمان ها و مؤسسات بيمه گر مشمول  1400هرگونه خريد خدمات سالمت و پرداخت هزينه از ابتداي دي ماه سال  -6

( ممنوع است و در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال 5( تا )1( اين بند، خارج از چرخه ذكر شده در جزءهاي )2جزء )

 مربوط مي باشد. نيندولتي است و مستوجب مجازات هاي مقرر در قوا

 

نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه فاقد پوشش بيمه اي هستند  1400دولت مكلف است تا پايان شش ماهه اول سال  -7

 از طريق سازمان بيمه سالمت و با رعايت آزمون وسع اقدام نمايد.

 

دولت مكلف است از طريق شوراي عالي بيمه سالمت نسبت به پوشش بيمه اي داروهاي موجود در نظام دارويي كشور با  -8

 تأمين اعتبار مورد نياز آن اقدام نمايد.اولويت داروهاي توليد داخل و 
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دستگاههاي اجرائي و سازمان هاي مندرج در اين حكم مكلفند هر دوماه گزارش پيشرفت اجراي احكام مرتبط را به كميسيون  -9

 بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايند.

 

داشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است، كليه خدمات با استقرار نسخه نويسي و نسخه پيچي الكترونيك، وزارت به - ل

سالمت براي ارائه دهندگان خدمات بهداشتي، درماني، دارويي و تشخيصي در كليه بخش هاي خصوصي، دولتي، غيردولتي و 

زي و خيريه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابالغ تعرفه هاي اين خدمات، تعرفه هاي مربوط به فرآيندهاي الكترونيك سا

 پايش)كنترل( اصالت و رهگيري دارو را نيز تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند.

 

بانك مركزي مكلف است با همكاري ساير دستگاههاي اجرائي ذي ربط نسبت به اتصال و برقراري تبادل اطالعات بر خط  - م

ارت صنعت، معدن و تجارت، گمرك ايران و سامانه هاي تأمين و تخصيص ارز دارو و تجهيزات پزشكي در بانك مركزي، وز

ترجيحي مذكور استفاده مي نمايند به نحوي كه كليه فرآيندهاي  ارزهمچنين ساير دستگاههاي اجرائي كه به هر نحو از 

تخصيص و تأمين ارز ترجيحي از زمان درخواست تا ثبت سفارش و ترخيص كاال از گمرك و مصرف آن براي دستگاههايي كه 

 انون وظيفه نظارتي دارند قابل مشاهده و رهگيري باشد.به موجب ق

 

 18 تبصره

 

 – الف

 

( اين 14( مصارف جدول تبصره )28( ريال از منابع رديف )320.000.000.000.000مبلغ سيصد و بيست هزار ميليارد) -1

ي باالتر اختصاص مي يابد. بند )و( تبصره قانون، به ايجاد و توسعه، توليد، اشتغال و كارآفريني با اولويت استان هاي با نرخ بيكار

 تنفيذ و وجوه حاصل از آن به منابع اين جزء اضافه مي شود. 1400 الدر س 1398( قانون بودجه سال 16)

 

( ريال از منابع اين بند به منظور پشتيباني فني و پايدارسازي و ضمانت 10.000.000.000.000مبلغ ده هزار ميليارد ) -2

( به %30( و سازمان بهزيستي كل كشور سي درصد )%70ن به كميته امداد امام خميني )ره( هفتاد درصد )اشتغال محرومي

 صورت تسهيالت بانكي اختصاص مي يابد.

 

جهت به روزرساني تجهيزات كارگاهي دانشگاه فني و حرفه اي و سازمان فني و حرفه اي و هنرستانهاي آموزش و پرورش  -3

 اين جزء به صورت تسهيالت بانكي اختصاص مي يابد. ( از منابع%5پنج درصد)
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منابع يادشده از طريق سپرده گذاري در بانكها با اولويت بانكهاي توسعه اي و تخصصي و صندوق كارآفريني اميد پس از  -4

يره توليد و تأمين تصويب اساسنامه آن به منظور سرمايه گذاري براي توليد، اشتغال و كارآفريني با تأكيد بر فعاليت ها و زنج

تسهيالت تلفيقي و تركيبي با منابع بانك و با نرخ ترجيحي تخصيص يافته و تلفيق منابع  وكاركاالهاي اساسي و راهبردي با ساز

 در اختيار و مجاز دستگاه اجرائي مرتبط و همچنين منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است.

 

( و نرخ سود تسهيالت اعطايي متناسب با ميزان مشاركت منابع %1منابع مذكور حداقل يك درصد)نرخ سود سپرده گذاري  -5

بانكي و صندوق كارآفريني اميد پس از تصويب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل شورايي مركب از وزير امور اقتصادي و 

اي صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، راه و مركزي، وزارتخانه ه بانكدارايي)رئيس(، سازمان برنامه و بودجه كشور، 

شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، نفت، ارتباطات و فناوري اطالعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و معاونت 

 علمي و فناوري رئيس جمهور تعيين مي شود.

تصادي و اجتماعي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در نماينده از هر يك از كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اق يك

 شوراي مذكور حضور مي يابد. حتي المقدور يك نفر از سه نماينده مزبور از مناطق محروم مي باشد.

 

طرحهاي مشمول اين بند براساس دستورالعمل مصوب شوراي يادشده توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه هر استان تعيين  -6

 مي شود.

 

 ( از منابع مزبور به صورت كمك فني و اعتباري و يارانه سود مي باشد.%10تا ده درصد ) -7

 

( را متناسب 14( مصارف جدول تبصره )28( منابع مندرج در بند )%100سازمان هدفمندي يارانه ها مكلف است صد در صد) -8

 پرداخت كند.با ميزان وصولي به صورت ماهانه يك دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ضمن ثبت و نگهداري حساب منابع، مصارف و برگشتي وجوه اين بند، بر تحقق  -9

آن مطابق احكام بودجه هاي سنواتي نظارت و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و 

 اسالمي ارائه كند. كميسيون هاي ذي ربط مجلس شوراي

 

كليه بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي موظفند براي احداث و نوسازي چهارصد هزار واحد مسكن  1400در سال  -10

روستايي و شهري در شهرهاي كمتر از بيست و پنج هزار نفر جمعيت و هشتصد هزار واحد مسكن شهري )با اولويت محالت و 

 ( ريال تسهيالت ساخت 3.600.000.000.000.000ميليارد ) ارسه ميليون و ششصد هز مناطق محروم( نسبت به پرداخت
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( تسهيالت نظام بانكي( به افراد واجد شرايط اقدام نمايند. سهميه هر بانك توسط بانك مركزي %20مسكن )معادل بيست درصد)

پس از دوره  وسهيالت بيست سال است در فروردين ماه تعيين مي شود. مجموع دوران مشاركت ساخت و فروش اقساطي اين ت

مشاركت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي واجد شرايط منتقل مي شود. اين تسهيالت با نرخ سود مصوب 

شوراي پول و اعتبار به افراد واجد شرايط معرفي شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي شود. بانك مركزي موظف است 

د اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم مردم قرار دهد. در صورتي كه يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي گزارش عملكر

از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين شده توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي موظف است متناسب با تعهد انجام 

و از طريق ساير بانكها و مؤسسات اعتباري  قدامه اعتباري غيربانكي انشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانك يا مؤسس

( از منابع مذكور بايد به خانواده %20غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت مسكن اقدام نمايد. حداقل بيست درصد)

 شموالني مي تواند به ساير مهاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص يابد. در صورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، مابق

 تعلق گيرد.

 

( قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، وزارت نيرو مكلف است مبلغ يكصد 4( و )2در اجراي مواد ) -11

( ريال حق بيمه هر واحد مسكوني براي يك سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهاي مسكوني درج و 100.000هزار)

 حساب خزانه داري كل كشور واريز كند.دريافت و به 

واحدهاي مسكوني تحت پوشش كميته امداد امام خميني)ره( و سازمان بهزيستي كشور از حكم اين بند معاف هستند.  مالكان

خزانه داري كل كشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف يك هفته پس از وصول در اختيار صندوق ذي ربط براي انجام تعهدات 

 ون قرار دهد.اين قان

 

به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي شود با معرفي معاونت علمي فناوري رئيس جمهور و  - ب

( ريال را از محل منابع 1.400.000.000.000با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تا مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد )

كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير، ايجاد كارور)اپراتور(هاي ارائه كننده خدمات الكترونيكي در كليه  داخلي خود و براي

بخشها، حمايت از طرح )پروژه( هاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كاال و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي 

براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك  دهت وجوه اداره شگذار خطرپذير به صور-و تعاوني با اولويت شركتهاي سرمايه

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص 

 دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند.

 

العات اجازه داده مي شود از طريق سازمان توسعه اي و شركتهاي تابعه خود در چهارچوب به وزارت ارتباطات و فناوري اط - ج

 ( به منظور انجام طرح )پروژه( هاي دولت2( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت )27ماده )
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رنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع مورد نياز جهت ( قانون ب69ازجمله موضوع ماده ) كيالكترونيك و توسعه خدمات الكتروني 

( ريال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري 5.000.000.000.000سرمايه گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار ميليارد )

جدول  149000يف كشور تأمين مي شود و از محل رد دجهاطالعات و منابع داخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بو

( ريال از مبلغ مذكور با اولويت براي 3.000.000.000.000( اين قانون به مصرف مي رسد. مبلغ سه هزار ميليارد )7شماره )

 توسعه اينترنت روستايي اختصاص مي يابد.

 

( 8.000.000.000.000) به شركتهاي تابعه وزارت نفت اجازه داده مي شود با تأييد وزير نفت تا مبلغ هشت هزار ميليارد - د

ريال از محل منابع داخلي خود براي كمك به سرمايه گذاري هاي خطرپذير و حمايت از ساخت داخل و طرحهاي توسعه اي 

اشتغال آفرين و توليد بار اول در حوزه هاي مختلف صنعت نفت از جمله طرحهاي كاهش مصرف انرژي و جايگزيني سوخت 

ريق حمايت از طرحهاي جايگزيني خودروي فرسوده در حمل و نقل با خودروي كم مصرف بنزين با سوخت گاز طبيعي از ط

داخلي با قواي محركه كم مصرف و پايه گاز به شركتهاي دانش بنياني كه داراي مركز تحقيق و توسعه و طراحي در داخل باشند 

خطوط توليد انبوه مي باشد، در بخشهاي  و با همكاري مستقيم يا مجموعه وابسته به يك شركت خودروساز داخلي كه داراي

خصوصي و تعاوني به صورت كمك بالعوض، وجوه اداره شده يا تسهيالت ترجيحي اختصاص دهند. آيين نامه اجرائي اين بند 

 سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ريتوسط وزارت نفت با همكا

 

مكلفند نسبت به تأمين منابع مورد نياز اتمام طرحهاي عمراني )با اولويت طرح)پروژه( هاي نيمه تمام باالي  بانكهاي عامل - هـ

( 2.000.000.000.000( پيشرفت و پيشران هاي منطقه اي مناطق كم برخوردار( در سقف دو هزار ميليارد )%80هشتاددرصد )

( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام نمايند. 56قالب ماده )ريال بر اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه كشور در 

 پرداخت گردد. 1400اعتبار مذكور بايد براي عمليات اجرائي و در قالب صورت وضعيت هاي تنظيمي مربوط سال 

يسيون اقتصادي مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يك بار در اختيار كم بانك

مجلس شوراي اسالمي قرار دهد. در صورتي كه يك بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين شده 

توسط بانك مركزي خودداري نمايد، بانك مركزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزايش سپرده قانوني آن 

انكي اقدام و از طريق ساير بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نسبت به پرداخت تسهيالت تعريف بانك يا مؤسسه اعتباري غيرب

 شده، اقدام نمايد.
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 - و

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن تعطيل در اختيار خود در قالب شركتهاي  -1

 ه اقدام نمايد.سهامي عام طرح)پروژه( از طريق بازار سرماي

 

 نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي عالي بورس اجرائي مي گردد. آيين

 

هرگونه نقل و انتقال دارايي به/ از شركتهاي سهامي عام طرح)پروژه(، صندوق هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و يا صندوق  -2

 )پروژه(، زمين و ساختمان، امالك و مستغالت از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.هاي سرمايه گذاري اعم از طرح

 

به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي اجازه داده مي شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي هاي  - ز

لك دارايي هاي سرمايه اي نظير طرحهاي آزادراهي و مازاد در هر يك از طرح)پروژه( هاي بزرگ زيربنايي و طرحهاي تم

در قالب تأمين مالي و تملك و ايجاد شركت و صندوق طرح)پروژه( و حداكثر تا  يديبزرگراهي و راههاي اصلي، صنعتي و تول

ي( مشاركت ( از سرمايه پايه خود )با احتساب سهم سرمايه گذاري در شركتهاي مرتبط با فعاليت بانكدار%40سقف چهل درصد )

 نمايند.

و مؤسسات اعتباري موظفند حداكثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداري از طرحهاي صنعت و توليدي مذكور نسبت  بانكها

( قانون 17به واگذاري آنها اقدام نمايند. در غير اين صورت با گذشت پنج سال از تاريخ بهره برداري مشمول جريمه هاي ماده )

 نظام مالي كشور مي شوند. يرقابت پذير و ارتقارفع موانع توليد 

 

( از سود ويژه خود )غير از سود %1به شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، اجازه داده مي شود تا يك درصد ) - ح

هايي كه  سهم دولت و ماليات( را در چهارچوب قوانين براي رفع محروميت با اولويت استان هاي محروم و مناطق محروم استان

 و هزينه نمايند. گذاريواحد آنها در آن استقرار دارد سرمايه 

 

وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است حداكثر ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي  - ط

 اقدام نمايد. 1399شده تا پايان اسفندماه 

 اشخاص ساير و غيردولتي عمومي نهادهاي و تعاوني –تيار بخش هاي خصوصيپروانه هاي صادره سالهاي قبل كه در اخ كليه

 سهم همچنين و اند نشده استخراج و اكتشاف به منجر 1399 اسفندماه پايان تا چنانچه است گرفته قرار حقوقي و حقيقي

فته است، چنانچه حداكثر تا پايان وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گر ايشركته و اجرائي دستگاههاي اختيار در كه معادني

كه منجر به اكتشاف نشود با  1400منجر به اكتشاف و استخراج نشده باشند، و نيز معادن واگذارشده در سال  1399تيرماه 

 به متقاضيان جديد واگذار مي شود. مزايدهرعايت قوانين و مقررات و قرارداد معتبر في مابين پروانه صادره لغو و از طريق 
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برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به تركيب اعضاي  زمانسا

 شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.

 

( نرخ تعرفه پيام رسان %20دولت مكلف است نرخ تعرفه اينترنت را براي استفاده از پيام رسان هاي داخلي بيست درصد) - ي

( ترافيك بين الملل خواهد %20خارجي تعيين و وصول نمايد. قيمت ترافيك پيام رسان هاي داخلي حداكثر بيست درصد) هاي

 بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است. دبود. تعيين مصاديق و ضوابط اجرائي اين بن

 

 19 تبصره

 

( قانون مديريت خدمات كشوري از 5موضوع ماده ) در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد، تمامي دستگاههاي اجرائي - الف

با شناسايي هزينه ها به تفكيك حقوق و دستمزد، غيرنيروي انساني  1400جمله بانكها و شركتهاي دولتي، مكلفند در سال 

استقرار  پشتيباني نسبت به هزينه يابي خروجي ها )كاال يا خدمات( تكميل و اليتمستقيم و غيرمستقيم و هزينه هاي مراكز فع

كامل سامانه حسابداري قيمت تمام شده كه اطالعات ورودي آن از تبادل داده هاي ساير سامانه هاي دستگاه اجرائي به دست 

 مي آيد، اقدام كنند.

 

در قانون بودجه سال  102530مازاد درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي در سقف رقم پيش بيني شده در رديف  - ب

 و ابالغ سازمان برنامه و بودجه كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه است.با تأييد  1400

 

 - ج

 

منعقد مي گردد و شامل حجم  1400دستگاه اجرائي مكلف است بر مبناي تفاهمنامه با واحد مجري كه تا پايان تيرماه  -1

تمام شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه فعاليت ها، خروجي ها )كاال يا خدمات( و قيمت 

اي نگهداري كند كه امكان گزارش گيري رويدادهاي مالي واحد مجري به صورت  نهحسابداري خود به صورت جداگانه به گو

 مجري است.مجزا وجود داشته باشد. تشخيص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدير واحد 

مجري موظفند حقوق و مزاياي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حكم كارگزيني و قراردادهاي منعقده  واحدهاي

را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت هاي غير مستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملكرد و كارآيي آنها محاسبه 

 و پرداخت كنند.
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دستگاههاي اجرائي كه در هزينه كرد اعتبارات هزينه اي خود در چهارچوب بودجه ريزي مبتني بر عملكرد اقدام مي به  -2

كنند، اجازه داده مي شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات 

 ابالغي همان دستگاه اقدام كنند.

 

گاه اجرائي مكلف است براي بهبود مستمر عملكرد، ارتقاي بهره وري و كاهش هزينه ها، نظام ارزيابي و مديريت عملكرد دست -3

( منابع حاصل از صرفه جويي ، مشروط به تأييد %100را پياده سازي و امكان ارتباط آن با سامانه ها را مهيا نمايد تا صددرصد )

و بودجه كشور و در سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي آن  رنامهعملكرد مطلوب توسط سازمان ب

( قانون برنامه و بودجه كشور 30دستگاه، مازاد بر سقف تخصيص اعتبارات مصوب كميته تخصيص اعتبارات موضوع ماده )

 با اصالحات و الحاقات بعدي، هزينه كند. 10/12/1351مصوب 

 

ه كشور اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد دستگاه اجرائي، عنوان خروجي، سنجه عملكرد، مقدار به سازمان برنامه و بودج -4

( اين قانون را مشروط به آنكه در جمع 4و قيمت تمام شده خروجي هاي ذيل برنامه هاي مصوب مندرج در پيوست شماره )

 همان برنامه اصالح و ابالغ كند.اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب 

 

، تخصيص و پرداخت 1400( قانون برنامه و بودجه كشور از تيرماه سال 30در اجراي بودجه ريزي مبتني بر عملكرد و ماده ) -5

اعتبارات هزينه اي بر اساس برنامه هاي اجرائي و متناسب با تحقق خروجي ها )كاال يا خدمات( و ارزيابي شاخص هاي عملكرد 

 صورت گيرد.

اجرائي مكلف است گزارش هاي مالي و عملياتي برنامه هاي اجرائي و خروجي ها را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه  دستگاه

 و بودجه كشور ارسال نمايد.

 

اقتصادي و  نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت امور آيين

 دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

 - د

 

در راستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي و  -1

 ل مالي توسط خزانه داري كل كشور مالي اعم از اينكه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سا
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گرديده باشد، تا پايان همان سال مي باشد. مانده وجوه مصرف نشده پايان سال،  اريزبه حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي ربط و

( قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 64( و )63به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت هاي تعيين شده در قانون اصالح مواد )

 درج خواهد شد. 1401سال  جهقابل مصرف خواهد بود. عملكرد اين وجوه در صورتحساب عملكرد بود 15/12/1379

 

( قانون محاسبات عمومي 100( و )99(، )95آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد ) -2

( قانون مذكور پس از تهيه 98مالي شركتهاي دولتي موضوع ماده )كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهاي 

 حسب مورد، حداكثر تا پايان خردادماه سال بعد الزامي است. ملبه همراه گواهي هيأت مديره يا هيأت عا

 

( قانون محاسبات 103كل كشور، موضوع ماده ) 1400وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملكرد بودجه سال  -3

 عمومي كشور را حداكثر تا پايان شهريورماه سال بعد به مبادي ذي ربط ارسال مي كند.

 

دستگاههاي اجرائي مشمول، مكلفند نسبت به شناسايي كامل درآمدها، هزينه ها، دارايي ها و بدهي هاي خود براساس  - هـ

موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كنند. ديوان محاسبات كشور 

( قانون ديوان 2(، در اجراي ماده )2تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) انون( قانون الحاق برخي مواد به ق26( ماده )1)

 با اصالحات و الحاقات بعدي است. 11/11/1361محاسبات كشور مصوب 

 

( قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي 8به منظور اجراي ماده )ذي حسابان و مديران مالي دستگاههاي اجرائي  - و

مكلفند بر اساس قرارداد واگذاري و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در  15/2/1398كشور و حمايت از كاالي ايراني مصوب 

طابق قوانين و مقررات نسبت به تسويه حواله و تأييد باالترين مقام دستگاه اجرائي م رسامانه پايگاه قراردادهاي كشور با صدو

 حساب مطالبات قراردادي واگذارشده تأمين كننده به پذيرنده به نيابت از تأمين كننده اقدام نمايند.

 

 - ز

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و ديوان محاسبات كشور ضوابط و الزامات اجرائي  -1

ه اسناد مالي الكترونيكي براي پرداخت هزينه هاي عمومي دولت و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نظير پذيرش نمون

 اسناد كاغذي را براي اجراء ابالغ نمايد.
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در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق كامل الكترونيكي شدن كليه دريافت ها و پرداخت هاي دولت،  -2

مهوري اسالمي ايران با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( سازوكار اجرائي وصول بانك مركزي ج

وجوه عمومي از جمله درآمد شركتهاي دولتي و شركتهاي مستلزم ذكر نام از جمله شركت تابعه ذي ربط وزارت نفت و ساير 

جوه عمومي با توليد شناسنامه واريز وجوه براي هر تراكنش بانكي به واحدهاي تابعه آن، از طريق ابزارهاي الكترونيك خاص و

 حساب خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران را فراهم نمايد.

دولتي و شركتهاي دولتي مستلزم ذكر نام مي توانند با مجوز خزانه داري كل كشور نسبت به افتتاح حسابهاي فرعي  شركتهاي

بانك هاي عامل دولتي و خصوصي براي دريافت ساير منابع نظير وام هاي سرمايه گذاري و همچنين ساير منابع تأمين  نزد ساير

 ( قانون اساسي اقدام نمايند.53اعتبار با رعايت اصل پنجاه و سوم )

 

شخص براي شناسه ، نسبت به ارائه چهارچوب م1400سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است تا پايان تيرماه سال  -3

)كد(گذاري و قابل رصد بودن مخارج دولتي و استاندارد نمودن آن اقدام كند تا دستگاههاي اجرائي بخش عمومي نيز در راستاي 

خود را مطابق با تقسيمات بودجه اي و نظام حسابداري بخش عمومي  لكردمديريت حسابداري و گزارشگري مالي دولت، عم

 گزارش نمايند.

 

رداخت ها از محل منابع عمومي و اختصاصي مرتبط با هزينه هاي عمومي و همچنين طرحهاي تملك دارايي هاي كليه پ -4

سرمايه اي بخش عمومي دولت با رعايت كليه مراحل خرج و قطعي نمودن بدهي، براساس پذيرش اسناد مالي الكترونيكي به 

جه ذ ي نفع به طور مستقيم پرداخت مي گردد. پرداخت هاي در و 1400نيابت از دستگاه اجرائي از ابتداي خردادماه سال 

مربوط به دستگاههاي اجرائي نظامي، انتظامي و امنيتي و همچنين مصارف عمومي در حد نصاب معامالت كوچك دستگاههاي 

 اجرائي از شمول اين حكم مستثني مي باشند.

 

صرفاً از طريق حسابهاي نزد بانك مركزي و سامانه حواله  1400كليه پرداختهاي شركتهاي دولتي از ابتداي خردادماه سال  -5

 الكترونيك با درج شناسه پرداخت و در وجه ذي نفع نهائي انجام مي شود.

 پرداختي خارج از اين سازوكار در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. هر

 

طالعات كليه پرداختي هاي موضوع اين بند را به تفكيك وزارت امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور( مكلف است ا -6

سرفصل هاي تعريف شده در شناسه پرداخت و ذي نفع نهائي تجميع و امكان دسترسي به اين اطالعات را براي سازمان برنامه 

 .برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي فراهم نمايد كميسيونو بودجه كشور، ديوان محاسبات كشور و 
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امور اقتصادي و دارايي )خزانه داري كل كشور(، ساز و كار اجرائي پرداخت مستقيم به ذي نفع نهائي را با هماهنگي  وزارت

براي اجراء ابالغ نمايد. مسؤوليت صحت و سالمت اسناد مالي  1400سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان ارديبهشت ماه سال 

 و ديوان محاسبات كشور مي باشد. ائيجربر عهده باالترين مقام دستگاه ا

 

( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مبني بر تكليف دستگاههاي اجرائي مشمول ماده 37در اجراي بند )چ( ماده ) - ح

ي ( ط6و  4،1( از اعتبارات هزينه اي خود )به استثناي فصول%1( قانون مديريت خدمات كشوري به هزينه كرد يك درصد )5)

توليد برنامه جهت فرهنگ سازي و آگاهي بخشي و اطالع رساني، سازمان برنامه و  رايقرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما ب

بودجه كشور مكلف است با تنظيم سازوكار مناسب در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه اي، اعتبارات موضوع اين بند را 

دهد. سازمان صدا و سيما و  ختصاصئي مشمول كسر و به سازمان صدا و سيما امتناسب با تخصيص اعتبار دستگاه اجرا

دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به انعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و 

 گزارش عملكرد اين بند را به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه نمايند.

د، زمان و جدول پخش برنامه هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز آنتن به تشخيص سازمان صدا و سيماي تولي قالب

 جمهوري اسالمي ايران مشخص مي شود. اعتبار فوق جزء درآمدهاي اين سازمان شناسايي مي گردد.

 

 20 تبصره

 

 باط مالي مقرر مي شود:به منظور ساماندهي نيروي انساني و كاركنان دولت و ايجاد انض - الف

 

( قانون برنامه ششم توسعه از جمله كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره 29دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -1

( اين قانون ذكر شده است، مكلفند اطالعات فردي و استخدامي و احكام كارگزيني يا قرارداد منعقده كاركنان رسمي، پيماني 3)

و كاركنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان و ساير  رگريداد كار معين )مشخص(، كاو قرار

كاركنان كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم يا قرارداد مقام صالحيت دار در يك دستگاه اجرائي به خدمت 

 ركنان نظام اداري )پاكنا( ثبت يا به روزرساني نمايند.پذيرفته مي شوند را در سامانه پايگاه اطالعات كا

 اين اطالعات هيچ گونه حقي براي استخدام و به كارگيري اشخاص ايجاد نمي كند. درج

 

( اين بند، صرفاً براساس پايگاه اطالعات كاركنان 1، تخصيص اعتبار حقوق كاركنان مذكور در جزء )1400از خردادماه سال  -2

 كنا(صورت مي گيرد.نظام اداري )پا
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هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر و غيرمستمر به كليه كاركنان دستگاههاي اجرائي از محل  1400از خردادماه سال  -1-2

اعتبارات هزينه اي و از منابع عمومي و اختصاصي صرفاً پس از ثبت اطالعات آنان در پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري )پاكنا(، 

يا درآمد اختصاصي محقق شده دستگاه اجرائي ذي ربط توسط خزانه داري كل كشور  عموميتخصيص يافته منابع  از اعتبارات

 به ذي نفع نهائي انجام مي شود.

 

ذي حساب و باالترين مقام اجرائي، مسؤول اجراي اين موضوع است و در صورت استنكاف از اجراي آن به يكي از  -2-2

 ( قانون مجازات اسالمي محكوم مي شود.19ا پنج موضوع ماده )مجازاتهاي تعزيري درجه سه ت

 

ساير هزينه هاي اجرائي به جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت ملي محرمانه تلقي مي شود در قالب شناسه  -3-2

 قرار مي گيرد.ذي نفع نهائي )اشخاص حقيقي و حقوقي( صورت گرفته و اين اطالعات در اختيار خزانه داري كل كشور 

 

( اين بند و اجراي ساير تكاليف اين بند در خصوص وزارت 2( و )1چگونگي ثبت اطالعات نيروي انساني موضوع جزءهاي ) -3

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي ايران و 

( قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و كاركنان وزارت 3موضوع ماده ) ننيت ملي، كاركنادبيرخانه شوراي عالي ام

امورخارجه براساس ساز وكار اجرائي تعيين شده در شيوه نامه هاي مستقلي كه توسط سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و 

تدوين مي شود، تعيين مي  كوراههاي اجرائي مذاداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري دستگ

 گردد.

 

( اين بند به پيشنهاد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور و وزارت 2( و )1نامه اجرائي جزءهاي ) آيين

 امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري سازمانهاي  1400جراي اين بند و از ابتداي سال در راستاي بهبود روند ا -4

 برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور:

 

امكان استفاده ديوان محاسبات كشور از همه اطالعات مندرج در پايگاه اطالعات كاركنان نظام اداري )پاكنا( و سامانه  -1-4

 وق و مزايا و همچنين همه ظرفيت هاي اين سامانه ها را فراهم نمايد.ثبت حق
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( اين بند را به صورت سه ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 2( و )1گزارش روند اجراي جزءهاي ) -2-4

 مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

 

ر گزارشي از اطالعات مندرج در پايگاه اطالعات كاركنان نظام ديوان محاسبات كشور موظف است به صورت سه ماه يك با -5

اداري )پاكنا( و سامانه ثبت حقوق و مزايا به صورت عمومي منتشر نمايد. اين گزارش بايد شامل اطالعات زير درباره هركدام از 

 بند به صورت ماهانه باشد: ين( ا1دستگاههاي اجرائي مشمول جزء )

 

 كدام از اين دستگاهها به تفكيك رسمي، پيماني، قرارداد كار معين )مشخص( و كارگريتعداد كاركنان هر  -1-5

 

 ميزان كل مبلغ پرداختي توسط اين دستگاهها بابت حقوق و مزاياي كاركنان -2-5

 

 ميزان كل مبلغ ماليات پرداختي توسط اين دستگاهها بابت ماليات بر حقوق و مزاياي كاركنان -3-5

 

( قانون برنامه ششم توسعه كه اعتبارات هزينه اي خود را از محل اين 29ات دستگاههاي اجرائي موضوع ماده )تمام اختيار - ب

قانون و پيوست هاي آن دريافت مي كنند و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي باشند به استثناي دستگاههايي كه به 

ني شده در ماده مذكور، در خصوص استخدام و به كارگيري نيروي حكم قانون اساسي مقررات خاص دارند و نيز موارد مستث

موقوف االجراء مي شود. هرگونه استخدام و به كارگيري نيروي انساني در تمام دستگاههاي مشمول اين  1400انساني در سال 

نامه و بودجه كشور مبني سازمان بر ييديهبند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأ

بر پيش بيني بار مالي در قانون است. دستورالعمل اين بند منطبق بر حكم مندرج در اين بند، حداكثر تا يك ماه پس از تصويب 

 اين قانون با همكاري سازمان هاي مذكور تهيه و پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ابالغ مي شود.

 

( و 3ي بهره وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه هاي پيش بيني شده در مواد )به منظور ارتقا - ج

 ( قانون برنامه ششم توسعه:5)

 

برنامه هاي  1400( قانون مديريت خدمات كشوري موظفند تا پايان خردادماه سال 5دستگاههاي اجرائي موضوع ماده ) -1

رخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره وري در ستاد و واحدهاي تابعه خود را به سازمان برنامه و عملياتي خود براي استقرار چ

 اداري و استخدامي كشور ارائه و يا تكميل كنند. دستگاههاي اجرائي مكلفند  ازمانبودجه كشور و سازمان ذي ربط وابسته به س
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ارتقاي بهره »اعتبارات الزم به اين موضوع را در برنامه اي با عنوان  در موافقتنامه هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه كشور،

ارسال گزارش عملكرد از سوي دستگاهها به سازمان  بهپيش بيني نمايند. تخصيص اعتبار سه ماهه اين برنامه منوط « وري

عملكرد از سوي سازمان أخيرالذكر برنامه و بودجه كشور و سازمان ذي ربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور و تأييد 

 است.

 

كليه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام و يا تصريح نام است از قبيل شركت  -2

ادر ملي نفت، شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت، شركت دولتي تابعه ذي ربط، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بن

گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني  ازمانو دريانوردي، سازمان صدا و سيما، س

ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش بيني 

نياز اجراي برنامه هاي ارتقاء بهره وري را به  ورد( قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات م3( ماده )2شده متناسب با جدول )

صورت مستقل پيش بيني و در قالب بودجه ساالنه به تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط برسانند و گزارش 

و استخدامي  ارير و سازمان ذي ربط وابسته به سازمان ادبه سازمان برنامه و بودجه كشو 1400آن را تا پايان خردادماه سال 

كشور ارائه كنند. سازمان هاي أخيرالذكر موظفند بر تحقق اين بند و اهداف و شاخصهاي پيش بيني شده نظارت نموده و 

اش ساالنه به اعضاي گزارش اقدامات انجام يافته را براي شش ماهه اول و دوم به هيأت وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاد

( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 84اين شركتها با رعايت ماده ) نهيأت مديره و مديرا

با اصالحات و الحاقات بعدي صرفاً براساس  24/12/1347( اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 241( و ماده )2)

 وري و تأييد سازمان هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام است.شاخصهاي بهره 

 

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران  آيين

 مي رسد.

 

( قانون جامع خدمات رساني 2ششم توسعه، دستگاههاي مشمول ماده )( قانون برنامه 87در راستاي اجراي بند )ذ( ماده ) - د

( قانون جامع خدمات رساني 21به ايثارگران مكلفند، نسبت به استخدام و نيز تبديل وضعيت استخدامي كليه مشموالن ماده )

آنها به صورت پيماني، موضوع قانون مذكور شاغل هستند و رابطه شغلي  ستگاههايبه ايثارگران كه با عناوين مختلف در د

( قانون مديريت خدمات 17( و ماده )32قرارداد انجام كار معين يا شركتي مي باشد و يا از محل اعتبارات جاري و تبصره ماده )

 ( 45گري موضوع بندهاي )الف( و )ب( ماده ) يكشوري و اعتبارات طرحهاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاكميتي و تصد
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( 44( بند )و( ماده )2يت خدمات كشوري خدمت نموده و يا مي نمايند با طي مراحل گزينش با رعايت تبصره )قانون مدير

به صورت استخدام رسمي اقدام نمايند. اعتبار  15/10/1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

( ريال در اختيار دستگاههاي 5.000.000.000.000ج هزار ميليارد )به مبلغ پن 550000-88مورد نياز اين حكم از محل رديف 

 اجرائي ذي ربط قرار مي گيرد.

 

حسن اجراء و نظارت بر اين قانون به عهده سازمانهاي برنامه و بودجه و اداري و استخدامي كشور، بنياد شهيد و امور  مسؤوليت

 وهاي مسلح و عالي ترين مقام دستگاههاي ذي ربط مي باشد.ايثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني نير

 

( قانون برنامه ششم 28سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در اجراي بند )الف( ماده ) - هـ

كيك بالتصدي توسعه مبني بر كاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را در خصوص تعداد پست هاي سازماني به تف

قرارداد )رسمي، پيماني، قراردادكار معين و كارگري( هر سه ماه يك بار به  عو با تصدي و تعداد نيروي انساني به تفكيك نو

 تفكيك سطوح وزارتخانه و به تفكيك استان به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

 

يه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است كل - و

را به تفكيك دستگاه اجرائي  6/11/1364رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 

 راي اسالمي ارسال نمايد.كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شو هب 1400مربوط تا ابتداي ارديبهشت ماه سال 

محاسبات كشور مكلف است گزارش دوره اي شيوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه يك بار به كميسيون  ديوان

 برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد.

 

با رعايت قوانين و مصوبات شوراي عالي انقالب وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي كشور مكلفند  - ز

فرهنگي و با احتساب سنوات تدريس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرين از محل باقي مانده مجوزهاي استخدامي استفاده 

موزش و وزارت آ 127503نمايند. بار مالي ناشي از اجراي اين بند از محل رديف  منشده و همچنين كليه معلمان قرآني اقدا

 ( ريال تأمين مي گردد.500.000.000.000پرورش در سقف پانصد ميليارد )

 

دولت مكلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي كاركنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف هاي بنيه  - ح

طع زماني با درصد تحقق منابع بودجه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل نمايد كه درصد تخصيص در تمام مقا

 ( واگذاري انجام شود.%80تا هشتاددرصد ) داقلعمومي حداقل برابر باشد و در پايان سال ح
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( از اعتبارات متوازن سازي مناطق كم برخوردار براي اجراي طرحهاي بسيج سازندگي، %20دولت مكلف است بيست درصد ) - ط

روميت زدايي سپاه و ساخت مساجد و حوزه هاي علميه را در همان مناطق به آنها اختصاص قرارگاه مركزي جهاد سازندگي و مح

 برنامه ريزي توسعه استان در مناطق كم برخوردار استان هزينه نمايند. ايدهد تا سازمان هاي مذكور با هماهنگي شور

 

 ود را در زمينه پدافند غيرعامل هزينه نمايند.( از اعتبارات خ%2به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود تا دودرصد ) - ي

 

كليه اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي صددرصد  - ك

 ( تخصيص يافته تلقي مي گردد.100%)

 

ات قبلي توسط مشترك تهيه شده باشد و در صورت ارتقاي اشتراك و انشعاب مشتركين برق، چنانچه تجهيزات و تأسيس - ل

 تجهيزات جديد نيز توسط مشترك تأمين گردد تجهيزات قبلي مذكور متعلق به دولت نمي باشد.

 

وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است در چهارچوب الزامات شوراي عالي فضاي مجازي و نظارت راهبردي مركز  - م

 تحت نظارت مركز ملي فضاي مجازي، شبكه ملي را اجراء كند. 1400ملي فضاي مجازي تا پايان سال 

 

جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران از رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اقتصادي  1400دولت مكلف است در سال  - ن

زارش عملكرد در و عمراني الزم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنين وزارت امور خارجه موظف است گ

خصوص اين موضوع را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسالمي )كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و انرژي( 

 ارائه دهد.

 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور مجاز است با همكاري وزارت جهاد كشاورزي )سازمان امور اراضي( به منظور تهيه نقشه  - س

و مكاني اراضي كشاورزي، در صورت درخواست كشاورزان متقاضي صدور سند مالكيت، به ازاي هر هكتار  و اطالعات توصيفي

( ريال از متقاضي صدور سند مالكيت مفروز اراضي كشاورزي أخذ و به حساب خزانه داري كل 300.000مبلغ سيصد هزار )

( ريال طي رديف... در اختيار 6.000.000.000.000( تا سقف شش هزار ميليارد )%100كشور واريز و معادل صد در صد )

به تهيه نقشه هاي مربوط  تسازمان ثبت اسناد و امالك كشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيتهاي بخش دولتي و خصوصي نسب

 اقدام و اسناد مالكيت حدنگاري اراضي كشاورزي را صادر نمايد.
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( 6( و )4(، )1( از اعتبارات هزينه اي خود را غير از فصول )%1ا يك درصد)به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ت - ع

 صرف تحقق سياست هاي كلي جمعيت نمايند.

 

آيين نامه هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي كه مدت خاصي پيش بيني نشده است حداكثر ظرف سه ماه پس  - ف

 يأت وزيران مي رسد.از ابالغ اين قانون تهيه مي شود و به تصويب ه

 

 است. 1400اجراي احكام مندرج در اين قانون مربوط به سال  - ص

 

فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و ششم اسفندماه يكهزار و سيصد  قانون

 وراي نگهبان رسيد.به تأييد ش 27/12/1399و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 

 قاليباف محمدباقر

 


