
 

 کل کشور 1399الیحه بودجه سال 
 

کل کشور از حیث منابع و مصارف بـالغ بـر بیسـت میلیـون و      1399بودجه سال  -واحدهماده 
ــون       ــار میلیـ ــود و چهـ ــد و نـ ــارد و هفتصـ ــانزده میلیـ ــزار و شـ ــش هـ ــاد و شـ ــد و هفتـ یکصـ

 شرح زیر است:) ریال به20,176,016,794,000,000(
اي و مـالی و  هاي سرمایهیلحاظ درآمدها و واگذاري دارای زمنابع بودجه عمومی دولت ا -الف 

اي و مـالی، بـالغ بـر شـش     هاي سـرمایه یها و تملک دارایت از حیث هزینهمصارف بودجه عمومی دول
ــون      ــار میلی ــل و چه ــارد و چه ــک میلی ــاد و ی ــد و هفت ــزار و هفتص ــت ه ــد و هف ــون و چهارص میلی

 ) ریال شامل:6,407,771,044,000,000(
منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و ششصد و نه هزار و هشتصـد و نـود و هفـت میلیـارد و      -1 

 ) ریال 5,609,897,559,000,000پانصد و پنجاه و نه میلیون (

سسات دولتی بالغ بر هفتصـد و نـود و هفـت هـزار و     درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤ -2 
 ) ریال797،873،485،000،000تاد و پنج میلیون(هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و هش

سسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و    بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤ -ب 
مین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هـزار و دویسـت و بیسـت و پـنج     نابع تأسایر م

ها و سـایر  ) ریال و از حیث هزینه14،359،225،578،000،000میلیارد و پانصد و هفتاد و هشت میلیون(
ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و نه هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و پانصد پرداخت

 ) ریال 14،359،225،578،000،000و هفتاد و هشت میلیون(

  

 1تبصره 
نفـت خـام و میعانـات گـازي و      سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصـل از صـادرات   -الف 

شود. بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران مکلـف    ) تعیین می%20( درصدخالص صادرات گاز بیست
ن وجـوه و سـهم چهـارده و    است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز ایـ 

معـاف از تقسـیم   ( عانات گازي) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و می%5/14( درصدنیم
) شـرکت دولتـی تابعـه وزارت نفـت از محـل      %5/14( درصـد سود سهام دولت) و سهم چهارده و نـیم 



نرخ صفر) و همچنـین سـهم    معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با( خالص صادرات گاز طبیعی
اقدام کنـد. مبـالغ مـذکور     ) این قانون5( جدول شماره 210109) موضوع ردیف درآمدي %3( درصدسه
 درصـد شود. مابه التفاوت سـهم بیسـت  ه میصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویبه
بدهی دولت بـه   عنوان) صندوق توسعه ملی به%36( درصدشده تا سهم قانونی سی و ششتعیین) 20%(

 شود.این صندوق تلقی می

) مربوط به سهم شـرکت ملـی نفـت    %5/14( درصده و نیمکرد وجوه سهم چهاردگزارش هزینه 
هاي برنامه و بودجـه و  جلس شوراي اسالمی و کمیسیونبار توسط وزارت نفت به مماه یکایران هر سه

 شود.مجلس شوراي اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می محاسبات و انرژي

خام، میعانات گازي و خالص صـادرات   نفت( سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت -ب 
) این قانون معادل چهارصـد و پنجـاه و چهـار    5( جدول شماره 210101گاز طبیعی) مندرج در ردیف 

) %3( درصد) ریال و منابع مربوط به سه454,986,000,000,000( هزار و نهصد و هشتاد و شش میلیارد
 یســت و هشــت هــزار میلیــارد   ) ایــن قــانون ب 5( جــدول شــماره  210109منــدرج در ردیــف  

 شود.) ریال تعیین می28,000,000,000,000(

 صادرات نفت خام، میعانات گـازي و خـالص صـادرات گـاز    چنانچه منابع دولت از محل  -ج 
بـا  شـود  ی، به دولت اجازه داده مب) این تبصره گردد(در بند  سقف مقررکمتر از  1399 در سال طبیعی

هاي توسـعه کشـور   ) قانون احکام دائمی برنامه16( ح) ماده( ) بند4( جزء) و 17( پ) ماده( رعایت بند
از منـابع   شـده التفاوت حاصـل مابه ینمأت نسبت بهبا اصالحات و الحاقات بعدي  10/11/1395مصوب 

 .اقدام کند حساب ذخیره ارزي
ربط مکلـف اسـت از محـل سـهم چهـارده و      وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي -د 

) ریال نسـبت بـه   15,000,000,000,000( ) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد%5/14( درصدنیم
تمام گازرسـانی بـه روسـتاها، تـداوم گازرسـانی بـا       هاي نیمهپروژه)(گازرسانی به روستاها و اتمام طرح

، خراسـان جنـوبی   بلوچستان، هرمزگـان، هاي سیستان و اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهاي استان
هـاي مربـوط بـه    عمـل آورد. هزینـه  هاي خور و بیابانک اقـدامات الزم را بـه  شهرستان جنوب کرمان و

 شده از محل این منابع قابل تأمین است.گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهاي گازرسانی

مقـررات مـالی    ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی از 65( ب) ماده( منابع بند -هـ 
یابـد و مبلـغ   مـی ) افـزایش  %50( درصـد ) به پنجاه%20( درصداز بیست 4/12/1393) مصوب 2( دولت
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و تجهیـز مـدارس کشـور) قـرار      سـازمان نوسـازي  ( التفاوت در اختیار وزارت آموزش و پـرورش مابه
سـازي سـامانه   سازمان مذکور مکلف است از محل ایـن منـابع نسـبت بـه تـأمین و اسـتاندارد      د. گیرمی

 گرمایشی یکصد هزار کالس درس مدارس اقدام کند.

 -و 
ربـط تـا   اجرائی ذيشرکت ملی نفت ایران مکلف است در صورت درخواست دستگاههاي  -1 

هاي قطعی خود بـه اشـخاص   ) ریال از خالص بدهی900,000,000,000,000صد هزار میلیارد (مبلغ نه
ایجاد شده و  1398چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در 

همچنین اجراي تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط بـه طرحهـاي عمرانـی را از محـل     
طریـق   اي، تسـویه و از تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژي یا قیمـت منطقـه  

داري کـل اعمـال   ایـن قـانون بـا خزانـه     )21(ول شـماره  مصارف عمومی دولت و براساس جد منابع و
(ب) این تبصره نیسـت و   شده در بندم، منوط به اجرائی شدن سقف تعیینحساب کند. اجراي این حک

 مازاد بر سقف مندرج در این بند است.
دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشـخاص حقیقـی، حقـوقی، تعـاونی و خصوصـی       -2  

پنجـاه هـزار    و ، تا سقف صـد 1400الی اسالمی با سررسید زودتر از خردادماه سال داراي انواع اوراق م
) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشـخاص بـه میـزان    150,000,000,000,000( میلیارد

 ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژي تسویه نماید.

 ) جهـت پرداخـت سـهم   %20( درصدمعادل بیستاسب با میزان استفاده از سازوکار این بند، متن 
شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل  سهم عنوانبه) %5/14( درصدصندوق توسعه ملی و چهارده و نیم

) مذکور تا سهم %20( درصدالتفاوت سهم بیستد. مابهگیرل به غیر در اختیار آنها قرار مینفت قابل انتقا
عنوان بدهی دولت به ایـن  گرفته بهوسعه ملی از تهاتر صورتت) صندوق %36( درصدقانونی سی و شش

عنـوان بـدهی   هاي این شرکت به بانکهـا بـه  صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی
 شود.دولت به این بانکها منظور می

هـاي  انـه کشور با همکـاري وزارتخ ی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه نامه اجرائآیین 
تصـویب  روهاي مسلح، امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معـدن و تجـارت بـه   نفت، دفاع و پشتیبانی نی

 رسد.ت وزیران میهیأ
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سـازي قواعـد حاکمیـت شـرکتی در     منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، پیادهبه -ز 
شرکت ملی نفـت ایـران موظـف    ، باالدستی نفت و گاز، افزایش شفافیت و حفظ منافع بین نسلیبخش 

تمامی قراردادهاي توسعه میـادین نفتـی و گـازي را در چهـارچوب شـرایط       1399است از ابتداي سال 
عمومی، ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستی نفتی و گازي و ضوابط مصوب آن توسط هیأت وزیران، 

 راردادهاي نفتی موضوع این بنـد به متقاضیان واگذار کند. وزارت نفت موظف است گزارش هر یک از ق
ت عالی نظارت بـر  وط به مبناي تعیین قیمت را به هیأهاي خاص میدان و مستندات مرببه همراه ویژگی

 منابع نفتی اعالم نماید.

ماه از ابالغ ایـن قـانون نسـبت بـه ارائـه      شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف مدت شش 
حال تولید کشور به تفکیک میدان، جهت تصویب بـه شـوراي    اي میادین درهاي جاري و سرمایههزینه

هاي هر یـک از میـادین توسـط شـوراي اقتصـاد، مبنـاي دریافـت        اقتصاد اقدام کند. پس از تعیین هزینه
هر بشکه نفت و هر متر مکعـب گـاز تولیـدي از ایـن میـادین       تمزد شرکت ملی نفت ایران، به ازايدس

خواهد بود. تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدیـد، روال مقـرر قـانونی جـاري در روابـط مـالی بـین        
ت تیبات اجراي ایـن بنـد بـه تصـویب هیـأ     شرکت ملی نفت ایران و دولت به قوت خود باقی است. تر

 د.رسوزیران می
ملی نفت ایران مکلف است در قبال خـوراك تحـویلی بـه پاالیشـگاهها،     شرکت  -1بند الحاقی 

داري کل کشور معـادل  ) از پاالیشگاهها تأمین و از طریق خزانهvb( مقدار چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر
 ) تحویلی را به قیمت روز در حسابهاي فی مابین لحاظ و تسویه نماید. vb( ریالی نفت خام و

ییـد  أشـرکتهاي اکتشـاف و تولیـد داخلـی ت     اصـل قـرارداد   شـود ده مـی ازه دااج -2بند الحاقی 
هـاي نفتـی و   شده با شرکت ملی نفت ایران براي توسعه میادین و تولید نفت، گاز و فـرآورده صالحیت

اصل قرارداد خرید نفت شرکت ملی نفت ایران از این شرکتها و عواید حاصل از قراردادهاي موصـوف  
 مـورد به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی شـرکتهاي مـذکور از بانکهـا    

. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهـاي عامـل سـازوکار و تسـهیالت الزم     قرار گیردپذیرش 
روشیمی جدید را نیـز کـه در   . این حکم طرحهاي پاالیشگاهی و پتکننداجراي این بند را فراهم می براي

 .شود، شامل میفاینانس) هستند( مین مالیأخذ تأمرحله 
ي آب و فاضالب، توزیع برق و گاز استانی مکلفنـد از محـل منـابع    کلیه شرکتها -3بند الحاقی 

هرکهاي صنعتی را تا درب شهرکها تـأمین نماینـد. انجـام کلیـه     داخلی خود آب، برق و گاز مورد نیاز ش

4 
 



شـهرکهاي صـنعتی اسـت. شـوراي     عهده شـرکت  به گاز داخل شهرکهاي صنعتی هاي آب، برق وهزینه
توانند قسمتی از اعتبارات استانی را براي ایجاد زیرساختهاي مذکور بـه  ها میریزي و توسعه استانبرنامه

 شرکت شهرکهاي صنعتی استان اختصاص دهند.

شود در صورت درخواست بانکهاي ملت به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می -4بندالحاقی 
سقف مبـالغ منـدرج در    و سپه در سقف مطالبات ارزي سررسید شده آنها از شرکت مذکور و خارج از

و ) صـندوق توسـعه ملـی و کسـر سـهم چهـارده       %20( درصـد این قانون مشروط به تأمین سهم بیست
 ) خود نسبت به تحویل نفت خام به قیمت روز صادراتی اقدام نماید. %5/14( درصدنیم
نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت بـا همکـاري وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی و      آیین 

 تصـویب  شـود و بـه  مـی سازمان برنامه و بودجه کشور و  بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران تهیـه    
 رسد.هیأت وزیران می

 
 2تبصره

 -الف 
هاي سیاست )د( بند )2( جزءموضوع  ، واگذاري بنگاههاي دولتیشودبه دولت اجازه داده می -1 

اي را پس از احراز صالحیت حرفـه  1/3/1384ابالغی مورخ ) قانون اساسی 44( کلی اصل چهل و چهارم
با تأکیـد   ) این قانون13( را از طریق جدول شمارهو اهلیت متقاضی واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط 

 ها پرداخت کند.بر تقویت تعاونی

هـاي دولتـی   دارایـی و دارایی مجاز است تمام یا بخشـی از سـهام و    يامور اقتصادوزارت  -2 
مشـمول   بنگاههـاي هاي دولتـی در  مانده سهام متعلق به دولت و شرکتی کشور و باقیدستگاههاي اجرائ

قـانون   )44چهل و چهـارم ( هاي کلی اصل هاي مندرج در قانون اجراي سیاستواگذاري را مطابق روش
گذاري قابـل  هاي سرمایهاساسی واگذار نماید. عالوه بر روشهاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق

 ) و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:ETF( معامله در بورس

دار بورس اوراق بهـا  هاي تابعه دري و دارایی مجاز است سهام شرکتوزارت امور اقتصاد -1-2 
هاي تابعـه آنهـا قـرار دارنـد در     مالکیت دستگاههاي اجرائی یـا شـرکت  بورس ایران را که در تهران یا فرا

هـاي  هاي مندرج در این جزء واگذار نمایـد. در صـورت واگـذاري در قالـب صـندوق     هارچوب روشچ
ام مـذکور در  گذاري، انتقال سـه هاي سرمایه، پس از ایجاد صندوقگذاري قابل معامله  در بورسمایهسر
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شـده  هاي یادا و عرضه واحدها و صندوقهقالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین صندوق
هـاي  ها بـه روش ثبـت سـفارش یـا در قالـب صـندوق      م امکانپذیر اسـت. عرضـه سـهام شـرکت    به عمو
ـ   مشمول تخفیف  )%30( درصدسی گذاري تا سقفسرمایه ت وزیـران  أاست. میزان تخفیـف توسـط هی

 شود.عیین  میت

ها با حداقل سیس صندوقهاي دولتی مجازند نسبت به تأشرکتها و ها، سازمانوزارتخانه -2-2 
ر قالـب انتقـال سـهام دولـت از     د( نقدریال به صورت نقد یا غیر) 10,000,000,000(سرمایه ده میلیارد 
 اقدام نمایند.شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) شرکتهاي فهرست

هاي خرید و فروش واحدهاي خذ سفارشهاي الزم در أولتی مکلفند همکاريهاي دبانک -3-2 
 گذاري صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.سرمایه

اساسـنامه   کار نحـوه اجـراي ایـن تبصـره و    عـالی بـورس مکلـف اسـت سـازو     شوراي -4-2 
شـده توسـط   ر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفـی اي تنظیم نماید که وزیگونهرا به هاي مذکورصندوق

ت و ولیت اعمال مدیریگذاري ممتاز صندوق، مسؤاي سرمایهعنوان دارنده واحدهوي، از طرف دولت به
 گذاري را برعهده داشته باشد.حقوق مالکانه واحدهاي سرمایه

بدهی دولت به بخشهاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی از محل  -3 
هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتی به استثناي موارد مصادیق واگذاري اموال و دارایی

هاي ) قانون اساسی و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سیاست83مندرج در اصل هشتاد و سوم (
با اصالحات و الحاقات بعدي از طریق  25/3/1387) قانون اساسی مصوب 44وچهارم (کلی اصل چهل
 است.پرداخت ) این قانون قابل 18جدول شماره (

مواد  ی) قانون الحاق برخ4( ماده مشمول حکم 1399شرکتهاي در حال واگذاري در سال  -ب 
 باشند.می) 2( دولت یاز مقررات مال یبخش یمبه قانون تنظ

برنامه پنجساله ششم توسـعه  ) قانون 29( ربط دستگاههاي موضوع مادهوزراء و رؤساي ذي -ج 
 مـاه مکلفند تا پایـان خرداد  14/12/1395مصوب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

در آنها کمتر  و شرکتهاي دولتی دولت مجموع سهاممجموعه خود که فهرست شرکتهاي زیر 1399سال 
) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صـورتهاي مـالی   %50( درصداز پنجاه

شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتصادي و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشـور  حسابرسی
 ارسال کنند.
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همکـاري دسـتگاههاي اجرائـی    کشـور) بـا    داري کـل خزانه( دارایی وزارت امور اقتصادي و 
الذکر را در چهارچوب قـوانین و  الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهاي فوقفوق

جـدول   130108در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر پیگیري و پس از وصول بـه ردیـف شـماره     
کشـور) مکلـف اسـت سـود و زیـان، سـود        داري کـل خزانه( دولت) این قانون واریز کند. 5( شماره

هـاي عملکـرد مـالی    شرکت، در گزارش سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هرمیزان دریافتی و 
 کند.روزرسانی هدولت منعکس و ب

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطالعات مربوط به کلیه شرکتهایی را کـه مجمـوع    
ان سـهام، مبلـغ   ) است، به تفکیک میـز %50(درصد دولتی در آنها کمتر از پنجاههاي سهام دولت و شرکت

کـل   1400ربط الیحه بودجه سال سود واریزي و اطالعات عملکردي به صورت مستقل در پیوست ذي
 کشور درج و ارائه کند.

ـ  10,000,000,000,000( شود مبلغ ده هزار میلیـارد به دولت اجازه داده می -د  دهی ) ریـال از ب
) قـانون  44( هاي کلی اصل چهل و چهارم) قانون اجراي سیاست29( ) ماده2( ناشی از عدم اجراي بند

تـاکنون را از طریـق فـروش     1387از سـال  با اصالحات و الحاقات بعدي  8/11/1386اساسی مصوب 
منظور حمایت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعـاونی و ایجـاد   هاي مالی تأمین کند و بهسهام و دارایی

 از محـل ردیـف  اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افـزایش سـرمایه بانـک توسـعه تعـاون      
 د.هزینه کن) این قانون 9جدول شماره ( 54-530000 

 -هـ 
ودجـه کشـور   وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با همکـاري سـازمان برنامـه و ب    -1 

 سامانه یکپارچه اطالعات شـرکتهاي دولتـی را تکمیـل کنـد. کلیـه      1399ماه سال حداکثر تا پایان خرداد
 قـانون  ایـن ) 3( شـماره  پیوست در مندرج دولتبه  وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، شرکتهاي

 نـام  تصـریح  یا ذکر مستلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین شمول که دولتی مؤسسات و شرکتها شامل
 عمـومی  نهادهـاي  و مؤسسـات  و نفـر  میلیـون  یـک  بـاالي  جمعیـت  بـا  شهرهاي هايشهرداري است،
بــا  19/4/1373مصــوب  سســات عمــومی غیردولتــیتــی موضــوع قــانون فهرســت نهادهــا و مؤغیردول

 مـاه سـه  متناوبـاً و هـر   1399اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند پس از ابالغ این قانون، در طول سـال  
تابعه و وابسته، نظیر اطالعات  مؤسسات و شرکتها و خود اطالعات روزرسانیبه و نسبت به ثبت باریک

صـورتهاي مـالی و    از طریق سامانه کارمنـد ایـران) و مـدیران، بودجـه و    ( پایه، اطالعات نیروي انسانی
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دولتـی  یکپارچه اطالعات شرکتهاي دولتی و نهادهـاي عمـومی غیـر    سامانه گزارشهاي عملکردي را در
 امکـان  است وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام کنند.

 دیـوان  برنامه و بودجـه کشـور و  سازمان  براي برخط صورت به را مذکور سامانه اطالعات به دسترسی
 کند.   فراهم کشور محاسبات

وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجـه کشـور، سـازمان اداري و اسـتخدامی      
کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان بـورس اوراق  

اعم از سامانه جـامع  ( هاي الکترونیکی مرتبطي برقراري ارتباط سامانهبهادار مکلفند اقدامات الزم را برا
یکپارچـه اطالعـات    بودجه، کارمند ایران، مهتاب، سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سـامانه 

 دولتی و تبادل اطالعات به عمل آورند.شرکتهاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر

و مدیران شرکتهاي مشمول این جـزء بـا    مدیرههیأتعضاي هرگونه پاداش ساالنه به اپرداخت  
و نیـز   )2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت     84( رعایت ماده

منـوط بـه انجـام کامـل      1399سا و مدیران این شرکتها از شهریورماه سـال  پرداخت هرگونه مزایا به رؤ
در وجـوه   صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیرقانونینتکالیف این جزء است. در غیر ای

 شود. و اموال دولتی محسوب می

هاي بـار گـزارش عملکـرد شـرکت    ماه یـک شش ی مکلف است هروزارت اموراقتصادي و دارای 
محاسبات و اقتصادي مجلـس شـوراي اسـالمی     هاي برنامه و بودجه وموضوع این جزء را به کمیسیون

 ارائه کند.

) قانون مـدیریت خـدمات کشـوري و معاونـان و     71( عضویت همزمان مقامات موضوع ماده -2 
حاسـبات  م قانون) 5( ماده و ) قانون مدیریت خدمات کشوري5( ی موضوع مادهئمدیران دستگاههاي اجرا

و همچنـین کارکنـان شـاغل در کلیـه     با اصـالحات و الحاقـات بعـدي     1/6/1366مصوب عمومی کشور 
هاي اجرائی شرکتهاي دولتی و نهادهـاي  ، مدیریت عاملی و سایر مدیریتمدیرههیأتدر ریتی پستهاي مدی

 ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است.  عمومی غیردولتی و سازمان

ها و شرکتهاي وابسته به مؤسسـات و نهادهـاي عمـومی    ها و شرکتهاي دولتی و سازمانسازمان 
 مـدیره هیـأت ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع ایـن جـزء، عضـو    غیردولتی و شهرداري

 باشند. هستند از شمول این حکم مستثنی می
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بـا  ) قـانون محاسـبات عمـومی کشـور     4( سسات موضوع مادهامی شرکتهاي دولتی و مؤتم -3 
سرمایه و سهام آنها منفـرداً   )%50( درصدپنجاهی که بیش از یو سایر شرکتهااصالحات و الحاقات بعدي 

داشته باشـد و همچنـین شـرکتها و     سسات دولتی و شرکتهاي دولتی تعلقها، مؤیا مشترکًا به وزارتخانه
ی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نـام اسـت از جملـه    سسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عموممؤ

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، بانـک مرکـزي   
جمهوري اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعـه، سـازمان توسـعه و    

 و شرکتهاي تابعه مکلفند:نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران 

پـانزدهم خردادمـاه سـال    خود را حـداکثر تـا    1399صورتجلسات تصویب بودجه سال  -1-3 
کیـد  بـا تأ ( یدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور براساس ارقام مندرج در این قانونبراي أخذ تأی 1399

 بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

حداکثر تا سـی و یکـم    1398را براي تصویب صورتهاي مالی سال مجامع عمومی خود  -2-3 
بـه   1399ام مهرمـاه سـال   صورتجلسات مربوط را حداکثر تا سـی برگزار کنند و  1399شهریورماه سال 

 ی برسانند.دارایید وزارت امور اقتصادي و أیت

و اهـداف  منـدرج در اساسـنامه   هرگونه فعالیـت خـارج از وظـایف     -هـ)( به بند 1جزءالحاقی 
 شده براي شرکتهاي دولتی ممنوع است.تعیین

 مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مکلفنـد ضـمن رعایـت کامـل مـاده      -هـ)( به بند 2جزءالحاقی 
) درخصـوص اصـالح   2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت  75(

از حقــوق و مزایــا و ســایر  ي پرســنلی اعـم هــاشــرکت، از هرگونــه تغییـر در هزینــه  بودجـه تفصــیلی 
 گذاري اجتناب کنند.هاي سرمایههی به کارکنان شرکت و کاهش هزینههاي رفاپرداختی

) قانون برنامه پنجساله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و     12( در اجراي ماده -1بند الحاقی 
و  بـا رعایـت   با اصـالحات و الحاقـات بعـدي     14/12/1395فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

) قانون اساسی، دولت مکلـف اسـت جهـت رد    44( هاي کلی اصل چهل و چهارمقانون اجراي سیاست
مین اجتماعی نیروهاي مسلح پس از اقدام الزم در اجراي اجتماعی و تأهاي تأمین بدهی خود به سازمان

 بـه تأدیـه بـدهیها در سـقف پانصـد هـزار میلیـارد       ) ایـن قـانون، نسـبت    5( تبصره )و() بند 2-1( جزء
ماهه، از طرق مختلـف از  مقاطع سه در ) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور500,000,000,000,000(

 دیه شود:این مطالبات تأ 1399تا پایان سال جمله روشهاي زیر اقدام کند به نحوي که 
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 وزیران میآن که به تأیید هیأت  انه ناشی ازواگذاري سهام و حقوق مالک االمتیاز وارائه حق -1 

 کارشناسی توسط کارشناسان خبرهدقیقدر چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات رسد 

تأمین خوراك و انرژي با قیمت ترجیحی بـراي مصـرف جـاري کلیـه واحـدهاي تولیـدي        -2 
 مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی  

گـذاري  اي و طرحهـاي سـرمایه  هاي سـرمایه زیرطرحهاي تملک داراییواگذاري طرحها و  -3 
 شرکتهاي دولتی متعلق به دولت و

 هاي سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.واگذاري خانه -4 

ازمنـابع  ) %30(درصـد  اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفنـد سـی   مینسازمانهاي تأمین اجتماعی و تأ 
مطابق بـا   1399سازي حقوق بازنشستگان و مستمري بگیران در سال این بند را در جهت متناسبناشی از 

 مابین منظور نمایند.پرداخت و در حسابهاي فیماهه به آنها قررات مربوطه هزینه و به صورت سهم

 اقتصـادي و  امور وزیر دارایی است. ولیت اجراي این حکم به عهده وزیر امور اقتصادي ومسؤ 
قـانون  ) 138(هشـتم   شده در اصـل یکصـد وسـی و   بینیاستفاده از سازوکار پیش دارایی مکلف است با

 عمل آورد.اساسی اقدامات الزم مربوط به اجراي این بند را به

شود با هدف تسهیل وصول مطالبـات خـود   به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می -2بندالحاقی 
مین اجتمـاعی را بنـا بـه    مقـرر در قـانون تـأ    1397پایـان سـال    شده تاقطعیهاي متی از جریمهتمام یا قس

 درخواست کارفرما و با توجه به دالیل ابرازي مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقـرر و بـا  
حسابی واحد تولیدي، صنعتی و معدنی و خدماتی و به تشـخیص و  در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش

دریافت جرائم نقـدي از کارفرمایـان کارگاههـاي     ) قانون2( ین سازمان براساس بندهاي ذیل مادهموافقت ا
شـدگان و  بیمـه  مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق

 دهد.   مورد بخشودگی قرار 25/1/1387نمایند اصالحی مصوب حق بیمه مربوطه اقدام نمی
شـود و حـداکثر تـا    اون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میتوسط وزارت تع بندنامه اجرائی این ینآی 

 رسد.ت وزیران میتصویب هیأاز ابالغ  این قانون بهماه پس دو
 

 3 تبصره
 تسـهیالت  سـقف  1399 سال توسعه در ششم برنامه قانون) 4( ماده الف)( بند رعایت با -الف 

هـاي  ســال  سـهمیه ماندهباقی بر دولتی عالوهطرحهاي دولتی و غیر براي) فاینانس( خارجی مالی تأمین
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 از در مـواردي کـه اسـتفاده    .شـود مـی  تعیـین  دالر) 30,000,000,000( میلیـارد  سی ریـالی معادل قبل،
 بازپرداخـت  بـر  مبنـی  ایران اسالمی جمهوري دولت تضمین به منوط )فاینانس( خارجی مالی تسهیالت

مؤسسات مـالی   و هابانک و خارجی کارگزار هايبانک منابع از شدهأخذ مالی تسهیالت هايهزینه و اصل
 بـه  وزیـران  هیأت تصویب از پس است مجاز دارایی و اقتصادي امور وزیر المللی باشد،بین ايتوسعه و

 حداکثر را مذکور طرحهاي براي نیاز مورد اختصاصی یا و کلی هايضمانتنامه دولت طرف از نمایندگی
 ربـط ذي مسـؤول  مقـام  بـه  وزیران هیأت تصویب با را آن امضاي اختیار یا و صادر ماهیک مدت ظرف

 .کند تفویض
 خـارجی  مـالی  تسـهیالت  دولتـی و غیردولتـی متقاضـی اسـتفاده از      طرحهـاي  کلیـه  مورد در 
 مـالی  تـأمین  از اسـتفاده  بـراي  اولویـت  تأییـد  منظور به( ربطذي اجرائی دستگاه تأییدیه أخذ )فاینانس(

 جمهـوري  مرکـزي  بانک ،)دولتی ضمانتنامه صدور منظور به( دارایی و اقتصادي امور وزارت ،)خارجی
معاونـت علمـی و فنـاوري     )کشـور  ارزي تـراز  مدیریت و تعادل )کنترلپایش( منظور به( ایران اسالمی
 و تـوان سـاخت داخـل)   یید پیوست فناوري و اطمینان از اسـتفاده از حـداکثر   منظور تأبه( جمهوررئیس

شـرکتها   يشامل طرحها یبخش دولت يطرحها )کنترلپایش( يبرا صرفاً( بودجه کشور و برنامه سازمان
ضروري بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یـک از   )يایهسرما يهاییتملک دارا يو طرحها

 باشد.پرداخت می شده در این قانون قابلبینیعایدات طرح و یا منابع پیش طرحها از محل

الت یتسـه ) قـانون برنامـه ششـم توسـعه     4( پ) مـاده ( هاي بندبا رعایت اولویتاقتصاد  يشورا 
ـ   يمذکور را به طرحها ـ  یـه توج يکـه دارا  یبخـش دولت باشـند،   یطـی محیسـت و ز یمـال  ي،، اقتصـاد یفن

 شـرکتهاي  و غیردولتـی  عمـومی  نهادهـاي  و تعـاونی  و خصوصی هايبخش طرحهاي دهد.یاختصاص م
 بـه  الزم هـاي تضـمین  سپردن با نیز االنبیاءتهاي تابعه قرارگاه سازندگی خاتمسسات و شرکبنیان و مؤدانش

 از یـک  هـر  تسهیالت سود و اصل بازپرداخت و کنند استفاده مذکور تسهیالت از توانندمی عامل بانکهاي
 ی،دولتـ یرغ يخصـوص طرحهـا   شـود. در مـی  پرداخـت  و تـأمین  طرح عایدات محل از مذکور طرحهاي

خـذ  أعامل که به پشتوانه  يالزم از بانکها ینخذ تضمموظف است پس از أ ییو دارا يوزارت امور اقتصاد
 .کندطرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام  مالکاناز  یق مناسب و کافیوثا
 از تسـهیالت تـأمین مـالی خـارجی    ) دالر 1,000,000,000( دولت مجـاز اسـت یـک میلیـارد     
المللـی بـه منظـور    اي بینالذکر را براي استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهفاینانس) فوق(

، مؤسسـات آمـوزش عـالی و    دانشگاههاي علوم پزشـکی تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها، 
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ـ پژوهشی و فناوري، مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه     ی و سـازمان آمـوزش تحقیقـات و تـرویج     اي دولت
 کشاورزي با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

 3/6/1395 مصـوب کشـور   کل 1395) قانون اصالح قانون بودجه سال 38( اجراي تبصره -ب 
 شود.تمدید می 1399در سال 

اي از جملـه بانـک   از بانکهـاي توسـعه   شـده منظور تسریع در جذب تسهیالت تصـویب به -ج 
) و بانـک توسـعه و تجـارت اکـو،     AIIB( گذاري زیرسـاختهاي آسـیایی  اسالمی، بانک سرمایه توسعه

ایـن تبصـره پـس از موافقـت      الف)( کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بنددستگاههاي استفاده
شده بـراي اجـراي طرحهـاي بـا     بینیت پیشسازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارا

کـرد آن در چهـارچوب موافقتنامـه    ) این قانون نسبت به هزینه1( پسوند وامی مندرج در پیوست شماره
 متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

هـا و  ) سهم دستگاه توسط شـهرداري %15( درصددولت مجاز است درصورت تأمین پانزده -د 
 و تعهد بـه بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط همـان دسـتگاه حـداقل دو میلیـارد         ربط دستگاههاي ذي

الف) این تبصـره را در جهـت   ( ) دالر از تسهیالت مالی خارجی در سقف سهمیه بند2,000,000,000(
برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي کاهش آلـودگی هـوا اختصـاص دهـد. دولـت      ساخت و بهره

هاي حمل و نقل ریلی شهري و حومه نسبت به قانون حمایت از سامانه) 5( موظف است با رعایت ماده
 تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند.

 
 4تبصره

از محـل منـابع در اختیـار نسـبت بـه       1399در سال  شودیاجازه داده مبانکهاي عامل به  -الف 
 ریالی به موارد زیر اقدام کنند: -اعطاي تسهیالت ارزي

و  یتعـاون  ی،خصوص يبخشها گذارانیهسرما) دالر به 3,000,000,000( میلیارد تا مبلغ سه -1 
نفـت و   یباالدسـت  ياتوسـعه  يطرحها يبرا االنبیاءو قرارگاه سازندگی خاتم نهادهاي عمومی غیردولتی

خـازن و احیـاي میـادین قـدیمی و     بـراي افـزایش ضـریب بازیافـت م    مشـترك   یـادین م یتگاز با اولو
 از آنها یدينفت و گاز موجود در مخازن و تول یتبدون انتقال مالکآوري گازهاي همراه جمع
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 با معدن و بخش برق و صنعت بخش ايتوسعه هايسازمان زیربنایی و ايتوسعه طرحهاي -2 
تعاونی با اولویت منـاطق محـروم و    و خصوصی هاي) بخش%51( درصديویکحداقل پنجاه مشارکت

 ايبراساس مزیتهاي منطقه یافتهکمترتوسعه
گذاران بخشهاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمـومی غیردولتـی بـراي طرحهـاي     سرمایه -3 

 صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندرقند
از محـل منـابع در اختیـار نسـبت بـه       1399 در سـال  شودیاجازه داده مبانکهاي عامل به  -ب 

 يبـرا  هـا ی و شـهرداري تعـاون  ی وخصوصـ  هايبخشـ  گذارانیهسرما به ریالی -يارزیالت تسه ياعطا
و  شـهري مختلـف حمـل و نقـل درون و بـرون     اي و نیـز انـواع  هاي توسعهسازمان ياتوسعه يطرحها

وزارت راه و اي و هـاي توسـعه  سـازمان  یو بـا معرفـ   یتبدون انتقال مالک همچنین حمل و نقل دریایی
 ینوزارت کشور با تضـم  یاوزارتخانه و  ینا ربطيذو  ابعهت يها و شرکتهاسازمان ینو تضم يشهرساز

بـه   فـروش خـدمات   یـا  یکشـور در قبـال أخـذ حـق دسترسـ      يهایاريها و دهيسازمان امور شهردار
 د.نو سود آن اقدام کن یهتا استهالك اصل سرما کنندگاناستفاده

جی، اقـدامات  کننـده مـالی خـار   شود پس از عقد قرارداد بـا تـأمین  به دولت اجازه داده می -ج 
فاینـانس) از محـل منـابع    ( ) تسهیالت مالی خـارجی %15( درصدقانونی الزم را براي تأمین سهم پانزده

 عمل آورد و براي طرحهاي ریلی هزینه کند.صندوق توسعه ملی به
شـود، بـا نـرخ    محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می -د 

 نیما) است.( یکپارچه مدیریت ارزي سامانه نظام
شـــود مبلـــغ دو میلیـــارد و هفتصـــد و نـــود و پـــنج بـــه دولـــت اجـــازه داده مـــی -هــــ 

ت تسـهیالت  صندوق توسعه ملی را به صور 1399) یورو از منابع ورودي سال 2,795,000,000میلیون(
شرایط منـدرج در ذیـل   برداشت کند و این منابع را با رعایت  شرح جدول زیرارزي با تضمین دولت به

 جدول به مصرف برساند:    
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 منابعجدول 
 شدهمبلغ اختصاص داده عنوان   ردیف

 میلیون یورو 100تا سقف  طرح آبیاري تحت فشار و نوین 1
 میلیون یورو 100تا سقف  آبخیزداري و آبخوانداري 2
 میلیون یورو 20تا سقف  هاي برقمقابله با اثرات مخرب ریزگردها و تأثیر آن بر شبکه 3
 یورو میلیارد 2تا سقف ) قانون برنامه ششم توسعه106تقویت بنیه دفاعی در اجراي ماده( 4

 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 5
 میلیون یورو 30تا سقف  درمان وآموزش پزشکی ،وزارت بهداشت و

 میلیون یورو 15تا سقف  جهاد دانشگاهیطرحهاي نوآورانه  6
 میلیون یورو 70تا سقف  جمهورطرحهاي نوآورانه معاونت علمی و فناوري رئیس 7

) قانون برنامه ششم و توسعه کمی و 93( سازمان صدا و سیما در اجراي ماده 8
 یورومیلیون  150تا سقف  هاي تولیدي، پویانمایی، مستند، فیلم و سریالکیفی برنامه

 میلیون یورو 100تا سقف  هاي آنو توسعه شبکهو عشایري طرحهاي آبرسانی روستایی  9
 میلیون یورو 35تا سقف  جمهوربنیان معاونت علمی و فناوري رئیسشرکتهاي دانش  10
 میلیون یورو 25تا سقف  جمهوروآوري معاونت علمی و فناوري رئیسهاي نکارخانه 11
 میلیون یورو 100تا سقف  دولت در صندوق ضمانت صادراتافزایش سرمایه  12
 میلیون یورو 50تا سقف  طرح فاضالب شهر اهواز 13
 
ریـزي عملیـاتی) بـا تأکیـد بـر ایجـاد       عملیاتی و جریـان وجوه(بـا رویکـرد بودجـه     برنامه -1 

راهبـردي   سازوکارهاي الزم براي سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی براي تحقـق اهـداف  
 طرحها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.

اي منابع به صورت ریالی و ارزي(حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظـارت  تخصیص مرحله -2 
داري کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملـی مبنـی بـر انجـام     متشکل از خزانه

 رت پذیرد.تعهدات دستگاه متولی، صو
هـا در  اصالحات ساختاري و نهادي و اجرائی به منظـور افـزایش درآمـدها، کـاهش هزینـه      -3 

) قانون اساسی و قـانون برنامـه   44اصل چهل و چهارم ( -هاي کلی اقتصاد مقاومتیچهارچوب سیاست
بودجه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجراي طرحهاي مشمول این مجوز در سالهاي آتی از محل منابع 

 عمومی(بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروري است.
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منظـور و بـه حسـاب     1405تـا   1400هاي سنواتی بازپرداخت تسهیالت مذکور در بودجه -4 
هـا تـا   صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخـت تسـهیالت از درآمـدهاي حاصـل از اجـراي طـرح      

 حدامکان صورت پذیرد.
نظـارت   ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشـور و هیـأت  د ششگزارش عملکر -5 

 صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
تجهیزات مورد نیاز این طرحها که حسـب مـورد بنـا بـه اعـالم وزارت صـنعت، معـدن و         -6 

 تأمین شود. جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارجتجارت و یا معاونت علمی و فناوري رئیس
تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاههاي وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري، وزارت   -7 

که حسب مـورد بنـا بـه اعـالم معاونـت      » ) جدول مذکور5ردیف(«بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
 جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.علمی و فناوري رئیس

) قـانون اساسـی و اسـتفاده حـداکثري از     44کلی اصل چهل و چهارم(هاي رعایت سیاست -8 
 هاي بخش خصوصی و تعاونی در اجراي طرحها ضروري است.ظرفیت

کـل کشـور بـراي     1399تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجـه سـال    -9 
 استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.

 باشد.امانه نظام یکپارچه مدیریت ارزي(نیما) مبناي تبدیل این مبالغ به ریال مینرخ ارز روز س -10 
 

 5تبصره 
 با رعایت قوانین و مقررات: 1399شود در سال اجازه داده می 
) ریـال  65,000,000,000,000( شرکتهاي دولتی تا سقف شصـت و پـنج هـزار میلیـارد     -الف 

راي اجـراي  تا ب ،بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کننداوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین و 
، رسدیاقتصاد م يشورا یبتصوخود که به محیطیو زیست مالی ،طرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي

 د.اننبه مصرف برس
طرحهاي خـود از  شرکت بازآفرینی شهري و شرکت مادرتخصصی شهرهاي جدید براي انجام  

، تاریخی و پیرامون حرمهاي مطهـر و  هاي فرسودهزآفرینی شهري در بافتو با ايجمله قطارهاي حومه
ها و تأسیسات دولتی و عمومی براي مصالي تهران در استفاده از ایـن بنـد، در   سازمان مجري ساختمان

 اولویت هستند.
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 شود بـراي تـأمین مـالی تـا مبلـغ  پانصـد و پنجـاه هـزار میلیـارد         به دولت اجازه داده می -ب 
ارزي) منتشر و منابع حاصل را به ردیـف   -ریالی( ) ریال، اوراق مالی اسالمی550,000,000,000,000(

) قانون برنامـه  30( یزي با رعایت مادهمنابع وار ) این قانون واریز کند.5( جدول شماره 310108شماره 
موافقتنامـه)  ( براي تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسـناد اجرائـی   10/12/1351و بودجه مصوب

هـاي مربـوط بـه انتشـار اوراق     اصل، سود و هزینـه  شود. ینهبا سازمان برنامه و بودجه کشور هز متبادله
 شده و قابل پرداخت است.بینی) این قانون پیش9( ) و8( مذکور در جداول شماره

عتبـار  ب) این تبصره براي مطالبات معوق در سـقف ا ( الف) و( نرفته بندهاياوراق فروش -ج 
ربط و سازمان برنامه و بــودجه  مالی ذي مدیر امور -حسابمربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذي

و کننـدگان تجهیـزات   تـأمین ، پیمانکـاران، مشـاوران  اعـم از  ( تمامی طلبکارانبه  کشـور قابل واگذاري
 باشد.می اراضی)ت این قانون از جمله تملک شده اعتباراهاي تعهدهمچنین سایر هزینه

 -د 
هاي وابسته به آنها با تأیید وزارت کشـور تـا سـقف هشـتاد     هاي کشور و سازمانشهرداري -1 

ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خـود و بـا بازپرداخـت     )80,000,000,000,000( هزار میلیارد
) از سقف اوراق موضوع %50( صددرحداقل پنجاهها منتشر کنند. اصل و سود آن توسط همان شهرداري

نی شـهري  ) به بازآفری%25( درصدنقل شهري و بیست و پنجاین بند به طرحهاي قطار شهري و حمل و 
 س)، حضرت عبدالعظیم حسـنی ( ع)، حضرت معصومه( هاي مطهر امام رضابافت فرسوده پیرامون حرم

اصـل و سـود ایـن اوراق بـراي      تضـمین بازپرداخـت   .یابدع) تعلق می( ع) و حضرت احمدبن موسی(
نی شهري بافت فرسوده پیرامـون حرمهـاي   اجراي طرحهاي قطار شهري و حمل و نقل شهري و بازآفری

 درصـد ها است و تضمین پنجاهشهرداري) %50( درصد) دولت و پنجاه%50( درصدمطهر به نسبت پنجاه
سـقف  نرفتـه ایـن بنـد در    اوراق فروش .) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است50%(

 و سازمان برنامه و بــودجه کشــور قابـل واگـذاري بـه     شهرداري مربوطه مطالبات معوق طرح با تأیید 
 باشد.طلبکاران آن طرح می

ــا   ــزء الح ــی    -قیج ــازه داده م ــور اج ــه وزارت کش ــارد    ب ــزار میلی ــقف ده ه ــا س ــود ت  ش
می ریالی با تضمین اصل و سود توسـط دولـت بـراي    اسال -) ریال اوراق مالی10,000,000,000,000(

 نشانی منتشر کند.ید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتشخر
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) این قانون را 5( جدول شماره 310103اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدي  دولت -ه 
در و سال صـا با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار و با سررسید تا سه

 ینا بازپرداخت ) ریال به طلبکاران واگذار کند. 200,000,000,000,000( تا سقف دویست هزار میلیارد
کشـور موظـف اسـت از     کل يدارو خزانهشود می ینیبیشکشور پ کل یه سنواتـبودج یندر قوان سنادا

کند. ایـن  آن اقدام  یهنسبت به تسو ) این قانون8(شماره  محل اعتبارات ردیفهاي فصل مربوطه و جدول
دانشـگاه  بابت بدهی دولـت بـه   به طلبکاران دستگاههاي اجرائی و شده بابت تأدیه مطالبات قطعیاسناد 

هاي صادره توسط سـازمان  اساس ابالغ اعتبار و تخصیصشود و صرفاً برواگذار می آنانبه آزاد اسالمی 
ها و جـداول  اي و ردیفهاي سرمایهتملک داراییاي و برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه

شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضـوع  این قانون صادر می
 شود.ب) این تبصره اضافه می( بند
 -و 
 به اشـخاص حقیقـی و حقـوقی    د تسویه خزانه، بدهیهاي قطعی خوددولت از طریق اسنا -1 
االنبیـاء کـه در   قرارگاه سازندگی خاتمخصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و  تعاونی،(

ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از  1398چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 
ــارد       ــزار میلی ــاه ه ــغ پنج ــا مبل ــاران ت ــب طلبک ــدم طل ــت تق ــت اولوی ــا رعای ــور ب ــخاص مزب  اش

 ) و ردیــف 5( جــدول شــماره 310106موضــوع ردیــف درآمــدي ( ) ریــال50,000,000,000,000(
 خرجی تسویه کند.  -صورت جمعی)) به 9( جدول شماره 530000 -42
) قانون رفـع موانـع   2( پ) ماده( الذکر که در اجراي بندمطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق 

بـه  بـا اصـالحات و الحاقـات بعـدي      1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشـور مصـوب   تولید رقابت
 وسیله این اسناد قابل تسویه است. شده با بدهی دولت به شرکتهاي مذکور بهشرکتهاي دولتی منتقل

شود در صورت درخواسـت متقاضـیان، مطالبـات قطعـی     به دولت اجازه داده می -جزء الحاقی 
 1398وانین و مقررات تا پایان سـال  اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب ق

هـاي بازنشسـتگی، بانکهـا،    و همچنین مطالبات نهادهاي عمـومی غیردولتـی، صـندوق   است ایجاد شده 
پیمانکـاران خصوصـی سـازمان     االنبیـاء، زدایی قرارگـاه خـاتم  اران محرومیتاالنبیاء، پیمانکقرارگاه خاتم

رکتهاي تابعه و وابسته بـه آنهـا و نیـز شـرکتهاي     شرکت ملی نفت ایران و شمدارس،  و تجهیز نوسازي
هـاي نیـرو و جهـاد کشـاورزي و شـرکتهاي آب و فاضـالب اسـتانی و شـرکت         دولتی تابعه وزارتخانه
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هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران بابت یارانه قیمتهاي تکلیفـی از دولـت کـه در چهـارچوب قـوانین و      
شده بـه بانـک مرکـزي یـا     ست، را با بدهی اشخاص یادایجاد شده ا 1396مقررات مربوط تا پایان سال 

از طریق تسویه بـدهیهاي   است، ایجاد شده 1398بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی که تا پایان سال 
) قـانون  5( و) تبصـره ( ) بنـد 2( نشده جـزء بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزي تا مبلغ استفاده

خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر  -صورت جمعیکل کشور به  1398بودجه سال 
 تسویه کند:

اوراق) تسویه خزانه براي اشخاص حقیقی و حقوقی ( حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد -1-2 
مانده آن جهت تهاتر بـدهیهاي  الذکر است و باقی) مبلغ مانده فوق%50( درصدخصوصی و تعاونی پنجاه

هاي آمـوزش و پـرورش، نیـرو و    ی غیردولتی، بانکها و شرکتهاي دولتی تابعه  وزارتخانهنهادهاي عموم
صرفاً بابت یارانه قیمتهاي تکلیفی)، شرکتهاي آب و فاضالب اسـتانی و شـرکت ملـی    ( جهاد کشاورزي

 رسد.شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف مینفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی
) ریال از منابع این جزء به سـتاد اجرائـی   15,000,000,000,000( ف پانزده هزار میلیاردتا سق  

 یابد.می تابعه و وابسته آن اختصاصره) و شرکتهاي( امامفرمان حضرت
موضـوع  نشـده سـهم مجـوز    مانده مصرف 1399دولت مجاز است در پایان آذرماه سال  -2-2 

 ر تسویه کند.را با بدهیهاي بخشهاي دیگ )2-1جزء (
شـده در  بانک مرکزي مکلف است به منظور استفاده حداکثري بانکها از فرآینـد تعریـف   -3-2 

این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتـی و مطالبـات   
تقـال ایـن مطالبـات، مطـابق     نقـل و ان  نحـوه بانک مرکزي از بانکها را در بازار بین بـانکی فـراهم کنـد.    

 تصـویب  قـانون بـه پیشـنهاد بانـک مرکـزي بـه       اي است که ظرف مـدت دومـاه از ابـالغ ایـن    نامهآیین
 رسد.هیأت وزیران می

نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها،  -4-2 
اي نامـه حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قـانونی مطـابق آیـین    هاي مقدسه باها و آستانها، اتحادیهبیمه

تصـویب  وزارت امور اقتصادي و دارایی بـه  است که با پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و
 رسد.وزیران میهیأت

هـاي  نکهاي موضوع این حکـم، کلیـه جریمـه   همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات با -2 -5 
شـده)  التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمالمابه( تأخیر
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انـد،  در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیـین تکلیـف شـده   
ی ران کـه بـدهی آنهـا تسـویه شـده ادعـای      شود و بانکها در این خصوص از دولت و بدهکابخشوده می

 نخواهند داشت.
به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایـران مبـالغ آن بـه حسـاب تسـویه       -6-2 

رمایه دولـت در ایـن   بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته و یا افـزایش سـ  
 شود.شرکت منظور می

بنـد را در گـزارش عملکـرد    وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است عملکـرد ایـن    -7-2 
) قـانون محاسـبات عمـومی کشـور، منـابع      103( ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجـراي مـاده  

شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران را در صورتحسـاب    استفاده
 عملکرد بودجه درج کند.  

ها و شرکتهاي تابعه وزارت نیـرو در حکـم   ازمانکننده برق از سمطالبات شرکتهاي تولید -8-2 
 باشد.مطالبات آنها از دولت می

شـود.  عنوان بدهی دولـت بـه بانـک مرکـزي ثبـت مـی      مبلغ ناشی از اجراي این جزء به -9-2 
افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانـک و مؤسسـه اعتبـاري بـه     

شود. دولـت مجـاز اسـت    تعیین می 1399بانک حداکثر تا پایان خردادماه سال  بانک مرکزي توسط این
جز بانک مسکن) به بانک مرکزي را به حساب بـدهی دولـت   به( تمام یا بخشی از بدهی بانکهاي دولتی

 عنوان سرمایه دولت در بانکهاي دولتی منظور کند.زي منتقل کند و مبلغ مذکور را بهبه بانک مرک
 اقتصـادي و  امـور  وزیـر  اجراي این بند برعهده وزیر امور اقتصادي و دارایی اسـت. مسؤولیت  

قـانون  ) 138(هشـتم   سـی و  شده در اصل یکصـد و بینیاستفاده از سازوکار پیش لف است بادارایی مک
 عمل آورد.اساسی اقدامات الزم مربوط به اجراي این حکم را به

و برنامـه  هـاي  یوان محاسبات کشور، کمیسیونبه دماهه گزارش عملکرد این بند به صورت سه 
 شود.مجلس شوراي اسالمی ارائه می بودجه و محاسبات و اقتصادي

نامه اجرائی این بند بـه پیشـنهاد مشـترك سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، وزارت امـور         آیین 
 رسد.وزیران می تصویب هیأتمرکزي پس از تصویب این قانون به اقتصادي و دارایی و بانک

اي، بـه  ریسک)هاي بیمه( اي و همچنین بهادارسازي خطرپذیريبیمههاي به منظور پوشش  -ز 
شـود تـا سـقف ده هـزار     بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می
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اي در بهــادار بیمــه) ریــال در بــازار ســرمایه نســبت بــه انتشــار اوراق 10,000,000,000,000( میلیــارد
 چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

 یکصـد تـا معــادل  1399شده در سال یدبازپرداخت اصل و سود اوراق سررسدولت براي  -ح 
بـر اسـاس مقـررات موضـوعه      مالی اسالمی ریـالی ) ریال اوراق 100,000,000,000,000( یلیاردم هزار

کشـور   کـل  یسـنوات  يهـا اوراق در بودجـه  یـن مترتب بر انتشار ا هايینههز سود و . اصل وکندمنتشر 
 شود.بینی مییشپ
نیرو از طریق شـرکتهاي تابعـه و وابسـته     و تجارت و معدن  هاي نفت، صنعت،وزارتخانه -ط 

هـزار   سـی و پـنج  در سـقف  ریالی یا ارزي) ( مالی اسالمیاوراق ربط و با تصویب شوراي اقتصاد، ذي
گذاري در طرحهاي نفت و گاز بـا  سرمایه منظوربهتا  شر کنند،منتریال  )35,000,000,000,000( میلیارد

معدن و تجارت اي وزارت صنعت، یربنایی و توسعهوزارت نفت و طرحهاي ز اولویت میادین مشـترك
از محـل   اي مـذکور شرکتهتوسط را بازپرداخت اصل و سود این اوراق و وزارت نیرو به مصرف برسد. 

بـراي طرحهـاي وزارت   ( براي طرحهـاي وزارت نفـت) و عایـدات طـرح    ( یادینتولید همان م یشافزا
 صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.

 یلیــاردســه م عــادلتــا ســقف م ربــطوزارت نفــت از طریــق شــرکتهاي دولتــی تابعــه ذي -ي 
ایـن    .کنـد  منتشر یرانوز هیأت یببا تصویالی یا ارزي) ر( ی اسالمی) دالر اوراق مال3,000,000,000(

 و تضـامین  بـانکی  تسـهیالت  سررسیدشـده  ریـالی  -ارزي و سـود اوراق  اصـل  بازپرداخت براي اوراق
متقابـل   بیـع  قراردادهـاي  پیمانکـاران  بـه  سررسیدشـده  بـدهیهاي  بازپرداخـت  همچنین و سررسیدشده

 ااصـل و سـود اوراق منتشرشـده ر    نـد موظف هاي مـذکور کتشر گیرد ونفت تعلق می باالدستی طرحهاي
وزارت بـا تأییـد   نرفته ایـن بنـد   اوراق فروش .کنند یهخود تسو یسال از محل منابع داخلپنجحداکثر تا 

 باشد.پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري بهنفت 
 -ك 
 سـرمایه  و پـول  بازارهـاي  در اسـالمی  مالی اوراق انتشار احتمالی تبعات مدیریت منظور به -1 

 رئـیس  و دارایـی  و اقتصادي امور وزیر کشور، بودجه و برنامه سازمان رئیس از متشکل ايکمیته کشور،
. کننـد مـی  نظـارت  قـانون  ایـن  موضـوع  اوراق انتشار نحوه بر ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک کل

 تعیین کمیته این و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی توسط منتشره اوراق اسمی سود نرخهاي
 .شودمی
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ح) ایـن تبصـره از   ( و) و( اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهاي -2 
 هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

یی که بدون تضمین دولـت منتشـر   نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاهها -3 
 باشد.) این بند می1( شود نیز مشمول جزءمی
وزارت امور اقتصادي و دارایی به نیابت از دولت مسـؤول انتشـار اوراق مـالی مربـوط بـه       -4 

ـ اول انتشار يروشها هیکلاز  است مجازدولت است. این وزارتخانه  عرضـه تـدریجی،   اوراق از جملـه   هی
سازمان بورس . کند استفاده هابازار دری سینورهیپذکمتر از قیمت اسمی)، ( به کسر فروش اوراقحراج، 

و اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران حسب مورد مکلفند نسـبت بـه ارائـه اطالعـات     
مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارنـدگان اوراق مـالی اسـالمی دولـت بـه وزارت مـذکور و اتخـاذ        

الزم براي استفاده از کلیه روشهاي انتشار اقدام کنند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران در   تمهیدات
بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسالمی دولت بـوده و از نظـر حجـم خریـد یـا      

یـار  گذاري پولی خـود اخت ازجمله سازوکار حراج) در راستاي سیاست( فروش و روش خرید یا فروش
 کامل دارد.  

 بـا  واسـط  نهادهـاي  تأسیس به نسبت شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادي امور وزارت به -5 
 مـالی  نهادهـاي  و ابزارهـا  توسـعه  قانون موضوع واسط نهادهاي از استفاده با دولت مالکیت و مدیریت

ارزي و تأسیس نهاد  بهادار اوراق انتشار براي مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، انتقال با جدید
 نماید. اقدام اسالمی مربوط -هاي دولت براي انتشار اوراق مالیمولدساز دارایی

 دولـت  مطالبـات  و هـا دارایـی  از رأساً شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادي امور وزارت به -6 
اردادهـاي عـادي نقـل و    قر. کنـد  استفاده تبصره این موضوع اسالمی مالی اوراق انتشار پشتوانه عنوانبه

 بـه  اجـراء  نحـوه  و شـود. معیـار  ین جزء در حکم سند رسمی محسوب مـی هاي موضوع اانتقال دارایی
 .رسدمی وزیـران هیأت تصویببه مذکور وزارتخانه پیشنهاد

 حذف شد. -7 
منتشره در ( اسالمی دولتنویسی اوراق مالی اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره -ل 

هـاي  ها و پرداخـت امالت بین ارکان انتشار و دریافتمعشود. همچنین ) مشمول مالیات نمی1399سال 
استفاده از نهادهاي واسط، مشـمول  نظر از استفاده یا عدم مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف
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پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـور      موانع تولید رقابت) قانون رفع 14( ها و مستثنیات حکم مادهمعافیت
 شود.می
  -م 
کنترل) بلندمدت نقدینگی، ( به منظور اجراي سیاست پولی و مدیریت نرخهاي سود و مهار -1 

کنترل) تورم و در راستاي اجراي عملیات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکـزي  ( مهار
اعتبـاري شـامل خـط    شود به تدریج بـدهی بانکهـا و مؤسسـات    ران اجازه داده میجمهوري اسالمی ای

) بـدهی  %50( درصداي که در پایان سال حداقل پنجاهگونهدار نماید بهبرداشت را وثیقهاعتباري و اضافه
رس سازمان بـو  بانکها و مؤسسات اعتباري به بانک مرکزي توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد.

 اوراق بهادار مکلف به همکاري در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزي است. 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است با تصـویب شـوراي پـول و اعتبـار بابـت       -2 

هاي قانونی بانکها و مؤسسات اعتباري، اوراق مالی اسالمی منتشره از سوي دولـت را  درصدي از سپرده
 بپذیرد. 

که از قبل تعهد و تضـمین آن بـا مبنـاي     استایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز  -ن 
بانک مرکزي از طریق بانکها و مؤسسـات   قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

و ماه پس از ابالغ این قانون، اطالعات مربوط به تسهیالت اعتباري غیربانکی موظف است حداکثر شش
تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوي هیأت وزیران/ سازمان برنامه و بودجه کشور تـا پایـان   

 اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.اعطاء نموده 1398سال 
و مطالبات موضـوع   هایتبصره و بده نیاو) ( بندموضوع  يهایبده دییو تأ یدگیمرجع رس -س 

سازمان برنامـه و  توسط کشور،  ینظام مال يو ارتقا ریپذرقابت دیقانون رفع موانع تول )1( ماده )پ( بند
 .شودیم نییتع ییو دارا يبودجه کشور و وزارت امور اقتصاد

) ریـال اوراق  20,000,000,000,000( شود مبلغ بیست هزار میلیاردبه دولت اجازه داده می -ع 
تا جهت احداث، تکمیل و تجهیـز فضـاهاي آموزشـی، پرورشـی و ورزشـی       ،اسالمی منتشر کند -مالی

سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز مدارس کشـور) بـه مصـرف برسـد. ایـن      ( وزارت آموزش و پرورش
) قانون برنامـه ششـم توسـعه بـوده و     7( ) ماده4( شده در جدول شمارهبینیاوراق خارج از سقف پیش

 رسد.اي صادره به مصرف میهبراساس ابالغ اعتبار و تخصیص
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، 1399تحویل به طلبکاران) منتشره در سال ( واگذاري اوراق مالی اسالمی غیرنقدي مهلت -ف 
 یدائمـ  احکـام  قـانون ) 1( مـاده  موضـوع  اجرائـی  دسـتگاههاي  جمله از اجرائی يدستگاهها هیکل يبرا

مصـوب   کشـور  یعموم محاسبات قانون) 64( و) 63( مواد اصالح قانون تابع کشور، توسعه يهابرنامه
 .استبا اصالحات و الحاقات بعدي  15/12/1379
 سازي در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسالمی دولـت منظور یکپارچگی و هماهنگبه -ص 
) قانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري    27( منتشره توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی) مشمول ماده(

 است.با اصالحات و الحاقات بعدي  1/9/1384اسالمی ایران مصوب 
پـس از اجـراي عملیـات     دومـاه مدت موظف است ظرف امور اقتصادي و دارایی وزارت  -ق 

الزامـات   يسازادهیمجاز نسبت به پ هیگران اولمعامله فهرست نیی، ضمن تعبازار باز توسط بانک مرکزي
منتشـره   یاسـالم  یاز اوراق مال) %30( درصدسی حداقل کهي نحوبه  حراج قیاوراق از طر هیعرضه اول

 ، اقدام کند.فروش برسدهمجاز باولیه گران به معامله هیدر عرضه اولپس از عملیات بازار باز  دولت
 حذف شد. -ر 
ره آن وزارت امـور  توسعه و تبص ششم برنامه قانون )12( ماده )الف( بند اجراي در -بندالحاقی 

 مین اجتمـاعی لف است بدهیهاي دولت به سـازمان تـأ  سازمان حسابرسی کشور) مک( یاقتصادي و دارای
قـانون سـاختار   ) 7( هــ) مـاده  ( طور ساالنه) را با رعایت بندشده بهروزبیمه و مبلغ به اعم از اصل حق(

محاسـبه و نحـوه   با اصالحات و الحاقات بعـدي   21/2/1383مین اجتماعی مصوبنظام جامع رفاه و تأ
مابین دولت و سـازمان مزبـور را بـه طـور     یهاي موصوف و تغییرات حسابهاي فیمیزان بازپرداخت بده

هـاي برنامـه و بودجـه و محاسـبات،     بـار بـه کمیسـیون   مـاه یـک  ششمستمر پایش و گزارش آن را هر 
 ش پزشکی و اجتماعی مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.بهداشت، درمان و آموز

 

 6تبصره 
 ) اعمال شد.)12( تبصره بند (الف)) ذیل 2عنوان جزء (متن بند (الف) به(  -الف 
سراسر کشور مکلف اسـت عـالوه    فاضالب استانی آب ووزارت نیرو از طریق شرکتهاي  -ب 

از الگـوي مصـرف   بـاالتر   شهري، به ازاي هـر مترمکعـب فـروش آب شـرب    بهاي بر دریافت نرخ آب
 داري کـل ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانـه ) 200( دویستمبلغ  ت وزیرانشده توسط هیأتعیین

 . وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.کشور واریز کند
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 )965,000,000,000( یلیاردمنهصد و شصت و پنج تا سقف  ریافتی) وجوه د%100( درصدصد 
صـرفاً   مهندسی آب و فاضـالب کشـور  در ردیف معین در بودجه شرکت  از محل حساب مذکور ریال

یابـد.  اختصـاص مـی   و اصـالح شـبکه آب مربـوط بـه آن     جهت آبرسانی شرب روسـتایی و عشـایري  
) بـراي آبرسـانی   %80( درصدبراي آبرسانی شرب عشایري و هشتادر مذکور اعتبا) %20( درصدبیست

هـاي کشـور در مقـاطع    کمبود آب شرب سالم بین استانجمعیت و براساس شاخص شرب روستایی 
از مبادله موافقتنامه بین  سشود تا پماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میسه

یر سازمان امـور عشـا   یاو  یو شرکتهاي آب و فاضالب استانها زي استانریسازمان مدیریت و برنامه
 د. هزینه شو ایران

 مـدت  ظرف شودمی داده اجازه) کشور مالیاتی امور سازمان( دارایی و اقتصادي امور وزارت به  -ج 
 کـه  ،1395 لغایـت  1387 سـنوات  هـاي دوره افـزوده  بر ارزش مالیات مؤدیان هايپرونده از بخشی سال،یک

 بـه  توجـه  بـا  انـد، نگرفتـه  قـرار  رسـیدگی  مـورد  تاکنون و نموده تسلیم مقرر موعد در را خود هاياظهارنامه
 ابـالغ  از بعـد  مـاه یک مدت ظرف کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به که) انتخاب نحوه جمله از( ضوابطی

 .نماید قطعی رسیدگی بدون رسد،می دارایی و اقتصادي امور وزیر تصویببه و شودتهیه می قانون
یـزان  بـه م  10/8/1394مصوب از صنعت برق کشور  یت) قانون حما5( عوارض موضوع ماده -د 
) 21,500,000,000,000( بیست و یک هزار و پانصـد میلیـارد  در سقف  ) مبلغ برق مصرفی%10( درصدده

برق چاههاي کشاورزي مجـاز از شـمول   شود و مشترکان برق روستایی و عشایري مجاز و یم یینریال تع
صورت کامل تا سقف نـه هـزار و ششصـد و هفتـاد و پـنج      هباشند. منابع حاصله بحکم این بند معاف می

داري کل کشور و تا سـقف یـازده   ل به حساب شرکت توانیر نزد خزانه) ریا9,675,000,000,000( میلیارد
داري کـل  ه) ریال به حساب ساتبا نزد خزان11,825,000,000,000( هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد

ف حمایـت  شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صـر کشور واریز می
 پذیر و پاك شود.ي برق روستایی و تولید برق تجدیدهااز توسعه و نگهداري شبکه

   -هـ 
اضـافه  هاي توسعه کشور ) قانون احکام دائمی برنامه32( پ) ماده( ) بند1( متن زیر به جزء -1 

 شود:می
هاي غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامـه  شاخصهاي مناطق و شهرستان« 

 »رسد.تصویب هیأت وزیران میو بودجه کشور به
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رار واحـد تولیـدي   محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي تولیدي محل استق -2 
 است.  

) قـانون برنامـه ششـم توسـعه در     6( ب) ماده( ) بند1( عوارض ارزش افزوده موضوع جزء -3 
) در نقاط شـهري تهـران و شـهر    %88( درصدو  اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشتشهرستانهاي تهران 
 شود.می) در نقاط روستایی و عشایري آنها توزیع %12( درصداسالمشهر و دوازده

تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههـایی از مؤدیـان مشـمول    سازمان امور مالیاتی کشور می -و 
هایی که مالیات آنها قطعی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تعیین کند. مقررات این بند درخصوص دوره

ن امور مالیـاتی کشـور   نشده است، جاري خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازما
 رسد.به تأیید وزیر امور اقتصادي و دارایی می

) 2( ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت 12( مطابق ماده -ز 
شـود ماهانـه از   ربط اجازه داده مـی هاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه ذيبه هر یک از وزارتخانه

) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان بـرق مبلـغ   2000( نی مشترکان گاز مبلغ دو هزارهر واحد مسکو
) 10,000( ) ریال و از هر یک از واحدهاي تجاري مشترکان گاز و برق مبلـغ ده هـزار  1000( یک هزار

) ایـن  5( جـدول شـماره   160186و  160185ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضـوع ردیفهـاي   
 درصـد الذکر معادل پنجاهداري کل کشور واریز کنند. براي مشترکان روستایی، مبالغ فوقانهقانون نزد خز

 باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.) می50%(
نامـه اجرائـی ایـن بنـد     رسد. آیینمنابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می 

گـر و پرداخـت خسـارت بـه پیشـنهاد      تعهدات شرکتهاي بیمه متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه،
وزیـران  تصـویب هیـأت   وزارت امـور اقتصـادي و دارایـی بـه     مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و

 رسد.می
 حذف شد. -ح 
ص) ( ث) و( درآمـد حاصـل از اجـراي بنـدهاي     مخرب پسماندها، اتکاهش اثرمنظور به -ط 

تولیـد پسـماند    ششم توسعه، ناشی از فروش کاالهایی که مصرف آنها منجـر بـه  ) قانون برنامه 38( ماده
 واریـز  160189  شـماره درآمـدي  ردیـف  مالیاتی بـه   شود توسط سازمان امورمخرب محیط زیست می

 از محـل ردیـف  ریـال   )10,000,000,000,000( تـا سـقف ده هـزار میلیـارد    منـابع وصـولی    شود. می
صـندوق ملـی   ( زیسـت سـازمان حفاظـت محـیط    در اختیاراین قانون  )9( جدول شماره 39-530000 
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ر بـراي بازیافـت   با سازمان برنامه و بودجـه کشـو  گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه زیست) قرار میمحیط
ژي) بـا  اي تبـدیل پسـماند بـه مـواد و انـر     ایجاد تأسیسات منطقه( پسماندهاي حاصل از کاالهاي مزبور

 مصرف شود.خصوصی اولویت مشارکت بخش 
فهرسـت کاالهـاي مشـمول، نـرخ      میزان عوارض هر کـاال،  ی این بند مشتمل بر ئنامه اجراآیین 

بـه پیشـنهاد   ماه پس از ابـالغ ایـن قـانون    مدت دوظرف ی ئهزینه مدیریت پسماند کاالها و فرآیند اجرا
هاي کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصـادي  زیست، وزارتخانهمشترك سازمان حفاظت محیط

 رسد.وزیران میت أتصویب هیو بهشود میو دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین 
کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشـکی، داروسـازي و دامپزشـکی کـه مجـوز       -ي 

ان نظام پزشکی ایران و یـا سـازمان   فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازم
کارهـاي   کسـب و  کلیه اشخاص شـاغل در  شود ونظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می

 ) مـاده 2( نامـه تبصـره  ، مکلفند در چهـارچوب آیـین  ز وکالت و مشاوره حقوقی و خانوادهحقوقی اعم ا
اصالحات و الحاقات بعدي از پایانه فروشگاهی با  3/12/1366هاي مستقیم مصوب ) قانون مالیات169(

 استفاده کنند.
 مسـلح،  نیروهـاي  عمومی، نهادهاي به وابسته خصوصی، دولتی، از اعم درمانی مراکز کلیه -ك 

 کـه  پزشـکان  پزشـکی  العمـل حـق  یا الزحمهحق از) %10( درصدده مکلفند دولتی شرکتهاي و هاخیریه
 شـود مـی  پرداخـت  بیمـار  طرف از نقداً یا و هابیمه به ارسالی هايصورتحساب وجه دریافت موجببه
 مبلـغ  وصـول  از بعـد  مـاه  پایـان  تـا  مربـوط  پزشـک  نـام  بـه  کنند و کسر مالیات الحسابعلی عنوانبه

 کلیـه  شامل بند این الحسابعلی مالیات کنند. واریز کشور مالیاتی امور سازمان حساب به صورتحساب
) ایـن قـانون   12( تبصـره  الـف) ( بنـد ) 2جـزء (  مطابق کارانه و حقوق درآمد عنوانبه که هاییپرداخت
هـاي مسـتقیم بـا    ) قـانون مالیـات  199( حکـم مـاده   .بـود  نخواهـد  ،شودمی کسر آن مالیات و پرداخت

 باشد.اصالحات و الحاقات بعدي، در اجراي این بند جاري می
استفاده از پایگاههاي اطالعاتی موضـوع  با  1399سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال  -ل 

هاي مستقیم با اصالحات و الحاقـات بعـدي نسـبت بـه تعیـین تکلیـف       ) مکرر قانون مالیات169( ماده
 درصـد مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی 1398مطالبات تا پایان سال 

) این قانون واریز 5( ربط مندرج در جدول شماره) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدي ذي30%(
کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکـالیف مقـرر در   
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نامه اجرائی آن عالوه بر هاي مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدي و آیینمکرر) قانون مالیات169( ماده
) حجـم  %2( اي معـادل دودرصـد  هـاي مسـتقیم مشـمول جریمـه    یـات هاي مزبـور در قـانون مال  جریمه
هـا از طریـق   شوند. ایـن جریمـه  هاي اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباري در هرسال میسپرده

مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهاي بیمه مکلفند اطالعات هـویتی، مـالی و   
کند در شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر میی درخواستاقتصادي اشخاص حقیقی و حقوق

 اختیار آن سازمان قرار دهند.
هـاي  هاي مزبور در قانون مالیاتشرکتهاي بیمه درصورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمه 

 هند بود.خوا 1398) حق بیمه دریافتی در پایان سال %5( درصداي معادل پنجمستقیم مشمول جریمه
ز پرداخـت  ا و دانشگاه فرهنگیـان  کلیه واحدهاي آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش -م 

رعایت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طـی   درصورت( هاي آب، برق و گازهزینه
 و سـازمان برنامـه بودجـه کشـور    هاي نفت، نیرو و آمـوزش و پـرورش   دستورالعملی توسط وزارتخانه

 شود.ابالغ می تهیه و ماهثر تا سهحداک
 -ن 
 خدمات و کاال صادرات از حاصل درآمدهاي براي مالیاتی هايمعافیت و صفر نرخ هرگونه -1 
 قـانون ) 13( مـاده  موضـوع  عـوارض  و مالیـات  استرداد همچنین و خام مواد غیرنفتی، کاالهاي جمله از

 حاصـل  ارز کـه  مواردي در و الحاقات بعدي،با اصالحات  17/2/1387افزوده مصوب  ارزش بر مالیات
 عملکـرد  براي نشود، کشور برگردانده اقتصادي چرخه به مرکزي بانک اعالمی مقررات طبق صادرات از

مهندسـی از   -صـادرات بخـش کشـاورزي و خـدمات فنـی      .نیست اعمال قابل 1399 و 1398 سالهاي
 مـاده  موضوع افزوده ارزش عوارض و مالیات استرداد زمان شمول شروط این بند مستثنی هستند. مدت

 کشـور  مالیـاتی  امور سازمان طرف از کشور مالی نظام ارتقاي و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون) 34(
 باشد.می یادشده مقررات مطابق کشور اقتصادي چرخه به ارز ورود تاریخ از ماهیک

 از اطمینـان  حصـول  به منوط صادرکنندگان براي صادراتی مشوق و جایزه هرگونه پرداخت -2 
 بانـک  دسـتورالعمل  براسـاس  کشـور  اقتصـاد  چرخه به خدمات و کاال صادرات از حاصل ارز برگشت
 .باشدمی ایران اسالمی جمهوري مرکزي

با اصـالحات و   17/2/1387مصوب  افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجراي مدت -س 
 .شودمی تمدید 1399 سالپایان  تات بعدي االحاق
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 و اصـالحات  بـا  مسـتقیم  هـاي مالیـات  قـانون ) 100( ماده تبصره متن در »برابر ده« عبارت -ع 
 .شودمی اصالح »برابر سی« عبارت به 1399 و 1398 سالهاي عملکرد براي آن بعدي الحاقات

) قـانون  29( در معامالت پیمانکاري که کارفرما یکی از دستگاههاي اجرائی موضوع مـاده  -ف 
است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب بـا   برنامه ششم توسعه

آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بـر ارزش افـزوده را بـه پیمانکـار پرداخـت      
ا أخذ جریمه دیرکرد از وي را ندارد. نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار ی

شـود در صـورت   در مواردي که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت مـی 
درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهـد.  

اوراق تحویلی را از بدهی مالیـاتی پیمانکـار کسـر کنـد و     سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی 
غ داري کل کشـور موظـف اسـت معـادل مبلـ     کشور ارائه نماید. خزانه داري کلاسناد مذکور را به خزانه

 عنوان وصولی مالیات منظور کند.اسمی اسناد خزانه تحویلی را به
از  )%1( درصـد حـل یـک  شـده از م ) از عوارض آالیندگی وصـول %35( درصدسی و پنج -ص 

 زیسـت ) قانون مالیات بر ارزش افزوده بـه سـازمان حفاظـت محـیط    38( ماده )1(قیمت فروش تبصره 
یابد تا پس از مبادله موافقتنامـه بـا سـازمان برنامـه و بودجـه      زیست) اختصاص میصندوق ملی محیط(

هاي براي کاهش آلودگی صرف اعطاي تسهیالت مالی اساسنامه صندوق مذکور )5(کشور براساس ماده 
 زیست شود.محیطی و جلوگیري از تخریب محیطزیست

اي و خـدمات یارانـه   ها و تشویق به کاهش مصرف کاالهابه منظور کاهش هزینه -1الحاقی بند 
شـود بـا پیشـنهاد    ربط آنها اجـازه داده مـی  هاي نفت و نیرو و شرکتهاي تابعه و وابسته ذيبه وزارتخانه

معـدن و تجـارت و    هـاي نفـت، نیـرو، صـنعت،    برنامه و بودجـه کشـور و وزارتخانـه    مشترك سازمان
تـی  هاي نفز حد معین آب، برق، گاز، فرآوردهجهادکشاورزي و تصویب شوراي اقتصاد، مصارف کمتر ا

کنندگان، نطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرفاي را با توجه به فصول مو سایر کاالها و خدمات یارانه
 با کاهش مصرف، بهاي مصرفی  آنها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.متناسب 

هاي خون و خدمات آزمایشـگاهی سـازمان   ردهدرآمدهاي حاصل از فروش فرآو -2الحاقی بند 
شـود و بـه مصـرف    عنـوان درآمـد اختصاصـی تلقـی مـی     به 140206موضوع ردیف ایران  انتقال خون

 رسد.هاي مورد نیاز آن سازمان میهزینه
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در مواردي که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهـاي آب، بـرق و گـاز     -3الحاقی بند 
هاد وزارتخانـه مربوطـه و   ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنمصرفی به شرکتهاي دولتی ذي

 پذیر است.تصویب هیأت وزیران امکان
ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بـه  یتدستگاههاي اجرائی موظفند معاف -4الحاقی بند 

خرجی در حسابهاي مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرائـی ایـن بنـد توسـط      -صورت جمعی
تصویب این قانون تهیه و ابـالغ  ی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از ر اقتصادي و دارایوزارت امو

بـار گـزارش ایـن    ماه یکمان امور مالیاتی کشور هر ششو سازشود. گمرك جمهوري اسالمی ایران می
هـا  تکنند. عملکرد معافیصادي مجلس شوراي اسالمی ارائه میها و تخفیفات را به کمیسیون اقتمعافیت

ي اسـالمی ایـران محسـوب    و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بـر واردات وصـولی گمـرك جمهـور    
رنامه و بودجـه کشـور موظـف اسـت     پاسخگویی دولت، سازمان بمنظور افزایش شفافیت و شود. بهمی

هاي مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در بینی میزان معافیتپیش
 دسترس عموم قرار دهد.

 شود.تعرفه آب شرب مناطق عشایري مانند آب شرب روستایی محاسبه می -5بندالحاقی 
) قـانون برنامـه ششـم توسـعه، مـددجویان      80( ماده )چ() بند 2( ر اجراي جزءد -6بندالحاقی 

هـاي صـدور پروانـه    ره) و سازمان بهزیستی از پرداخـت هزینـه  ( تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
هـاي انشـعابات آب، فاضـالب، بـرق و گـاز بـراي       ساختمانی، عوارض شهرداري و دهیـاري و هزینـه  

 بار معافند.یافته به آنان بر اساس الگوي مصرف،  فقط براي یکهاي مسکونی اختصاصواحد
 با اولویت خودروهاي ترکیبی( واردات خودروهاي سبک و سنگین 1399در سال  -7بندالحاقی 
 خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است. الت معدنی و راهسازي با ارز منشأآهیبریدي)) و ماشین(
بـا اصـالحات و    هـاي مسـتقیم  ) مکرر قانون مالیات169( ) و103( استناد مواده ب -8بندالحاقی 

قـوه قضـائیه    منظور افزایش درآمدهاي مالیاتی دولت از طریق ابطـال تمبـر مالیـاتی،   الحاقات بعدي و به
ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قـرارداد الکترونیـک تنظـیم قـرارداد     مکلف است ظرف مدت یک

ـ  اندازي کند. از زمـان راه موکل را راه کترونیکی بین وکیل وال ن سـامانه تمـام افـراد فعـال در     انـدازي ای
رسـمی و مشـاوران    وکارهاي حقوقی اعم از مشاوران و وکالي عضـو مراکـز وکـال، کارشناسـان    کسب

ت و هاي وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي مالی خود با موکل را در این سامانه ثبـ خانواده و کانون
شده براي هر قرارداد توسـط سـامانه قـرارداد الکترونیـک، مبنـاي      یکتاي صادر )کدشناسه(مایند. تنظیم ن
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شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قـرارداد و ابطـال   
حـاکم در زمـان   اندازي سامانه قرارداد الکترونیک، مبناي قضـاوت م مالیاتی خواهد بود. از زمان راه تمبر

 شده در قرارداد الکترونیک است.ات میان وکیل و موکل اطالعات درجبروز اختالف
هاي بانکی، مبارزه بـا پولشـویی و جلـوگیري از    منظور افزایش شفافیت تراکنشبه -9الحاقیبند 

 فرار مالیاتی:  
کلیـه   1399سـال  مـاه  کی موظفند حداکثر تا پایـان خرداد بانؤسسات اعتباري غیرها و مبانک -1 

شـهاب) معتبـر متعلـق بـه اشـخاص حقیقـی و       ( هاي بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیک بـانکی حساب
ه هرگونه خدمت یا پرداخت سود بـه آنـان خـودداري    و خارجی را مسدود کنند و از ارائ حقوقی ایرانی

بـانکی تـا   غیرري سسـات اعتبـا  ضمن نظارت بر عملکرد بانکها و مؤنمایند. بانک مرکزي موظف است 
هاي تسویه و پرداخت اعم از ساتنا، پایـا، شـتاب، شـاپرك،    ه هرگونه خدمات در سامانهتاریخ مزبور ارائ

شـهاب) معتبـر را متوقـف نمایـد.     ( چکاوك و صیاد به حسابهاي فاقد شناسه هویت الکترونیک بـانکی 
تریان بانکی و أخذ اطالعات هویتی مش همچنین بانک مرکزي موظف است بسترهاي الزم جهت تکمیل

شهاب) یکتا را ( ربط و اختصاص شناسه هویت الکترونیک بانکیییدیه صحت اطالعات از مراجع ذيتأ
 فراهم نماید.

کی مکلفند حداکثر تـا پایـان   سسات اعتباري غیربان، بانکها و مؤشرکتهاي خدمات پرداخت -2 
اعـم از  ( هـاي فـروش  هاي بـانکی و پایانـه  امه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساباز اد 1399ماه سال مرداد

ـ  ساعت جلوگیري نمایند. بیست و چهارفیزیکی و مجازي) ظرف کمتر از  ر بانک مرکزي مکلف است ب
سسـات اعتبـاري غیربـانکی    ، بانکهـا و مؤ خدمات پرداخـت  هايحسن اجراي این تکلیف توسط شرکت

خطـر و  تمی از ارائـه خـدمات پر  سیسـ به صورت  1399ماه سال ت نموده و حداکثر تا پایان خردادنظار
، چکاوك عم از ساتنا، پایا، شتاب، شاپركهاي تسویه و پرداخت امجاز به این ابزارها از طریق سامانهغیر

، حـداکثر  ی مکلف است با همکاري بانک مرکزيو صیاد جلوگیري نماید. وزارت امور اقتصادي و دارای
هاي پرخطر و غیرمجاز اعـم از یکسـان نبـودن مالـک     یتمصادیق فعال 1399ماه سال تا پایان اردیبهشت
فعالیت حساب بانکی اموات و شرکتهاي  مالک سپرده بانکی متصل به پایانه)( نفع آنپایانه فروش و ذي

عالی مبـارزه بـا پولشـویی    تصویب شورايده یا ورشکسته و ضوابط اجرائی آن را تهیه کند  و بهشمنحل
 برساند. 
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بانکی به اسـتثناي  هاي بین بانکی و درونکارسازي کلیه تراکنش 1399ماه سال از ابتداي تیر -3 
، مسـتلزم  1399هاي مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چکهاي عادي و رمزدار صادرشده در سال تراکنش
کننده در هنگام صدور دستور پرداخت کننده است. پرداختکننده و دریافتتوسط پرداخت» ابتب«اظهار 

کننده وجه نیـز قبـل   است. دریافت» بابت«کلف به اظهار درگاههاي حضوري و غیرحضوري بانکها مدر 
کننـده در  توسط پرداخـت اظهارشده » بابت«از برداشت یا انتقال وجوه دریافتی مکلف به تأیید یا اصالح 

لـف اسـت و در   تراکنش تخ »بابت«ارتباط با آن است. ارائه اطالعات خالف واقع یا ناقص در ارتباط با 
ی اعم از سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزي یـا  کشف توسط هر یک از دستگاههاي اجرائصورت 

مبلغ تـراکنش   )%25( درصدبیست و پنج واحد اطالعات مالی، متخلف مکلف به پرداخت جریمه معادل
بتنی بـر  هاي مکنشول وصول این جریمه است. سقف مجاز تراود، سازمان امور مالیاتی کشور مسؤشمی

شـود.  بانکی تعیین مـی بانکی و بینهاي درونصورت یکسان براي تراکنشکارت توسط بانک مرکزي به
در دهنـدگان خـدمات پرداخـت    ی و ارائهسسات اعتباري غیربانکو نقش بانکها و مؤ» بابت«ه اظهار نحو

توسـط   1399مـاه سـال   تخلف، حداکثر تا پایان اردیبهشت ها در صورتاین حوزه و نحوه برخورد با آن
 شود.بانک مرکزي تعیین می

هاي شده به حسـاب شده وجوه پرداختاظهار» بابت«ح اشخاص حقوقی از لزوم رد و یا اصال -4 
حسـاب  «عنـوان  با معرفی برخی از حسـابهاي خـود بـه   توانند خود مستثنی هستند. اشخاص حقیقی می

اقتصادي مورد تأیید سازمان امور مالیاتی مشمول این اسـتثنا   )کدشناسه(و ارائه » شغلی مرتبط با فعالیت
ی این بنـد را تهیـه   دستورالعمل اجرائ 1399ماه سال رکزي مکلف است تا پایان اردیبهشتشوند. بانک م

ــه شــغلی، ضــوابط و    کنــد. دســتورالعمل مــذکور بایــد متضــمن نحــوه تبــدیل حســابهاي شخصــی ب
هاي بـانکی  ارهـاي پرداخـت قابـل ارائـه بـه حسـاب      ي استفاده از خدمات بانکی و انواع ابزهامحدودیت

دهنـدگان خـدمات   سسات اعتبـاري غیربـانکی و ارائـه   و نقش بانکها و مؤ» بابت«ه اظهار شخصی، نحو
 پرداخت در این حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخلف باشد.

بـانکی بـه   هـاي  اتخاذ نماید که اطالعات کلیـه تـراکنش   بانک مرکزي موظف است تدبیري -5 
ی کشور قرار گیرد. شده، به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتهمراه کلیه اطالعات خوداظهاري

 شده قابل استناد است.ات اظهارشده توسط اشخاص در ارتباط با اطالعاطالعات ارائه
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زیرسـاخت مـورد نیـاز جهـت      1399ماه سـال  رمرکزي موظف است تا پایان شـهریو  بانک -6 
 هـاي )مکـانیزم ( ها را بر اسـاس سـازوکار  بانکی بانکهاي درونم از تراکنشها اعنظارت بر کلیه تراکنش

 برداري قرار دهد.ریسک) تهیه کند و مورد بهره( مبتنی بر خطر
سازمان ثبت احـوال  ی اعم از بانکی و دستگاههاي اجرائبانکها و مؤسسات اعتباري غیر یهکل -7 

ن امـور مالیـاتی کشـور و مراجـع     کشور، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، وزارت اطالعات و سـازما 
 طور کامل با بانک مرکزي جهت اجراي احکام این بند همکاري کنند.قضائی مکلفند به

 -10بند الحاقی 
کابین موجـود در  وانواع خودروهاي سواري و وانت د واحدهاي مسکونی و 1399در سال  -1 

 شوند:ساالنه) می( کشور به شرح بندهاي زیر مشمول مالیات بر دارایی
کصـد میلیـارد   با احتساب عرصه و اعیـان) بـا ارزش روز معـادل ی   ( واحدهاي مسکونی -1-1 
 هاي زیر:به نرخریال و بیشتر ) 100,000,000,000(
   یک در هزار              میلیارد ریال 150میلیارد ریال تا  100نسبت به مازاد  -1-1-1  
 دو در هزار               میلیارد ریال  250میلیارد ریال تا  150نسبت به مازاد  -2-1-1  
 سه در هزار               میلیارد ریال 400میلیارد ریال تا  250نسبت به مازاد  -3-1-1  
 چهار در هزار            میلیارد ریال  600میلیارد ریال تا  400نسبت به مازاد  -4-1-1  
 پنج در هزار                              میلیارد ریال به باال  600نسبت به مازاد  -5-1-1  
محسـوب و جداگانـه   در محاسبه مالیات موضوع این بند، هـر واحـد مسـکونی یـک مسـتغل       

 باشد. مشمول مالیات می
وانت دو کـابین داراي شـماره انتظـامی شخصـی، بـا ارزش      انواع خودروهاي سواري و  -2-1 

 )%2/0درصد (دودهم ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ )7,000,000,000( هفت میلیارد
 باشند:موارد زیر مشمول این مالیات نمی -2 
 واحدهاي مسکونی در حال ساخت   -1-2 
 واحدهاي مسکونی و خودروها در سال تملک -2-2 
هاي مستقیم با اصالحات و قانون مالیات )2(خودروهاي متعلق به اشخاص موضوع ماده  -3-2 

 الحاقات بعدي
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سـازنده و   خودروهاي تولیدشده و مونتاژ داخل، پـیش از فـروش توسـط کارخانجـات     -4-2 
 کنندهمونتاژ

 خودروهاي واردشده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی -5-2 
ازمان ثبـت اسـناد و امـالك    راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سـ هاي وزارتخانه -3 

ند امکان دسترسی برخط به اطالعات مالکیت امالك و نیروي انتظامی موظف ها موظفشهرداريکشور و 
است اطالعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سـازمان قـرار   

هاي مشمول و ارزش آنهـا حـداکثر   عیین داراییور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تدهد. سازمان ام
 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.  1399ماه سال تا پایان خرداد

مربـوط بـه هـر یـک از واحـدهاي      سـاالنه  حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات  اشخاصکلیه  -4 
مـاه سـال   حت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنهاي مشمول تحت تملک خود و افراد تخودرومسکونی و 

پرداخت نمایند. تعویض پالك خودروها و ثبت نقل و انتقال امالکی که به موجب این بنـد بـراي    1399
نقل و  آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی،

ولیت جـزء در پرداخـت مالیـات متعلقـه مسـؤ      انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم ایـن 
 تضامنی دارد.

هـاي مسـتقیم بـا    قـانون مالیـات  مکـرر)   54(هاي خـالی مطـابق مـاده    خذ مالیات بر خانهأ -5 
 بند نیست.خذ مالیات این واحدهاي مسکونی مشمول، مانع از أ اصالحات و الحاقات بعدي از

 سـازمان امـور مالیـاتی کشـور)    ( ی این بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارایینامه اجرائآیین 
 رسد.شود و  به تصویب هیأت وزیران میتهیه می 1399ماه سال حداکثر تا پایان خرداد

 هاي سراسر کشورسازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاري شهرداري -11الحاقی بند 
در جمعیـت  واقع در شهرهاي با جمعیت بیش از یکصـد هـزار نفـر     از سکنه واحدهاي مسکونی خالی

هـاي مسـتقیم   قانون مالیات )مکرر 54( شناسایی و مالیات متعلقه مادهرا  1399و  1398، 1397هاي سال
 مـاده ) 11( تبصرهموضوع هاي مالیاتی خذ کند. معافیتأ آنها را از مالکان با اصالحات و الحاقات بعدي

در محاسبه مالیات موضوع ایـن حکـم در    هاي مستقیم با اصالحات و الحاقات بعدي) قانون مالیات53(
 شود.نمینظر گرفته 
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 110204) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف %50( درصدپنجاه 
عنـوان سـهم   مانـده بـه  ) باقی%50( درصدپنجاهداري کل کشور و ) این قانون نزد خزانه5( جدول شماره

سازمان امور مالیاتی کشور و . شودمی واریز مالیات خذأ محل شهرهاي ها به حساب شهرداريشهرداري
اطالعـات   مکلفند کلیـه  ربط این حکمهاي ذيو نیرو و دیگر وزارتخانه شهرسازي و راه هايوزارتخانه

 .  قرار دهندهاي کشور شهرداريرا در اختیار  از سکنه هاي خالیالزم جهت شناسایی خانه
الیاتی) و سازمان امور م( هاي امور اقتصادي و داراییی این بند توسط وزارتخانهنامه اجرائآیین  

هـاي  ها و دهیـاري مان شهرداريساز( ها با همکاري وزارت کشورعالی استانراه و شهرسازي و شوراي
 رسد.ت وزیران میتصویب هیأشود و بهکشور) ظرف مدت دوماه تهیه می

هاي ارزي بانک مشترك ایران و ونـزوئال  ها و بدهیسود ناشی از تسعیر دارایی -12بند الحاقی 
 است. نرخ صفر مشمول مالیات با 1399و  1398 درسالهاي

 از پرداخت حق انشعاب آب، فاضالب، گاز و برق معاف هستند.مدارس خیرساز  -13الحاقی بند 
  

 7تبصره
  -الف 
پذیر و ارتقاي نظام مـالی  ) قانون رفع موانع تولید رقابت35( نمودن مادهدر راستاي اجرائی  -1 

واریز به حسـاب تمرکـز وجـوه    «در این ماده به عبارت » کشور داري کلواریز به خزانه«کشور، عبارت 
 شود.اصالح می» کشور داري کلشرکتهاي دولتی نزد خزانهدرآمد 

) قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري و     5( کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -جزء الحاقی 
) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهاي مستلزم ذکـر یـا تصـریح نـام ماننـد      29( ماده

ایـدرو) و سـازمان   ( سازمان گسترش و نوسـازي صـنایع ایـران   شرکتهاي اصلی و تابعه وزارت نفت و 
درآمـدي و  ( ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهاي ریالی خود( توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران

داري کل کشور و نزد بانک مرکزي افتتاح کننـد. دسـتگاههاي یادشـده    اي) را صرفاً از طریق خزانههزینه
شده نـزد بانـک مرکـزي    هاي افتتاحد را فقط از طریق حسابهاي خوو پرداخت هاموظفند کلیه دریافت

انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب توسط دستگاههاي مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزي در حکم 
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهاي عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود 

 شوند.شود، مشمول حکم این جزء مینابع عمومی یا کمکهاي مردمی تأمین میل مکه از مح
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نسبت بـه اسـترداد    ،مربوط اسناد دأییجمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از ت گمرك -ب 
موضـوع   انـد، مورد استفاده قـرار گرفتـه   صادراتیکاالهاي که در حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتی 

 نـه یو هز بـا اصـالحات و الحاقـات بعـدي     22/8/1390قانون امور گمرکی مصـوب  ) 68( ) تا66( مواد
از محـل تنخـواه    ،ظرف مـدت پـانزده روز   امور گمرکی،) قانون 45( ) ماده2( موضوع تبصره يانباردار

 کند.نماید، اقدام دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می
توزیـع   حاصل از صـدور مجـوز   يآمدهاوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در -ج 

حسـاب  را بـه  1399سال  یط یمحصوالت دخان یددریافتی بابت واردات و تول حق انحصارو  دخانیات
 یـز قـانون وار  یـن ) ا5( جدول شـماره  130421داري کل کشور موضوع ردیف درآمد عمومی نزد خزانه

 کند.
شـده فـروش هـر    تکلیفـی و قیمـت تمـام   التفـاوت قیمـت   شود مابهبه دولت اجازه داده می -د 

عنـوان  پس از تأیید سازمان حسابرسی بـه ( کیلووات ساعت برق را مترمکعب آب و دفع فاضالب و هر
هـاي  بازرس قانونی در رسیدگی به صورتهاي مـالی همـان سـال) بـا بـدهی طرحهـاي تملـک دارایـی        

) قانون برنامه 32( یرو موضوع مادهبرداري رسیده بخش آب، فاضالب و برق وزارت ناي به بهرهسرمایه
و  310404از محل ردیف درآمدي با اصالحات و الحاقات بعدي  10/12/1351و بودجه کشور مصوب 

ربـط مکلفنـد   خرجی تسویه کند. شرکتهاي دولتـی ذي  -صورت جمعیبه 530000-33اي ردیف هزینه
شـده  اي مذکور معادل بدهی تسـویه شرکته حساب را در صورتهاي مالی خود اعمال کنند. سرمایهتسویه

د ایـن بنـد را بـه تفصـیل تـا      یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکـر ناشی از اجراي این حکم افزایش می
هاي برنامه و بودجه و محاسبات، انرژي و عمـران مجلـس شـوراي    به کمیسیون 1399 ماه سالشهریور

 کند.اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه می
هـاي گسـترش و نوسـازي    سازمان 1397شود مطالبات قبل از سال لت اجازه داده میبه دو -هـ 

ایمیـدرو) بابـت مشـارکت در    ( ایدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنایع معـدنی ایـران  ( صنایع ایران
هاي مذکور و وزارت نفـت از  تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان

دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاري سهام مطابق قوانین مربـوط را بـا بـدهی    طریق شرکت 
) 7,800,000,000,000( آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصـد میلیـارد  

 خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند. -صورت جمعیریال به
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 8تبصره 
) قانون برنامه ششم توسعه با اصالحات و الحاقـات  35( ب) ماده( نددر راستاي اجراي ب -الف 

و  1306012000هـاي  بعدي، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهـاي ذیـل برنامـه   
مانـده بـه عنـوان سـهم     به عنوان سهم کمک بالعـوض دولـت هزینـه کنـد. سـهم بـاقی       1307002000

ین کارگر و تأمین مصالح یا کـارکرد وسـایل راهسـازي و نقلیـه و یـا      صورت نقدي یا تأمبرداران بهبهره
 برداري قابل پذیرش است.نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهره

سـازي، تـأمین خـدمات    سـازي، محوطـه  شود براي عملیات آمـاده به دولت اجازه داده می -ب 
فرسوده ، طرحهاي بازآفرینی شهري و احیاي بافتهاي روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهاي مسکن مهر

 عمل آورد:شرح زیر بهمین مسکن، اقداماتی را بهو همچنین طرح اقدام ملی تأ
از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهاي جدیـد و سـازمان   ( وزارت راه و شهرسازي -1 

) ریـال از محـل   15,000,000,000,000( ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هـزار میلیـارد  
الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالك متعلق به شرکتهاي فوق

 کند.  صرف اجراي طرحهاي فوق طریق مزایده مشروط به حفظ کاربري و با سازوکار گردش خزانه 
 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت ) قانون الحاق برخی مواد به قانون 68( در اجراي ماده -2 
) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهاي مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شـهرهاي  2(

اي نود و نه ساله متعلق بـه  جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاري قطعی زمینهاي اجاره
کشـور، صـرف    داري کـل شـرکتها نـزد خزانـه   باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این خود می

 اجراي طرحهاي فوق خواهد شد.
وزارت راه و شهرسازي مجـاز اسـت زمینهـاي متعلـق بـه شـرکت مادرتخصصـی عمـران          -3 

) 30,000,000,000,000( شهرهاي جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سـی هـزار میلیـارد   
هاي تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن صندوقریال طی قراردادهایی با بانکهاي عامل و 

سازي مصوب را أخذ کند و منابع حاصل را تسهیالت الزم براي اجراي طرحهاي جامع، تفصیلی و آماده
شده با رعایت قوانین صرف تکمیل این طرحها  نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهاي تکمیل

با بانکهاي عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجراي طرحهاي صدرالذکر این  و مقررات و گردش خزانه،
 بند اختصاص دهد.
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وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمـین مـورد نیـاز بـراي احـداث مدرسـه،        -جزء الحاقی 
اداري و خـدماتی مـورد    پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز

 ربط در طرحهاي مسکن مهر قرار دهد.صورت رایگان در اختیار دستگاههاي دولتی ذينیاز را به
نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همکاري وزارت امور اقتصادي آیین 

و بـه  شـود  مـی  و دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجـه کشـور تهیـه   
 رسد.تصویب هیأت وزیران می

ها و سـازمان آب و بـرق خوزسـتان مجازنـد از محـل منـابع       اي استانشرکتهاي آب منطقه -ج 
شـده  بخشی و تغذیه مصـنوعی در قالـب وجـوه اداره   داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرحهاي تعادل

هاي آب کشـاورزي مجـاز،   هاي خرید و نصب کنتورهاي حجمی و هوشمند چاهنسبت به تأمین هزینه
شـود، اصـل ایـن    صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیـین مـی  اقدام کنند و به

) اقسـاط وصـولی بـراي اجـراي     %100( درصـد تسهیالت را از صاحبان این چاهها دریافت کننـد. صـد  
هـا و سـازمان   اي استانمنطقه زمینی در اختیار شرکتهاي آببخشی منابع آب زیرطرحهاي احیاء و تعادل

 گیرد.آب و برق خوزستان قرار می
دومـاه پـس از ابـالغ ایـن     ظرف مـدت  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است  -د 

قانون مهلت برگشت ارز حاصـل از صـادرات خـدمات فنـی و مهندسـی را بـر حسـب نـوع قـرارداد،          
 صادرات فوق، تعیین و اعالم کند.ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه پرداخت

با اصـالحات   16/12/1361) قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33( ب) ماده( در اجراي بند -هـ 
پذیري تأمین آب براي هاي کشور و افزایش اطمینانو الحاقات بعدي و جهت حفظ و صیانت از آبخوان

ها و سازمان آب اي استانمنطقهمصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و کشاورزي، شرکتهاي آب 
کننـدگان  و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادي و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصـرف 

برداري آنها و براي چاههاي آب کشاورزي براي چاههاي مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره
آنهـا، بـه ازاي هـر متـر مکعـب برداشـت آب از       مجاز داراي کنتور هوشمند براساس برداشت مجـاز از  

) 5( جـدول شـماره   160112) ریال دریافت و به ردیف شماره  200( ها، حداکثر معادل دویستآبخوان
کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزي پس از مبادله موافقتنامـه از محـل    داري کلاین قانون نزد خزانه

بخشـی و بهبـود   هاي تعـادل راي تحقق اهداف برنامهقانون ب ) این9( جدول شماره 530000-52ردیف 
نشست زمین مواجـه اسـت و یـافتن راهکارهـاي     جام مطالعه در دشتهایی که با فروبرداري آب و انبهره
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گیـرد.  پیشگیري و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مـدیریت منـابع آب ایـران قـرار مـی     
هاي نیرو و جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجـه کشـور   توسط وزارتخانهنامه اجرائی این بند آیین

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهتهیه می
هـاي سـاماندهی و الیروبـی    خشی از کسري منابع مورد نیاز طرحمین بمنظور تأبه -1الحاقی بند 

آب و  هـا و سـازمان  اي اسـتان وقوع سیالب، به شرکتهاي آب منطقـه هاي در معرض یا مستعد رودخانه
اي را در قالب قـرارداد مشـارکت   برداري از مصالح مازاد رودخانهشود بهرهبرق خوزستان اجازه داده می

نسـبت بـه   پس از ثبت در خزانه خصوصی، به پیمانکاران واگذار کنند و از محل این واگذاري  -عمومی
بازسازي و رفع خسارات ناشی از سـیالب اقـدام   هاي مذکور و اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح اجراي

توسط وزارت نیرو تهیه و ماه از تاریخ ابالغ این قانون مدت سهکنند. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف 
 گردد.ابالغ می

برسانی و خـدمات دفـع فاضـالب    سیسات آهاي مرتبط با تأانتقال اموال و دارایی -2الحاقی بند 
اي و آب و فاضالب روستایی به شرکتهاي آب و فاضالب استانی آب منطقه ایجادشده توسط شرکتهاي

 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط بالمانع است.
عـدن و  کشـاورزي مکلـف اسـت بـا همکـاري وزارت صـنعت، م       وزارت جهاد -3بند الحاقی 

صـنعتی   سسات پژوهشی، جهاد دانشگاهی و واحدهاي تولیدي وتجارت و با مشارکت دانشگاهها و مؤ
بیاري نوین و هاي آ)سیستمسامانه(آالت و ادوات اي و تولید ماشینهاي گلخانهسازه داخلی، زمینه تولید

آالت کشاورزي مورد نیاز داخل کشور را فراهم نمایـد. در صـورت برخـورداري    سایر تجهیزات ماشین
و تخصـیص   شودانجام میتولیدات داخلی از کیفیت و کمیت الزم، خرید فقط از تولیدات داخل کشور 

 اي جهت واردات کاالهاي مشابه خارجی ممنوع است.ارز یارانه
شود با استفاده از زمینهاي در اختیـار از  به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می -4بند الحاقی 

 طریق شرکتهاي تابعه خود و یا در قالب مشارکت با بخش غیردولتی تمهیدات الزم براي تولید و عرضه
 واحدهاي مسکونی را فراهم نماید. 

وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت بـه   
شناسایی خانوارهاي فاقد مسکن متقاضی این واحدها با اولویت خانوارهاي کم درآمد از طریـق سـامانه   

 مناسب اقدام نماید.
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شده مسکن، سایر دستگاههاي اجرائی د و کاهش قیمت تماممنظور اجرائی نمودن مفاد این بنبه 
ها، سازمان تـأمین اجتمـاعی، بنیـاد مسـکن     هاي نفت، نیرو، کشور، شهرداريربط از جمله وزارتخانهذي

انقالب اسالمی و بانک مرکزي موظفند در زمینـه ارائـه مجوزهـاي الزم، تـأمین مـالی، تـأمین خـدمات        
 مکاري الزم را با وزارت راه و شهرسازي به عمل آورند.زیربنایی و اقدامات اجرائی ه

از طریق فروش و یا تهـاتر  پس از ثبت در خزانه شود به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می 
ها و دستگاههاي اجرائی و شرکتهاي دولتی نسبت به تأمین منـابع مـورد نیـاز    اموال غیرمنقول وزارتخانه

 نماید.جهت حمایت از این طرح اقدام 
گـذاران بخـش خصوصـی    مطالبات دولت و شرکتهاي دولتـی و نهادهـاي عمـومی از سـرمایه     

 الشرکه آنها در طرح منظور شود.عنوان سهمتواند بهموضوع این طرح می
 

 9تبصره 
اجـازه داده   يعلـم و فنـاور   يمؤسسات آموزشـی و پژوهشـی و پارکهـا    ،به دانشگاهها  -الف 

نسـبت بـه أخـذ     1398درآمد اختصاصـی سـال   عملکرد تا سقف  امناي خود با تصویب هیأتشود می
و در جهت تکمیـل طرحهـاي تملـک     اقدام کننداز محل توثیق اموال در اختیار خود از بانکها  یالتتسه

پ) ( ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههاي متـأهلین موضـوع بنـد    اولویت با اي خودهاي سرمایهدارایی
اختصاصـی   رآمـد و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل د استفادهامه ششم توسعه ) قانون برن103( ماده

هاي خود بینی اعتبار الزم در فعالیتهاي رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشصندوق .کنند خود اقدام
منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط بـه احـداث خوابگاههـاي    به

 لین اقدام کنند.متأه
توانند با ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوري اعم از دولتی و غیردولتی نیز میدانشگاه 

رسـانی  تخصصـی و بـه روز   رعایت مفاد این بند، از تسـهیالت بـانکی بـراي خریـد تجهیـزات صـرفاً      
 هاي خود استفاده نمایند.آزمایشگاهها و کارگاه

شهریه دانشجویی بازپرداخت وامهاي ز محل شده پرداختی ااداره) وجوه %100( درصدصد -ب 
داري بـه خزانـه  ریال ) 1,500,000,000,000( میلیاردهزار و پانصد تا سقف  1398تا سال  1385سال از 
عنـوان کمـک جهـت افـزایش     به یرفاه دانشجویهاي به صندوقشود. وجوه مذکور کشور واریز می کل

وام رداخـت  اسـاس اساسـنامه مصـوب، صـرف پ    یابد تا بـر اختصاص می بورمزهاي صندوق منابع مالی
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هاي رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این و سایر پرداختدانشجویان شهریه به 
 بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسالمی بالمانع است.

ره) و سـازمان  ( کمیتـه امـداد امـام خمینـی     پوششمازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت  -ج 
بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفـاه دانشـجویان   

گیرد. اقساط وامهاي مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افـراد،  در اختیار این افراد قرار می
 باشند.شش نهادهاي حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام میشود. دانشجویان تحت پوپرداخت می

هاي آمـوزش و پـرورش، علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و        به وزارتخانه -د 
سازي کاربري بخشی از امالك و فضاهاي منظور ساماندهی و بهینهشود بهوزش پزشکی اجازه داده میآم

رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازي و آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با 
برداري از آنها اقدام کند. تغییر کاربري موضوع این بند بـه ترتیـب بـه پیشـنهاد شـوراي آمـوزش و       بهره

) قـانون تأسـیس   5( پرورش استان و همچنین هیـأت امنـاي هـر دانشـگاه و تصـویب کمیسـیون مـاده       
با اصالحات و الحاقـات بعـدي صـورت     22/12/1351ایران مصوب عالی شهرسازي و معماري شوراي

بـرداري،  گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربري، نقل و انتقال امالك، أخذ گواهی بهـره می
 باشد.احداث، تخریب، بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف می

 شوند.این بند نمیهاي دانشگاهی مشمول مفاد هاي بزرگ از جمله پردیسپهنه 
   -هـ 
 یپژوهشـ  يهـا اعتبـارات برنامـه   کاهشدر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور،  -1 

 اجرائی ممنوع است. يتوسط دستگاهها
) قـانون برنامـه ششـم توسـعه مبنـی بـر حمایـت از        64( ج) مـاده ( در راستاي اجراي بنـد  -2 

) قانون مـدیریت خـدمات کشـوري،    5( موضوع مادههاي تقاضامحور، کلیه دستگاههاي اجرائی پژوهش
 ) قـانون محاسـبات عمـومی کشـور کـه از اعتبـارات برنامـه       5( ) آن قانون و مـاده 117( با رعایت ماده

این اعتبارات را با اعـالم   )%10( درصدکنند، مکلفند حداقل معادل دههاي کاربردي) استفاده میپژوهش(
هاي تحصیالت تکمیلـی دانشـگاهها و مراکـز    نامه، از طریق پایانفراخوان در موضوعات مورد نیاز خود

 پژوهشی و پارکهاي علم و فناوري هزینه کنند.
منظور ارتقاي شاخصهاي علمی، پژوهشی، فنـاوري و مهـارتی اعتبـارات قـانون اسـتفاده      به -و 

با اصـالحات و   30/7/1393یافته مصوب متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمترتوسعه
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الحاقات بعدي قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهاي علم و فناوري و مراکـز  
 اي و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.آموزش فنی و حرفه

) قـانون برنامـه ششـم توسـعه مبنـی بـر اختصـاص        64( ب) مـاده ( در راستاي اجراي بنـد  -ز 
) به 6و  1به استثناي فصول ( یافته به دستگاههاي اجرائیاي تخصیصتبارات هزینه) از اع%1( درصدیک

ریزي و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضـوع ایـن   امور پژوهشی و توسعه فناوري، شوراي برنامه
اسـاس  اي استان کسر و با هماهنگی دستگاههاي اجرائی اسـتانی و بـر  ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه

هاي پژوهشی مصـوب و نیازهـاي اسـتان و در چهـارچوب دسـتورالعمل ابالغـی       ها و سیاستولویتا
هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت،      که با هماهنگی وزارتخانه سازمان برنامه و بودجه کشور

 شود، براي امور پژوهشی و توسعه فناوري به جهاد دانشگاهی استاندرمان و آموزش پزشکی تدوین می
 شده توسط آن شورا اختصاص دهد.و دستگاههاي اجرائی استانی تعیین

عالی علـوم،  بار به شورايماه یکند را هر ششکرد این بدستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینه 
عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوري موظـف    ز آمار ایران گزارش دهند و شورايتحقیقات و فناوري و مرک

به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند.  1400ماه سال مرداداست گزارش ساالنه این بند را حداکثر تا پایان 
 کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

) ایـن  3( به دولـت منـدرج در پیوسـت شـماره     شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته -ح 
) از هزینه امور پژوهشی خود %40( درصدقانون، مکلفند در اجراي تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل

)، به حسـاب خاصـی نـزد    %25( درصدماهه به میزان بیست و پنجمندرج در آن پیوست را در مقاطع سه
تاي حـل مسـائل و مشـکالت خـود از طریـق توافقنامـه بـا        کشور واریز کنند تا در راس داري کلخزانه

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعـم از دولتـی و غیردولتـی و جهـاد دانشـگاهی و در      
هاي پسـادکتري  پروژه)(هاي تحصیالت تکمیلی، طرحنامههاي کاربردي، عناوین پایانپروژه)(قالب طرح

ختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصـرف برسـانند. مانـده    آموهاي تحقیقاتی دانشپروژه)(و طرح
 شود.اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می

نشدن وجوه مربـوط در موعـد مقـرر توسـط هـر یـک از شـرکتها، بانکهـا و          درصورت واریز 
شود رأساً مبلـغ مربـوط را از   داده می داري کل کشور اجازهمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه

 حساب خاص موضوع این بند واریز کند.حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به

41 

 



این مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهـاد دانشـگاهی مـازاد بـر      
ز تبادل توافقنامه توسط آنهـا بـا   شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس ابینیدرآمد اختصاصی پیش

کشـور بـه مؤسسـات     داري کـل کشـور، توسـط خزانـه    داري کلسازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه
که تـا پایـان   طوريشود، بهآموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می

 شود.ها تسویه سال مالی کل مبلغ توافقنامه
ات موضوع این بند در دانشـگاهها و مؤسسـات آموزشـی و پژوهشـی اعـم از دولتـی و       اعتبار 

 شود.صورت امانی هزینه میغیردولتی و فناوري و جهاد دانشگاهی به
آموختگان پژوهشـگر و  حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتري، دانش 

 ) است.%60( رصددپروژه) شصت(نیروهاي کارورز از مبلغ هر طرح
) از مبلـغ  %10( درصـد تواننـد حـداکثر تـا ده   شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بنـد مـی   

) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریـق دانشـگاهها و مؤسسـات پژوهشـی اعـم از      %40( درصدچهل
 این بند هزینه کنند.نامه اجرائی دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین

نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهاي مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشـنهاد  آیین 
هاي امور اقتصـادي و دارایـی، علـوم، تحقیقـات و     سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري وزارتخانه

کشـاورزي پـس از ابـالغ     فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد
 رسد.وزیران می تصویب هیأتشود و  بهاین قانون تهیه می

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 78( در راستاي تحقق ماده -ط 
) قـانون اساسـی، آسـتان قـدس رضـوي و آن دسـته از       30( ام) و در جهت اجراي اصل سـی 2( دولت

ره) ( هاي اقتصادي زیرمجموعه نیروهاي مسلح و ستاد اجرائـی فرمـان حضـرت امـام    مؤسسات و بنگاه
 مبـالغ داري کل کشور اقدام کنند. معادل د خزانهموظفند نسبت به واریز مالیات خود در ردیف خاصی نز

اي مربوط، صرف توسعه عـدالت آموزشـی،   از محل ردیفهاي هزینهتوسط آستان قدس رضوي واریزي 
و منـاطق محـروم و خوابگاههـاي    سازي و خریـد تجهیـزات بـراي مـدارس روسـتایی      منوسازي، مقاو

 گیرد.  قرار می  ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش( آموزي کمیته امداد امام خمینیدانش
فرهنگـی،   اي کشور مربـوط بـه خـدمات آموزشـی و     درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه -ي 

هـاي مهـارت منـدرج در    از صدور، تعویض و تمدیـد گواهینامـه   خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل
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و پس از تخصـیص   شود ) اختصاصی تلقی می5( جدول شماره 140211، 140161، 140103ردیفهاي 
 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.

با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشی، پرورشی و ورزشـی بـراي    -ك 
کلیه دستگاههاي اجرائی که در فضاهاي مربوط به آمـوزش و   1399آموزان، از ابتداي سال استفاده دانش

ماه نسـبت بـه تخلیـه سـاختمان فضـاهاي مـذکور و       مکلفند ظرف مدت شش ،باشندمیمستقر پرورش 
 به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.تحویل آن 

، وزارت ورزش و جوانان و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه )92( پ) ماده( به استناد بند -ل 
سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مکلفند درآمـدهاي تبلیغـاتی ناشـی از پخـش مسـابقات      

کشور واریز نمایند. وجـوه واریـزي از    کل دارينزد خزانه 140184ورزشی را به ردیف درآمدي شماره 
) در %30( ) ایـن قـانون بـه نسـبت سـی درصـد      9( مندرج در جدول شماره 530000-49محل ردیف  

) در اختیـار  %70( هاي مربوطه) و هفتاد درصدبراي کمک به فدراسیون( اختیار وزارت ورزش و جوانان
 گیرد.میسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران قرار 

در مراکز و مؤسسـات  پذیرش و تأمین اعتبار براي پذیرش دانشجوي جدید  1399در سال  -م 
هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و     اجرائی به غیر از وزارتخانـه  وابسته به دستگاههاي پژوهشی دولتی

وظفنـد ظرفیـت پـذیرش    هـاي مـذکور م  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنـوع اسـت. وزارتخانـه   
در مراکز و مؤسسات پژوهشی وابسته به خـود از جملـه پژوهشـکده و پژوهشـگاه را     انشجوي جدید د

 ) کاهش دهند.  %20( درصدبیست
صدور مجوز براي تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتـی جدیـد بـراي     1399در سال  -ن 

تخدامی کشـور بـا   هاي برنامه و بودجـه کشـور و اداري و اسـ   دستگاههاي اجرائی ممنوع است. سازمان
هاي علوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی موظفنـد        همکاري وزارتخانه

تمدید، ادغام و یا لغو ( براساس عملکرد مؤسسات پژوهشی دستگاههاي اجرائی در خصوص ساماندهی
 مجوز) آنها اقدام کنند.

، درآمـدهاي  فنـاوري و مهـارتی  اي علمـی، پژوهشـی   همنظور ارتقاي شاخصبه -1الحاقی بند 
هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و     آموزش عالی وابسته به وزارتخانه سساتاختصاصی دانشگاهها، مؤ

 اي وابسـته بـه   مراکز آموزش فنی و حرفه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهاي علم و فناوري و
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شمول حکم اعتبارات موضوع قـانون اسـتفاده   رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از  و وزارت تعاون، کار
 یافته مستثنی هستند.راي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعهمتوازن از امکانات کشور ب

هاي برابـر و توسـعه عـدالت آموزشـی، ارتقـاي کیفیـت       منظور افزایش فرصتبه -2الحاقی بند 
وري در اسـتفاده  و افزایش بهره یجاد منابع پایدارآموزش عالی، تسهیل دسترسی به تحصیالت تکمیلی، ا

دکترا در هاي پسـا )پروژهطرح(هاي تحصیالت تکمیلی و ها و رسالهنامهحمایت از پایان از منابع عمومی،
سعه علمی و پژوهشـی  هاي تحقیقاتی، صندوق تو)پروژهطرح(نیازهاي کشور و مشارکت در  جهت حل

عنـوان  علوم، تحقیقات و فنـاوري اسـت و بـه   عالی شود این صندوق وابسته به شورايکشور تشکیل می
اسـاس   یک نهاد عمومی غیردولتـی داراي اسـتقالل اسـتخدامی، اداري، مـالی و معـامالتی اسـت و بـر       

ارچوب قوانین و مقررات مربوطه زیر نظـر رئـیس جمهـور اداره    هت امنا در چاساسنامه و مصوبات هیأ
هـاي علـوم، تحقیقـات و    ت بـا همکـاري وزارتخانـه   ور موظف اسشود. سازمان برنامه و بودجه کشمی

نامه اجرائی این بند را تهیه نماید. منابع مورد نیاز ایـن  و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیینفناوري 
 شود.مین می) این تبصره تأح( بند از محل بند

 

 10تبصره 
ریال از اصل حق  )3,000,000,000,000( هزار میلیاردسه اي مکلفند مبلغ شرکتهاي بیمه -الف 

هر یک از شرکتها تعیـین و  پرتفوي) ( بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه
 جـدول شـماره   160111صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف رسد بهعالی بیمه میتصویب شورايبه
بنـد  واریـزي شـرکتهاي بیمـه موضـوع ایـن       داري کل کشور واریز کنند. وجوه) این قانون نزد خزانه5(
و حمـل و   يدر اختیار سازمان راهـدار  منابع حاصله شود.عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میبه

تا در گیرد قرار می و سازمان اورژانس کشور نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ،کشور يانقل جاده
و  ) این قانون در امور منجر به کـاهش تصـادفات  7( ل شمارهجدوهاي مربوط به این دستگاهها در ردیف

اسـت.  بند مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي این  بیمههزینه شود.  مرگ و میر،
اي کشور، نیـروي انتظـامی و سـازمان اورژانـس کشـور موظفنـد       سازمان راهداري و حمل و نقل جاده

بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزي جمهوري اسالمی یکماه گزارش عملکرد خود را هر سه
 ایران گزارش کنند.
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الـذکر از سـوي سـازمان برنامـه و بودجـه      ماهه به دستگاههاي اجرائی فوقتخصیص اعتبار سه 
کشور، منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به بیمه مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران و     

 ه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوي بیمه مذکور است.سازمان برنام
در مورد آراي حل اختالف مراجع بین دستگاههاي اجرائی که در اجراي اصـول یکصـد و    -ب 

) قـانون اساسـی و یـا در اجـراي قـوانین و مقـررات       139( ) و یکصد و سی و نهـم 134( سی و چهارم
ربـط از اجـراي تصـمیم مرجـع حـل      اه اجرائـی ذي چنانچه به هر دلیل دسـتگ  ،مربوط صادر شده است

ن در چهـارچوب قـانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري      ودداري کند، با مستنکف یا مسـتنکفا اختالف خ
 شود.  برخورد می 7/9/1372مصوب 

ماه از تـاریخ وصـول   سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأي مرجع مذکور که حداکثر هجده 
بارات بودجه سنواتی دسـتگاه، مبلـغ مربوطـه را کسـر و بـه اعتبـارات دسـتگاه        رأي گذشته باشد، از اعت

کند. در خصوص شرکتهاي دولتی و یا مؤسسات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت،     نفع اضافه میاجرائی ذي
داري کـل کشـور   اجراي تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانـه 

 باشد.کشور) می داري کلخزانه( قتصادي و داراییبرعهده وزارت امور ا
به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعـاً پـانزده    1399در سال  -ج 

خـذ و منـابع حاصـله بـه صـورت      ) ریال أ10( نخ سیگار وارداتی ده ) اضافه و به ازاي هر%15( درصد
اي  شود و معـــادل آن از محـل ردیـف هزینـه    می واریز 160188) به ردیف درآمدي %100( صددرصد

یابـد  جویی ارزي در معالجه بیماران اختصاص می) به هیأت امناي صرفه9( جدول شماره 38-530000
هـاي دارویـی   پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه( تا جهت خرید عضو مصنوعی

)، سیسـتیک فیبـروزیس و بیمـاري نقـص     EB( ل پروانـه بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاك، متابولیک و با
 ) هزینه شود.SMA( ایمنی مادرزادي در تولید آنتی بادي و بیماري تحلیل عضالنی نخاعی مادرزادي

به یابد مبالغ حاصله ) افزایش می%2( دودرصد تعرفه جرائم رانندگی 1399درسال  -الحاقی بند 
شود. معادل مبلغ واریزي تا سقف دو هزار شور واریز میداري کل کنزد خزانه 150101حساب درآمدي 

ن شدید و خیلی شـدید و ضـایعه نخـاعی    هاي معلوال) ریال جهت هزینه2,000,000,000,000( میلیارد
 گیرد.ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیري از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می
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 11تبصره 
بـا   معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصـادف  محکومان یهاعتبارات د يکسر ینمنظور تأمبه -الف 

برعهـده  ناشـی از تصـادف   کـه پرداخـت خسـارات     يمـوارد  و معسر سرپرسـت خـانوار   زنان یتاولو
هیـأت نظـارت صـندوق تـأمین      یبمجـاز اسـت بـا تصـو     يدادگسـتر  یـر وزاست، دولت  یا المالیتب

) ریـال از منـابع درآمـد    3,500,000,000,000( یلیـارد بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد م هايخسارت
خسارات واردشده به شخص ثالث در  ياجبار یمهقانون ب )24( ماده )ج( و )ث( يساالنه موضوع بندها

جـدول   110600را از محـل اعتبـارات ردیـف     20/2/1395مصـوب   یـه نقل یلاز وسا یاثر حوادث ناش
 یـر صـندوق مزبـور مکلـف اسـت بـا اعـالم وز       یرعاملمـد کند.  ینهو هز یافت) این قانون در7( شماره

وزارت  قـرار دهـد.   يوزارت دادگسـتر  یارماهه در اختنسبت در مقاطع سهرا به یادشدهمبلغ  دادگستري،
هاي برنامه و بودجـه و  بار به کمیسیونماه یکدادگستري مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه

 ائی و حقوقی مجلس شوراي اسالمی ارائه کند.محاسبات، اقتصادي، اجتماعی و قض
هاي بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث راننـدگی غیرعمـد را   صندوق تأمین خسارت -ب 

برند و سر میکه به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهاي بیمه و صندوق مذکور در زندان به
ثالث در اثر حوادث ناشـی از   واردشده به شخصاالجراء شدن قانون بیمه اجباري خسارات قبل از الزم

صورت بالعـوض نسـبت بـه    اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور بهوسایل نقلیه زندانی شده
 آزادي آنها اقدام شود.

هزینه مسکن نیروهاي مسلح مکلفند کمک) قانون برنامه ششم توسعه، 110( در اجراي ماده -ج 
کشـور   داري کـل هاي سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حسـاب خزانـه  نهکارکنان ساکن در خا

) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجـوه واریـزي را   5( جدول شماره 160184موضوع ردیف 
 هاي سازمانی اختصاص دهد.هاي تعمیر و نگهداري خانهدر ردیفهاي نیروهاي مسلح براي هزینه

  -د 
، بـراي  ) قانون مالیات بر ارزش افزوده45( ، عوارض خروج از کشور موضوع ماده1399در سال  -1 

کـل کشـور مصـوب     1396بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال زائران عتبات و مرزنشینان براي یک
شود. افراد مرزنشین موضـوع ایـن جـزء بـه کسـانی      با اصالحات و الحاقات بعدي آن أخذ می 24/12/1395
شود که ساکن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسی و تأیید این موضـوع براسـاس سـامانه    الق میاط

 پستی افراد مذکور است. )کدشناسه(بانک اطالعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و 
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از  1399مـاه سـال   تـا دوم آبـان   1399ماه سال تاریخ چهاردهم شهریورزائران اربعین که از  -2 
 شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.مرزهاي زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می

 راتیـ موضوع قانون اصالح قـانون تعز  یافتیدر میدولت مکلف است وجوه حاصل از جرا -هـ 
ــومت ــوبی حک ــخ  19/7/1373 مص ــع تش ــام را   صیمجم ــلحت نظ ــامص ــزار م  ت ــغ دو ه ــلیمبل  اردی

واریز نماید. بخشی از وجوه  150113شماره  يدرآمد فیرددریافت و به  الی) ر2,000,000,000,000(
 يبـه وزارت دادگسـتر  ) ایـن قـانون   7-2( جدول شـماره   730000-28دریافتی از محل ردیف شماره 

جـام  شـود تـا صـرف ان   صنعت، معدن و تجـارت پرداخـت مـی   ) و وزارت یحکومت راتیسازمان تعز(
ـ توز ن،یو نظارت بر تـأم  یمربوط به بازرس نهیهز يکسر نیمحوله و تأم يهاتیمأمور ـ کل بـازار و  عی  هی

 گردد. ینظارت ياقالم، مشمول طرحها
المـال یـا دولـت    منظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران خسارت آنها بر عهده بیتبه  -و 

 راننـدگی) و هـاي وصـولی راهنمـایی و    جریمـه ( )  از منـابع ردیفهـاي درآمـدي   %10( درصـد است، ده
هاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و هزینه(

کشـور   داري کـل ) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانـه 3,500,000,000,000( پانصد میلیارد
گیرد. منابع و مفاد رار میاي در اختیار وزارت دادگستري قصورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینهبه

 ب) این تبصره است.( الف) و( این حکم با حفظ منابع و حکم بندهاي
سال از خـدمت  مانده جریمه غیبت بیش از هشتدولت مکلف است اقساط باقی -1الحاقی بند 

ها بـوده و موفـق بـه    قاضی پرداخت اقساطی این جریمهمت 1397وظیفه عمومی افرادي که تا پایان سال 
 اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.شده 1398خشی از اقساط آن در سال رداخت بپ
محسوب  نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب 1399افرادي که تا پایان سال  

 شوند.و به خدمت وظیفه اعزام می
رآمـد  نـوان د بـه ع  140101درآمد شـوراهاي حـل اخـتالف منـدرج در ردیـف       -2الحاقی بند 

 شود.اختصاصی این شوراها تلقی می
بـا   8/12/1389) قانون رسیدگی به تخلفات راننـدگی مصـوب   8( در اجراي ماده -3الحاقی بند 

هاي رانندگی براساس اعالم پلیس راهنمـایی و راننـدگی   اصالحات و الحاقات بعدي تخلفات و جریمه
 شود.اعالم می یامک به مالکان خودروهانیروي انتظامی از طریق پ
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ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسـیله  )هاي تلفن همراه موظفند هزینه پیامکاپراتور( کارور 
 نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

هاي ملی که بـا مجـوز وزارت ورزش و جوانـان    عوارض خروج ورزشکاران تیم -4بند الحاقی 
عـوارض مرحلـه اول خـروج     شوند براي هر مرحله خـروج، بـا نـرخ   می مرزي اعزامبه مسابقات برون

 شود.خذ میمحاسبه و أ
) اصالحی قانون 124( ) و123( الثبت مندرج در موادعالوه بر حق 1399در سال  -5بند الحاقی 

) مصـوب  1( ) قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت 10( ثبت مقرر در ماده
ـ   مبلـ  )%5/0( درصـد صالحات و الحاقات بعدي معادل نـیم با ا 15/8/1384 عنـوان  هغ منـدرج در سـند ب

شود. درآمدي واریز می 160200یف شماره خذ و به ردأ ،موضوع تسهیل اجراي طرح کاداسترالثبت حق
) ریـال  18,500,000,000,000( درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیـارد ) %100(صددرصد 

 شود.) هزینه میکاداسترحدنگار (از محل ردیفهاي اعتباري مربوط بابت اجراي طرح 
تبصـره نسـبت بـه     و) ایـن ( وزارت دادگستري مکلف است از محـل منـابع بنـد    -6بند الحاقی 

ـ   پرداخت دیه مقتوالن و مجروحا انی ن ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهـاي ارتـش و مرزب
ثر حوادث مختلف کشته اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در ااصابت گلوله قرار گرفتهمورد 

 شوند، با معرفی ارتش جمهوري اسالمی ایران اقدام نماید.یا مجروح می
سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاري نیـروي انتظـامی جمهـوري     -7بند الحاقی  

هاي بانکی محکومان تعزیـرات  ها و وجوه نقدي و سپردهی اموال، داراییشناسایاسالمی ایران نسبت به 
به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده اسـت،   1398حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال 

 داري کل کشور واریز کند.اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه
  

 12تبصره
  -الف 
بگیـر از  ختلـف حقـوق  هاي مافزایش ضریب حقوق گروه 1399سال  دولت مکلف است در -1 

ـ     ت علمی، قضات و کارکنان کشوقبیل اعضاي هیأ ی ري و لشـکري شـاغل در تمـامی دسـتگاههاي اجرائ
) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي 29( موضوع ماده

 درصـد پـانزده  اي انجام دهد که پس از اعمال افزایش حقوق به میزانگونههاتمی و حقوق بازنشستگان را ب
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بـراي  ( انـه ان رسـمی و پیمـانی) و قـرارداد ماه   براي کارکن( مجموع مبلغ مندرج درحکم کارگزینی )15%(
شسـتگان متناسـب   مشخص) به نسبت مدت کارکرد و حکـم حقـوقی بازن   کارکنان قرارداد کارمعین و کار

 ) ریال کمتر نباشد.28,000,000( سنوات خدمت قابل قبول، از بیست و هشت میلیون
در حکم حقوق، بدون تغییـر  ) قانون مدیریت خدمات کشوري 78( تفاوت تطبیق موضوع ماده 

 نی) وبـراي کارکنـان رسـمی و پیمـا    ( التفاوت ریالی مبلغ مندرج در حکم کارگزینیماند و مابهباقی می
 مشخص) نسبت به مبلـغ بیسـت و هشـت میلیـون     براي کارکنان قرارداد کارمعین و کار( انهقرارداد ماه

ن، مشـمول  گردد. این تفاوت تطبیق براي شـاغال ، به تفاوت تطبیق مذکور اضافه می) ریال28,000,000(
 باشد.کسر کسور بازنشستگی می

بگیـران مشـمول   نشسـتگان و وظیفـه  ق بازن، حداقل حقوحداقل حقوق و مزایاي مستمر شاغال 
ت خدمات کشوري و حداقل حقـوق کارمنـدان مشـمول قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت        یقانون مدیر

هاي بگیـران دسـتگاه  و سـایر حقـوق  با اصالحات و الحاقات بعدي  13/6/1370مصوب کارکنان دولت 
هاي متناسـب  سایر حمایتیها و يهاي اجرائی و مستمرندوق بازنشستگی وابسته به دستگاهاجرائی و ص

 یابد.افزایش می )%15( درصدپانزده با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان
و سـازمان اداري اسـتخدامی   نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور آیین 

 رسد.می وزیرانت تصویب هیأکشور به
سـقف معافیـت   ) در ایـن بنـد درج گردیـد.)    2جـزء ( عنـوان  به) 6(متن بند (الف) تبصره ( -2 

 1399هاي مسـتقیم بـا اصـالحات  و الحاقـات بعـدي در سـال       ) قانون مالیات84( مالیاتی موضوع ماده
شود. نـرخ مالیـات بـر کـل درآمـد      ) ریال تعیین می360,000,000( ساالنه مبلغ سیصد و شصت میلیون

 ) مـاده 2( ) و1( هـاي به اسـتثناي تبصـره  ( العادهحقوق و مزایاي فوقردولتی اعم از کارکنان دولتی و غی
) قـانون اصـالح   5( هاي مستقیم با اصالحات  و الحاقات بعـدي و بـا رعایـت مـاده    ) قانون مالیات86(

با اصالحات و الحاقات بعـدي)   16/12/1368ت علمی مصوب اي از مقررات مربوط به اعضاي هیأپاره
و نسـبت بـه    )%10( درصـد ده لغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنهو کارانه مازاد بر مب

و نسبت به مازاد دو  )%15درصد (پانزدهمازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات ساالنه 
ار برابـر  و نسـبت بـه مـازاد چهـ     )%20( درصدبیست و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه

 ) و57( باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد) می%25( درصدپنجبیست  و  مشمول مالیات
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هاي مستقیم با اصالحات  و الحاقات بعدي ساالنه مبلغ دویست و هشتاد و هشـت  ) قانون مالیات101(
 شود.) ریال تعیین می288,000,000( میلیون

هاي مستقیم بـا  ) قانون مالیات86( ) ماده1( مالیاتی موضوع تبصرهاشخاصی که از معافیت هاي  
) قانون مذکور مطابق مقررات این 84( مند هستند مشمول معافیت مادهلحاقات بعدي بهرهاصالحات  و ا

 شوند.جزء نمی
هـاي  خـدمت و بخشـی از هزینـه   خدمت موضوع قـانون پرداخـت پـاداش پایـان    پاداش پایان -3 

هـاي مشـابه بـه    با اصالحات و الحاقات بعـدي و پـاداش   26/2/1375نان دولت مصوب ضروري به کارک
) قانون برنامه ششم توسـعه و  29( مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده

همچنین وزارت اطالعات، نیروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقـوق  
سـال  ) قانون مدیریت خدمات کشوري در ازاي هر سال خدمت تا سـقف سـی  76( مزایاي موضوع مادهو 

گیـرد. هرگونـه پرداخـت خـارج از     خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالك محاسبه قـرار مـی  
 ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

 550000شـود در سـقف اعتبـار ردیـف     به دولت اجازه داده می 1399در سال  -1جزء الحاقی 
بندي معلمان را متناسب با عوامل امتیازي فصل دهم قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري بـا لحـاظ       رتبه

 سازي نماید.  ) همسان%50درصد(هاي قبلی تا پنجاهافزایش
را بـراي تـأمین    550000-22د اعتبـار ردیـف   شـو بـه دولـت اجـازه داده مـی      -2جزء الحاقی 

حقوق بازنشستگان (متناسب با کـارکرد آنـان) کـه    حقوق و مزایاي مستمر کارکنان و  التفاوت حکممابه
کمتــر از بیســت و هشــت میلیــون  1399هــاي قــانونی در ســال مبلــغ حکــم آنهــا بــا لحــاظ افــزایش

 1399لـغ افـزایش یافتـه حکـم در سـال      ریال است اختصاص دهد، مشروط بر آنکه مب) 28,000,000(
مانـده  ) نشود. همچنین دولت اجازه دارد بـاقی %50درصد(بیش از پنجاه 1398نسبت به مبلغ حکم سال 

با کـارکرد آنـان) و    سازي حقوق بازنشستگان (متناسبالذکر را به ترتیب براي همساناعتبار ردیف فوق
کمتـر از شصـت    1399هاي قانونی در سال لحاظ افزایشحقوق و مزایاي کارکنان که مبلغ حکم آنها با 

عنـوان  هـاي فـوق در حکـم کارکنـان بـه     التفاوتدهد. مابهریال است اختصاص  )60,000,000( میلیون
) بنـد (الـف) ایـن    1) قانون مدیریت خدمات کشـوري (موضـوع جـزء(   78تفاوت تطبیق موضوع ماده (

ن برنامه و بودجه کشـور و بـا همکـاري دسـتگاههاي     تبصره) است. دستورالعمل این جزء توسط سازما
 گردد.  ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و ابالغ میربط حداکثر تا یکاجرائی ذي
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) این قانون را براي افـزایش  9( جدول شماره 550000-22 است اعتبار ردیف مکلفدولت  -ب 
سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتمـاعی  متناسبو 

 ،باشـد ریال می )30,000,000( میلیون سیماهانه آنها کمتر از  که دریافتیبا اولویت کسانی نیروهاي مسلح 
ربـط تهیـه   نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکـاري دسـتگاههاي ذي  ینیبراساس آ

صـندوق بازنشسـتگی کشـوري و سـازمان      رسد، اختصاص دهـد. می هیأت وزیرانو به تصویب شود می
ناشـی از  نفـع  بازنشسـتگان ذي  1399احکام حقوقی سـال  افزایش تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح مکلفند 

 .ندکن و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج اعمال 1/1/1399 تاریخ ازاجراي این حکم را 
هـا، پیشـنهاد   هـاي اداري شهرسـتان  استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمـع  -ج 

هاي اسـتان را بـه اسـتثناي انفـال و     هاي ملکی دستگاههاي اجرائی مستقر در شهرستانفروش ساختمان
شـوراي   ) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بـه 83( موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم

ریزي و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمـد عمـومی   برنامه
کشور واریز کنند.  درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف  داري کلاین قانون نزد خزانه 210201

 شود. ها میتکمیل یا احداث مجتمع اداري همان شهرستان
 درمورد دستگاههاي زیر نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن ایشان است.شمول این حکم  
  -د 
) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد مـاه  29( دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -1 

هاي غیرمنقول را در ها، فضاهاي اداري، غیراداري و سایر اموال و دارایی، اطالعات ساختمان1399سال 
ات طرحهـاي تعمیـرات   سادا) تکمیـل کننـد. تخصـیص اعتبـار    ( جامع اموال دستگاههاي اجرائیسامانه 

منـوط بـه ثبـت اطالعـات موضـوع ایـن بنـد اسـت.          1399آالت و تجهیزات در سال اساسی و ماشین
سنجی اطالعات استانی موضوع این بند، بـا همکـاري دسـتگاه اجرائـی     ها مکلفند ضمن صحتاستانداري

ی اقـدام نماینـد.   اد به وزارت امور اقتصادي و دارایهاي مازبه ارائه پیشنهاد مولدسازي داراییاستانی نسبت 
منقول دولتی در اختیار را با أخذ مجوز هیأت وزیران لفند پیشنهاد مولدسازي اموال غیرشرکتهاي دولتی مک

مجامع عمـومی شـرکتهاي   ارائه نمایند.  1399نه در سال لق به شرکت را به مجمع عمومی ساالو اموال متع
 ها اتخاذ نمایند.موضوع این بند موظفند تصمیمات الزم را در خصوص مولدسازي دارایی

وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسـی نظـارتی بـراي سـازمان      
 اقدام نماید. 1399ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال برنامه و بودجه کشور، استانداري
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سـازمان ثبـت اسـناد و     یبـا همـاهنگ   شودیاجازه داده م ییو دارا يبه وزارت امور اقتصاد -2 
ـ  رمنقـول یمحور نمودن اطالعات امـوال غ امالك کشور، نسبت به مکان و نسـبت بـه    کنـد اقـدام  ی دولت

بـا اسـتفاده از    ریـال ) 80,000,000,000,000( اردیلیهزار م هشتاد دولت تا سقف يهاییدارا يمولدساز
به استثناي انفال و موارد مندرج در اجرائی  يدستگاهها ازیمازاد بر ن رمنقولیابزار صکوك اجاره، اموال غ

 یها، فضاها و اراضاز ساختمان یبخش( ئیجز ای یصورت کل هب) قانون اساسی 83( اصل هشتاد و سوم
ـ اقدام و وجـوه حاصـل را بـه رد    ییو دارا يامور اقتصاد ریو موافقت وز صیاموال) با تشخ ریو سا  فی

 دستگاههاي اجرائی مکلف به همکاري با این وزارتخانه هستند. .کند زیوار 210220 يدرآمد
ـ لیهـزار م  چهارصـد  تـا سـقف   شـود یاجازه داده مـ  ییو دارا يبه وزارت امور اقتصاد -3   اردی
به اسـتثناي انفـال   مازاد دولت  رمنقولیمنقول و غ يهاییاز اموال و دارا ) ریال400,000,000,000,000(

) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصـویب  83( و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم
 قیاز طربا رعایت قوانین و مقررات کشور  ی) قانون محاسبات عموم115( ماده هیأت وزیران مندرج در

 مصـوب  کترونیک دولـت بـا رعایـت قـانون تجـارت الکترونیـک      ی در سامانه تدارکات العموم دهیمزا
شده در قانون برگـزاري مناقصـات بـه    و نیز مقررات تعیینبا اصالحات و الحاقات بعدي  17/10/1382

ـ وار 210221 يدرآمـد  فیبه فروش رسانده و وجوه حاصل را به رد نحوي که با مزایده منطبق باشد  زی
دستگاههاي اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاري کنند. در صورت عدم خرید از طریق مزایده،  .کند

هاي خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتـی و پیمانکـاران داراي   موال موصوف به سایر طلبکاران بخشا
 شود.میطلب از دستگاههاي اجرائی به قیمت پایه مزایده واگذار 

) 3( ) از مبالغ واریزي جـزء %50( درصدجه کشور موظف است معادل پنجاهسازمان برنامه و بود -4 
تمـام  اي نیمههاي سرمایهاین بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهاي تملک دارایی

 ) این قانون ابالغ نماید.9( جدول شماره 530000-47) و استانی از محل ردیف 1( پیوست شماره
الزحمه،  ساعتی، التدریس، حقکلیه پرداختهاي مشابه حقوق و دستمزد مانند حق -1الحاقی بند 

شود و بایـد بـه صـورت    ناپذیر محسوب میحق نظارت و پاداش شوراهاي حل اختالف، هزینه اجتناب
 ماهانه پرداخت شود.

ها مجازند تـا  ستانریزي شهرها و کمیته برنامهاستانو توسعه ریزي شوراي برنامه -2بند الحاقی 
) را براي احداث، 10-1( اي استان موضوع جدولهاي سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%5( درصدپنج

 ها هزینه کنند.هاي انتظامی با اولویت پاسگاهها و کالنتريتکمیل، بازسازي و تجهیز رده
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 -3بند الحاقی 
پنجساله ششم توسعه مجاز به دریافت سـود از  ) قانون برنامه 29( دستگاههاي مشمول ماده -1 

بانکهـاي   بلندمـدت) مفتـوح در   مـدت و گذاري کوتـاه پشتیبان، سپرده حساب جاري،( حسابهاي بانکی
 دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجراي این حکم بانکهـاي دولتـی و غیردولتـی نیـز مجـاز بـه پرداخـت سـود بـه حسـاب            
باشـند. بانکهـا، شـرکتهاي    و مقررات براي دریافت سود هستند، نمیدستگاههاي اجرائی که فاقد قوانین 

ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشـی و دسـتگاههاي   بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق
مأذون از مقام معظم رهبري و هر یک از دستگاههاي اجرائی که در قـوانین و مقـررات و یـا اساسـنامه     

 باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.یمجاز به دریافت سود م
مشـمول   هـاي داراي مجـوز دسـتگاههاي   سود دریافتی ناشی از سپرده 1399از ابتداي سال  -2 
هـا، نهادهـاي عمـومی غیردولتـی و     بهـادار، صـندوق   بـورس و اوراق ها، سازمان استثناي بانکها، بیمهبه

درآمد اختصاصی آن دستگاه محسـوب و بـه حسـاب     دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان
) دریافـت و مطـابق   %100( صورت صددرصدشود و بهمتمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می

وجـوه و   شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی درقوانین و مقررات مربوطه پرداخت می
 شود.اموال عمومی محسوب می

بـار تهیـه کنـد و بـه     مـاه یـک  کشور موظف است عملکرد این بند را هر ششدیوان محاسبات  
 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.

سازمان اداري و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجراي  -4بند الحاقی 
کـاهش حجـم، انـدازه و سـاختار دسـتگاههاي       ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بـر 28( ماده» الف«بند 

 ماهه به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند.اجرائی را به صورت سه

 

 13تبصره
الحـاق برخـی   قـانون  ) 28( م) ماده( گردان موضوع بندتنخواه شود از محل منابعاجازه داده می 

 ) اقدامات زیر صورت پذیرد: 2( تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمواد به قانون 
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) ریـال بـه   4,290,000,000,000( چهـار هـزار و دویسـت و نـود میلیـارد     تا مبلغ پرداخت  -1 
ــران و  جمعیــت هــالل  ــغ احمــر جمهــوري اســالمی ای ــا مبل ــارد یکت ــزار و هفتصــد و بیســت میلی  ه

اي ) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینـه 1,720,000,000,000(
ریال  )1,720,000,000,000( هزار و هفتصد و بیست میلیاردیکمبلغ تا اي و هاي سرمایهو تملک دارایی

رد نیـاز  هاي موسازي رازي براي تولید و ارتقاي کیفیت انواع واکسنبه مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم
 انسان، دام و طیور

) قـانون برنامـه ششـم    33( ث) ماده( ) و همچنین بند32( ب) ماده( ) بند1( در اجراي جزء -2 
) ریـال  21,480,000,000,000( مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیـارد تا توسعه به ترتیب 

) ریال جهت پرداخت سهم دولـت بـه   000/000/000/290/1( هزار و دویست و نود میلیاردیکتا مبلغ و 
 صندوق بیمه محصوالت کشاورزي بصورت نقدي و یا اسناد خزانه اسالمی یکساله

) ریـال جهـت جبـران خسـارات     3,000,000,000,000( مبلغ سه هزار میلیاردتا  -1بند الحاقی 
 هاي سیستان و بلوچستان و هرمزگانناشی از سیل استان

 ) ریـال جهـت تجهیـز و بازآمـد    2,000,000,000,000( مبلغ دو هزار میلیـارد تا  -2یبند الحاق 
 اورهال) نمودن بالگردهاي هوانیروز جمهوري اسالمی ایران (
 

 14 تبصره
بـا اصـالحات و الحاقـات     15/10/1388 مصـوب  هایارانهقانون هدفمندکردن  ياجرا در -الف 

و توسـعه بهداشـت و سـالمت مـردم و همچنـین      و با هدف تحقق عدالت، کـاهش فقـر مطلـق    بعدي 
) قانون برنامه ششـم توسـعه،   39( نمودن پرداخت یارانه به خانوارهاي نیازمند و در اجراي مادهمعطوف

ها به حسـاب  ها و دهیاريمنابع) مندرج در جدول ذیل به استثناي عوارض شهرداري( هاتمامی دریافتی
شود و پس از تخصیص سازمان برنامه کشور واریز میداري کل هها نزد خزانسازمان هدفمندسازي یارانه

 شود:و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می
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 ها (منابع)دریافتی ردیف

مبالغ 
(میلیارد 

 ریال)

 بخش
 مربوط

 ها (مصارف)پرداختی ردیف
مبالغ 

(میلیارد 
 ریال)

1 
ــل از  ــافتی حاصــ دریــ
فــــــروش داخلــــــی 

 هاي نفتیفرآورده
770,737 

زانه
خ

کل
ي 

دار
 

شها
 بخ

ایر
 س

ر و
شو

ک
 

1 
هـاي نفتـی   عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فرآورده

 فروش داخلی
100,918 

2 

ــل از  ــافتی حاصــ دریــ
فـــــروش صـــــادراتی 

هاي نفتی پس از فرآورده
ــه  ــر مابـ ــاوت کسـ التفـ

خــــوراك تحــــویلی و 
ــرآورده ــی فـ ــاي نفتـ هـ

 دریافتی از پاالیشگاهها   

888,000 

 23,682 مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعی عوارض و 2
 18,436 بر ارزش افزوده برق اتیعوارض و مال 3

 351 روگاههایبر ارزش افزوده سوخت ن اتیعوارض و مال 4

3 

ــل از  ــافتی حاصــ دریــ
فـــروش داخلـــی گـــاز 
طبیعـــی بـــا احتســـاب 
ــانی و   ــوارض گازرس ع
عوارض و مالیات ارزش 

 افزوده  

309,593 

5 

سـازي مصـرف   بازپرداخت تعهـدات طرحهـاي بهینـه   
،گازرسـانی و  انرژي، حمایت از حمل و نقـل عمـومی  

آوري گازهـاي همـراه و مشـعل (موضـوع مـاده      جمع
پذیر و ارتقاي نظـام  ) قانون رفع موانع تولید رقابت12(

 مالی کشور)

80,000 

6 

) قـانون الحـاق   65عوارض گازرسانی موضـوع مـاده (  
به قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی      برخی مواد 

) بابـت  %50درصـدي ( سهم پنجـاه  -) از گاز2دولت (
گرمایش مدارس به سازمان نوسازي، توسـعه و تجهیـز   

 مدارس کشور

13,008 

7 

قـانون الحـاق    )65موضـوع مـاده (   یعوارض گازرسان
 یاز مقـررات مـال   یبرخـ  میمواد بـه قـانون تنظـ    یبرخ

درصـدي  سـهم پنجـاه   روگاههـا یسوخت ن -)2( دولت
)  بابت گرمایش مـدارس بـه سـازمان نوسـازي،     50%(

 توسعه و تجهیز مدارس کشور

179 

4 

دریافتی حاصـل از فـروش   
ــا     ـترکین (ب ــه مشـ ــرق ب ب
احتســــاب عــــوارض و 
مالیـات بــر ارزش افــزوده)  
ــوارض   ــر  ع ــس از کس پ

ــاده ( ــانون 5موضــوع م ) ق
 حمایت از صنعت برق  

243,766 
8 

 يگاههـا یجا يو هوشمندسـاز  يسـاز منیطرح ا ياجرا
 یان ج یس

3,528 

 4,258 سوخت نیروگاهها 5
6 
 

خوراك میعانـات گـازي   
 ها  پتروشیمی

259,906 9 
گـاز   هـاي پرداخـت هزینـه  اجراي معافیت مـدارس از  

 مصرفی
600 
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7 
حاصل از فروش منابع 

 آب
31,000 10 

بـرق   هـاي پرداخـت هزینـه  اجراي معافیت مـدارس از  
 مصرفی

300 

 

 100 آب مصرفی هايپرداخت هزینهاجراي معافیت مدارس از  11

12 
بازپرداخت تعهـدات وزارت نیـرو بابـت نیروگاههـاي     
سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) از محـل سـوخت   

 نیروگاهها
3,620 

پخش 
پاالیش و 
پخش 

هاي فرآورده
 نفتی

 104,596 نفتیهاي هزینه حمل و نقل و توزیع فرآورده 13

14 

عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شـبکه خطـوط   
هـاي  لوله انتقال نفت خام، میعانـات گـازي و فـرآورده   

ــرآورده  ــی، تأسیســات و انبارهــاي ف ــی نفت و هــاي نفت
 صفر) اتیمال ی(با نرخ محاسبات یدولت يشگاههایپاال

20,000 

 نفت

15 
نفـت   یشرکت ملـ ) %5/14درصد (میسهم چهارده و ن

 هایمیپتروش يگاز عاناتیاز خوراك م رانیا
37,686 

16 
نفـت   یشرکت ملـ ) %5/14درصد (میسهم چهارده و ن

   ینفت يهافرآورده یاز محل فروش داخل رانیا
53,820 

17 
نفـت   یشرکت ملـ ) %5/14درصد (میسهم چهارده و ن

 ینفت يهااز محل صادرات فرآورده رانیا
128,760 

 گاز

 128,296 یعیگازطب و فروش عیانتقال، توز د،یتول يهانهیهز 18

19 

) قـانون الحـاق   65عوارض گازرسانی موضـوع مـاده (  
برخی مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی      

) شـرکت  %50درصدي (سهم پنجاه  -) از گاز2دولت (
 ملی گاز ایران

13,008 

20 

قـانون الحـاق    )65موضـوع مـاده (   یعوارض گازرسان
 یاز مقـررات مـال   یبرخـ  میمواد بـه قـانون تنظـ    یبرخ

) %50درصـدي ( سهم پنجاه روگاههایسوخت ن -دولت
 شرکت ملی گاز ایران

179 

 21 برق
ـ انتقال و توز د،یتول نهیهز بـرق از   دیـ فـروش و خر  ع،ی

 یبخش خصوص يروگاههاین
225,030 

 30,900 هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش آب 22 آب
 986,997 هاجمع پرداختی

دي
فمن

هد
ف 

صار
م

 

 مصارف هدفمندي
 428,000 پرداخت یارانه نقدي و غیرنقدي خانوارها 23

24 

هـاي تحـت حمایـت کمیتـه     کاهش فقر مطلق خـانوار 
امداد امـام خمینـی (ره) و سـازمان بهزیسـتی، اجـراي      

) قــانون 6قــانون حمایــت از معلــولین، اجــراي مــاده (
حمایت از حقوق افراد داراي معلولیت، اجـراي تبصـره   

 رسانی ایثارگران) قانون جامع خدمات38ذیل ماده (

155,500 
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25 

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشـی  46ماده (
هـاي  ) موضوع کـاهش هزینـه  2از مقررات مالی دولت (

مستقیم سالمت مردم، ایجاد دسترسی عادالنـه مـردم بـه    
هـاي  خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تـأمین هزینـه  

ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیمـاران خـاص   تحمل
) قـانون  28العالج کـه از طریـق بنـد (د) مـاده (    و صعب

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی  
 شود.) اعمال می2دولت (

52,000 

26 

قـانون برنامـه ششـم    اجراي سـایر اهـداف منـدرج در    
) قانون هدفمنـد کـردن   11) تا (8توسعه، اجراي مواد (

ها، حق بیمه سهم دولت اقشار خـاص (از جملـه   یارانه
بافـان و  شهري، قالیرانندگان حمل و نقل درون و برون

زنــان سرپرســت خــانوار و بدسرپرســت (پــنج هــزار  
نفـر)،   2000میلیارد ریال) و راهنمایان گردشـگري تـا   

 رزمندگان معسر کمک به

55,250 

 121,000 یارانه نان و خرید تضمینی گندم   27
 4,000 تغذیه و امور رفاهی دانشجویان   28

29 
)، حمـل و نقـل   18تولید و اشتغال (بنـد الـف تبصـره    

هاي کشـاورزي و صـندوق بیمـه    ریلی، مسکن و نهاده
 اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

102,000 

30 
سایر مصارف هدفمندي بـه شـرح منـدرج در جـداول     

 ) این قانون9)  و (7(
292,513 

 310,000 اجراي طرح حمایت معیشتی خانوارها 31
 1,520,263 مصارف هدفمنديجمع 

 2,507,260 جمع کل  2,507,260 هاجمع کل دریافتی
محاسبه نشده است و تمامی وجوه دریافتی از فروش آب و برق جهت حمایـت از صـنعت   ) میلیارد ریال بوده که در جدول فوق 49,998زیان صنعت برق ( -1

 شود و اجراي تکالیف قانونی برعهده شرکتهاي مذکور است.ربط برگشت داده میآب و برق حداکثر ظرف مدت دو هفته به شرکتهاي ذي
 جا نماید.دیفهاي مصارف هدفمندي جابهدر ر)مصارف هدفمندي، %10درصد (شود تا سقف دهبه دولت اجازه داده می -2
ههـا از  ) در منابع و مصارف جدول فوق محاسبه نگردیده و مبلغ مـذکور توسـط ایـن جایگـا    CNGجی (انههاي عرضه نفتی و سیالعمل جایگامعادل حق -3

 شود.محل فروش برداشت می
 ) این قانون) منظور نشده است.6برق کشور، (بند (د) تبصره () قانون حمایت از صنعت 5در منابع و مصارف بخش برق، عوارض ماده ( -4

 گیرد.شده نیروگاه مذکور صورت میشده حسابرسیخرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس هزینه تمام 1399در سال  -1جزءالحاقی
هاي نفتی منـدرج در  حاصل از فروش داخلی فرآوردهو یا افزایش درآمد  هاي نفتیدر صورت افزایش درآمد ناشی از صادرات فرآورده -2جزءالحاقی

خـدمت  و پـاداش پایـان   )یارانه نان و خرید تضـمینی گنـدم  (مصارف هدفمندي  27 افزایش مبلغ ردیفدرآمد حاصل از آن صرفاً به ) منابع، 2) و (1بندهاي (
 .یابدوالدین شهدا اختصاص می

 یابد.بنزین براي تعطیالت سال نو یا تعطیالت تابستانه به خودروهاي سواري شخصی اختصاص میعالوه بر سهمیه ماهانه، شصت لیتر  -3جزء الحاقی
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیـه بانکهـاي اطالعـاتی در     -1 
و گـردد نسـبت بـه شناسـایی     اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین مـی 

 افراد، اقدام کند. به مدرك و دلیل ارائه بگیران، باحذف سه دهک باالي درآمدي از فهرست یارانه
، مشـمول  1398بندي در سال منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه -2 

 شود.  ) شرکت ملی نفت ایران نمی%5/14( درصدعوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم
) قـانون  38( ها از فـروش حاملهـاي انـرژي موضـوع مـاده     ها و دهیاريعوارض شهرداري -3 

مصارف) این تبصره،  پس ( هامالیات بر ارزش افزوده با اصالحات و الحاقات بعدي و جداول پرداختی
هـا و  شود تا به شـهرداري واریز می ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشوراز وصول، ظرف مدت یک

 ها پرداخت شود.دهیاري
دي کـه موفـق   نام براي افراها مکلف است امکان ثبتسازمان هدفمندسازي یارانه -جزء الحاقی 

 اند را فراهم کند.مندي از یارانه نشدهنام براي بهرهبه ثبت
هـاي امـور   کشور و با همکاري وزارتخانه نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجهآیین 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهاقتصادي و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می
ها به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بابت تنخـواه  بدهی سازمان هدفمندسازي یارانه -ب 

 تا سقف پنجـاه و هفـت هـزار میلیـارد     1389ها در سال یارانهدریافتی براي اجراي قانون هدفمندکردن 
 گردد.عنوان بدهی دولت به بانک مرکزي تلقی می) ریال به57,000,000,000,000(
  

 15تبصره 
اي مکلفنـد منـابع   شرکتهاي تولید نیروي برق حرارتـی دولتـی و شـرکتهاي بـرق منطقـه      -الف 

س از گردش خزانه به ترتیـب بـه شـرکت مادرتخصصـی     شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پتعیین
احداث) در توسعه نیروگاه ( گذاريتولید نیروي برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه

 حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.  
مصـوب  شده در بودجـه  شرکت تولید و توسعه انرژي اتمی ایران مکلف است منابع تعیین -ب 

 برداري پرداخت کند.هاي بهرهبرداري نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینهساالنه خود را به شرکت بهره
اي ایران مکلف است جهـت توسـعه و تسـریع در    شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته -ج 

رتـوزا را  اي، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با مـواد پ هاي سرمایهاجراي طرحهاي تملک دارایی
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شامل قیمت ( هامطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه
و فـروش) بـه حسـاب خاصـی نـزد       عمـومی و توزیـع   -رفتـه، اداري شده کاال و خدمات فـروش تمام

گذاري سرمایه داري کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهتخزانه
اي جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا هاي سرمایهدارایی در طرحها و ردیفهاي تملک

شـده بـا   هـاي مبادلـه  تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهاي مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامـه 
یش سرمایه دولـت در شـرکت   سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزا
 شود.اسبه میمنظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر مح

شرکتهاي توانیر و ملـی گـاز ایـران موظفنـد از     ور اصالح الگوي مصرف برق و گاز، به منظ -د 
ی و وصـول  نسبت به برقراري ارتباط و شناسـای  اپراتورهاي) مجازي و شرکتهاي نوآور( طریق کاروران
مصـرف و همچنـین نصـب کنتورهـاي هوشـمند و      ترکان بـا اولویـت مشـترکان عمـده پر    مطالبات مشـ 

 هوشمندسازي مصرف آنها اقدام نمایند.
تعرفه سوخت نیروگاههاي خودتأمین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقـدام بـه تحویـل تمـام یـا       -ه 

شده بـه  کنند، به میزان سوخت مصرفی براي برق تحویلي خود به شبکه سراسري میبخشی از برق تولید
 باشد.  می 1397شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههاي حرارتی سال 

سازي و مدیریت مصرف آب، شرکتهاي تابعـه و وابسـته بـه وزارت نیـرو     منظور فرهنگبه -و 
) قـانون  29( ي آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههاي اجرائی مندرج در مـاده مکلفند تعرفه بها

هـاي عمـومی و   شـده دریافـت کننـد. مـدارس، کتابخانـه     برنامه ششـم توسـعه را معـادل قیمـت تمـام     
 هاي دولتی در صورت مصرف باالتر از الگوي مصرف مشمول حکم این بند هستند.بیمارستان

دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هـر پیامـک مبلـغ    اپراتورهاي) ارائه( کاروران -1الحاقی بند 
نـزد   160154آمـد عمـومی ردیـف    کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حسـاب در ) ریال از استفاده10( ده

ــه ــارد      خزان ــقف هزارمیلی ــا س ــول ت ــا وص ــب ب ــله متناس ــد حاص ــد. درآم ــز کنن ــور واری ــل کش  داري ک
) قـانون حمایـت از حقـوق معلـوالن مصـوب      8( ) و5( ال جهـت اجـراي مـواد   ری )1,000,000,000,000(

 گیرد.قرار می 131500ردیف ر اختیار سازمان بهزیستی و ساماندهی کودکان کار و خیابانی د 20/12/1396
مین کمبود نیروي انسانی متخصص در شرکت مهندسی آب و فاضالب تأمنظور به -2بندالحاقی 

مور توانند در شرکت مذکور به صورت مأکارکنان) شرکتهاي آب و فاضالب استانی می( کشور، شاغالن
 ادامه خدمت دهند.

59 

 



ت حقوق و مزایـاي کلیـه   مکلف اسربط از طریق شرکتهاي تابعه ذيوزارت نیرو  -3بندالحاقی 
نتقـال  اپراتورهاي) پستهاي فوق توزیـع و ا ( هاي فشار قوي برق کشور با اولویت کارورانشاغالن پست
 بندي مشاغل کارگري وزارت نیرو تعیین کند.ارچوب طرح طبقهبرق را در چه

 

 16تبصره
از منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است به -الف 

الحسنه ازدواج به زوجهایی که تـاریخ  الحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرضانداز و جاري قرضمحل پس
انـد بـا اولویـت    باشد و تاکنون وام ازدواج دریافـت نکـرده  می 1/1/1396عقد ازدواج آنها بعد از مورخ 

 پانصـد  1399در سـال   هـا یـک از زوج  الحسنه ازدواج براي هـر تسهیالت قرضنخست پرداخت کند. 
 .است ساله با أخذ یک ضامن معتبر و سفتههفتریال با دوره بازپرداخت  )500,000,000( میلیون

) قانون احکـام دائمـی   52( ) قانون برنامه ششم توسعه و ماده83( ب) ماده( در اجراي بند -ب 
اي عامل مبلغ هاي توسعه کشور، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهبرنامه

انـداز و جـاري   پـس  هـاي سـپرده ) ریـال از محـل منـابع    70,000,000,000,000( هفتـاد هـزار میلیـارد   
) ریال بـه کمیتـه   49,000,000,000,000( هزار میلیاردالحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه قرض

) ریال به سـازمان بهزیسـتی   21,000,000,000,000( ره) و بیست و یک هزار میلیارد( امداد امام خمینی
ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهاي اشتغال مددجویی بـا اولویـت   کشور با معرفی دستگاههاي ذي

سـاله پرداخـت کنـد. در    با بازپرداخـت هفـت   الحسنهزنان سرپرست خانوار به صورت تسهیالت قرض
سهیالت خـود را تـا پایـان آذرمـاه     صورتی که هر یک از دستگاههاي مذکور نتواند به هر میزان سهمیه ت

 گیرد.  اید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههاي مشمول تعلق میاستفاده نم 1399سال 
) از منابع این بند در اختیار سـتاد اجرائـی فرمـان    10,000,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد 

کند و بـراي اشـتغال   منابع اضافه میگیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این ره) قرار می( حضرت امام
 نماید.در مناطق محروم هزینه می

 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت 77( در اجراي ماده -ج 
الحسـنه بانکهـا، در اختیـار سـتاد     ) ریال از منابع قـرض 2,000,000,000,000( )، مبلغ دوهزار میلیارد2(

گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار ه امور دیه قرار میمردمی رسیدگی ب
 مهریه، پرداخت شود.
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دوازدهـم  ) از یـک %2( درصدکشور مکلف است ماهانه معادل دو داري کلدولت از طریق خزانه -د 
) 3( دولت مندرج در پیوست شـماره هاي جاري شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به هزینه

از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمـد   را هاي استهالكبه استثناي هزینهباشند که سودده میاین قانون 
 ) این قانون واریز کند.5( جدول شماره 130425داري کل کشور موضوع ردیف عمومی نزد خزانه

از طریق بانکهاي عامل بـا همـاهنگی و    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است -هـ 
) ریـال از  50,000,000,000,000( معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هـزار میلیـارد  

الحسنه و عادي بانکها براي پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجـاد  هاي قرضمحل منابع سپرده
شیه شهرها و مناطق محروم به ازاي هـر نفـر پانصـد    نیروگاه خورشیدي پنج کیلوواتی در روستاها و حا

التفـاوت  ) اقدام کند. مابه%4( ماهه و نرخ چهاردرصد) ریال با بازپرداخت شصت500,000,000( میلیون
) ریال نسبت به نرخ مصـوب شـوراي پـول و    1,000,000,000,000( هزار میلیاردیکنرخ سود تا سقف 

انـدازي  شود. مسـؤولیت نصـب و راه  ) این قانون پرداخت می18( الف) تبصره( اعتبار از محل منابع بند
باشد. استفاده از تسهیالت این بند این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می

 منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوي شرکت تابعه وزارت نیرو است.
طریـق بانکهـاي عامـل از     اسالمی ایران مکلف اسـت از بانک مرکزي جمهوري  -1بند الحاقی 

 الـف)، ( الحسنه نظام بانکی پس از انجـام تکـالیف منـدرج در بنـدهاي    هاي جاري و قرضمحل سپرده
 الحسنه براي موارد زیر اقدام نماید:صره، نسبت به پرداخت تسهیالت قرضهـ) این تب( ج) و( ب)،(
 1-   
ساله) براي حداقل ده( مدت) ریال تسهیالت بلند2,000,000,000,000( مبلغ دو هزار میلیارد - 

) ریال وام 200,000,000( ) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون700,000,000( پرداخت هفتصد میلیون
) ریال وام ضروري براي هر یـک از کارکنـان و بازنشسـتگان    200,000,000( ازدواج و دویست میلیون

 ناجا از طریق بانکهاي عامل 
) ریال از محل منابع عادي بانکها براي پرداخت 10,000,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد - 

) ریال براي هـر فـرد بـا نـرخ     1,000,000,000( تسهیالت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد
 سالهبیستو با ضمانت نیروي انتظامی با  بازپرداخت  )%9( درصدنه سود

العالج، ریال جهت پرداخت به بیماران صعب )5,000,000,000,000( میلیاردمبلغ پنج هزار  -2 
 سرطانی و زوجهاي نابارور
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شـده بـا همکـاري بانـک     امل نحوه پرداخت تسهیالت و مشـموالن یاد العمل اجرائی شدستور  
 شود.و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی میمرکزي و وزارت بهداشت، درمان 

 3-   
) ریال جهـت پرداخـت بـه کارکنـان ارتـش      40,000,000,000,000( میلیاردمبلغ چهل هزار  - 

جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح بـا     
 الحسنه جهیزیه دویسـت میلیـون  هاي مذکور براي پرداخت تسهیالت قرضهماهنگی هر یک از سازمان

) ریال به کارکنان و بازنشسـتگان و فرزنـدان   50,000,000( زدواج پنجاه میلیون) ریال، ا200,000,000(
 ) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان 300,000,000( آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون

) ریال تسهیالت از محل منابع عـادي بانکهـا   8,000,000,000,000( مبلغ هشت هزار میلیارد - 
ــراي هریــک از ســازمان ــارد  ب ــا ســقف یــک میلی ــا خریــد مســکن ت  هــاي مــذکور جهــت ســاخت ی

 سالهبیست) ریال براي هر فرد با بازپرداخت حداکثر 1,000,000,000(
 شود.ها با بانکهاي عامل تأمین میسازمانالتفاوت سود تسهیالت مذکور در توافق هر یک از مابه 
جهــت توانمندســازي، پرداخــت ) ریــال 5,000,000,000,000( مبلــغ پــنج هــزار میلیــارد -4 

سیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشـنهاد معاونـت توسـعه    هیالت و خرید انشعابات و توسعه تأتس
 راي پرداخت به متقاضیان روستاییجمهور بناطق محروم معاون اول رئیسروستایی و م

بانکها براي پرداخـت بـه   ) ریال از منابع عادي 4,000,000,000,000( مبلغ چهار هزار میلیارد  -5 
 ده هــزار نفــر متقاضــی ایجــاد نیروگــاه خورشــیدي پــنج کیلــوواتی بــه ازاي هــر نفــر چهارصــد میلیــون

 )  %8( درصدنفس و نرخ سود حداکثر هشتسال تماهه با یک) ریال با بازپرداخت شصت400,000,000(
ریال نسبت به نرخ مصوب ) 100,000,000,000( التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیاردمابه 

شـود. اسـتفاده از   ) ایـن قـانون پرداخـت مـی    18( الف) تبصـره ( شوراي پول و اعتبار از محل منابع بند
ه وزارت نیـرو و بـا   تسهیالت این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی بـرق از سـوي شـرکت تابعـ    

 باشد.نظارت آنها می
ستفاده از منابع حاصل از بازگشت اقسـاط مسـکن   بانک مسکن موظف است با ا -2الحاقی بند 

شـدن آنهـا   مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیالت مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته
گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیالت خرید یا ساخت 

 گذاري، پرداخت کند.پردهاند، بدون نیاز به سمسکن استفاده نکرده
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) و در سـایر  %7( درصـد هـا هفـت  )، در مراکز استان%9( درصدنرخ سود این تسهیالت در تهران نه 
) است؛ این حکم شامل کلیـه بازنشسـتگان اعـم از کشـوري، لشـکري و      %4( شهرها و روستاها چهاردرصد

شـود.  ) ریال در ماه است، مـی 30,000,000( تأمین اجتماعی که مستمري بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون
شود. سقف تسهیالت مزبـور و  به منابع موضوع این بند اضافه می 1398نشده قانون بودجه سال منابع استفاده
 شود.  رسد، معین مینامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران میبندي متقاضیان در آییننحوه اولویت

  

 17 تبصره
بسـته خـدمات    ئهارا 1399منابع، در سال  یداريعدالت در سالمت و پا یتمنظور رعا به -الف 
 یـه پا یمهتحت پوشش ب یگانصورت رااقشار که براساس آزمون وسع به یهکل يشده برایفتعر یهپا یمهب

. شـود ی انجـام مـی  نظام ارجاع، پزشک خـانواده و در مراکـز دانشـگاه    یقاز طر یرند،گیم سالمت قرار
از بسته خـدمات   یشترو ب یدولتیرشده در مراکز غهئطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارااز س يمندبهره

 خواهـد  یمـه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمهب یالذکر، مستلزم مشارکت مالشده فوقیفتعر یهپا یمهب
روستاییان، عشـایر و سـاکنان شـهرهاي زیـر     شود. تأمین می 129203هزینه مربوط از محل ردیف  بود.

 باشند.بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می
 در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائـه خـدمات بـه اقشـار مـذکور      
بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده، صـرفاً بـا مراجعـه    تحت پوشش رایگان بیمه پایه سالمت) (

 پذیر است. به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان
 باشند.ره) مشمول آزمون وسع نمی( افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 
 جـدول  131600مکلف است از محل اعتبـارات موضـوع ردیـف     یثارگرانو امور ا یدشه یادبن -ب 

این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قـوانین نیروهـاي    )7( شماره
معیشـت  کمـک  انهماه ،تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند ،باشندمسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سـازمان برنامـه   آیین معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.
 رسد.تصویب هیأت وزیران میشود و بهامور ایثارگران تهیه میو بودجه کشور و بنیاد شهید و 

 -ج 
) قانون برنامـه ششـم توسـعه، موضـوع اسـتقرار      70( ماده )چ(اجرائی نمودن بند  به منظور -1 

هاي شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوقپایگاه اطالعات برخط بیمه
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) قـانون  5( بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههاي اجرائی موضـوع مـاده  
مان خدمات درمانی نیروهاي مسلح، سازمان تـأمین اجتمـاعی و   مدیریت خدمات کشوري، از جمله ساز

روزرسانی پایگاه د و بهشدگان خوگر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بیمههاي بیمهسایر سازمان
صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهاي الکترونیکـی بـه   مذکور به

، جهت ارائـه  ایرانیان سنجی سازمان بیمه سالمتاستحقاق )سرویسسامانه(استفاده از  ه و باجاي دفترچ
 شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.اي و درمانی به بیمهکلیه خدمات بیمه

ـ    سازما -1جزء الحاقی  مین و أن بیمه سالمت ایران از طریق شرکتهاي وابسته مکلـف اسـت ضـمن ت
شـدگان موضـوع ایـن بنـد بـراي دریافـت خـدمات        الزم، هنگام مراجعه بیمـه ترونیکی تدارك بسترهاي الک

اي خـدمت  قواعد بیمه )کنترلپایش(اي و شانی بیمهاي، بررسی همپوسالمت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه
سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضـوع  استحقاق )سرویسسامانه(از طریق  کترونیکی وصورت الرا به

ـ  بیمـه ( کننـده با تصویب مجمع عمومی سازمان بیمه سالمت ایران تعیین و از مراجعـه  این بند ت شـده) دریاف
 شود.مین میأین محل تاهاي سایر مراجع از بادل اطالعات و استفاده از دادههاي قانونی تو هزینهشود می
 صـاحبان حــرف پزشـکی و پیراپزشــکی و همچنـین کلیــه مراکـز بهداشــتی،     -2جـزء الحــاقی  

اي کـه  یه و خصوصی مکلفند براساس برنامـه تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی، خیر
شود بدون استفاده از دفترچه و مبتنی بر نسخه الکترونیکـی  از سوي سازمان بیمه سالمت ایران ابالغ می

سـنجی  قانون تجارت الکترونیک و با استفاده از سامانه استحقاق )10(حاوي امضاي معتبر منطبق با ماده 
 شدگان درمان کشور، در زمـان ارائـه خـدمت   تنی بر پایگاه اطالعات برخط بیمهسازمان بیمه سالمت مب

گر مکلفنـد پرداخـت مطالبـات آن    هاي بیمهسنجی نمایند. سازمانشدگان کشور استحقاقبراي کلیه بیمه
نماینـد را در  بدون نسخ کاغذي و مبتنی بر بستر الکترونیک، خدمات سالمت ارائه میدسته از مراکز که 

 اولویت پرداخت قرار دهند.
) قـانون الحـاق   62( دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند در اجـراي مـاده   -د 

ف قانون مبنی بـر  )، تسهیالت الزم براي هد2( برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
جـدول   131600از ردیـف  مـذکور  مین کنند. یارانـه سـود تسـهیالت    را تأتأمین مسکن یکصدهزار نفر 

 شود.) این قانون تأمین می7( شماره
شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی  1399از ابتداي سال  -هـ 

 شود.قانون برنامه ششم توسعه می) 55( مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده( کشور
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 مبـالغ هـاي داراي ردیـف بودجـه مسـتقل موظفنـد      شگاههاي علوم پزشکی و بیمارستاندان -و 
را منحصـراً جهـت بازپرداخـت    حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشـکی  

ها و شرکتهاي پخـش  داروخانه زات و ملزومات پزشکی بهمین و تدارك دارو، لوازم و تجهیأهاي تهزینه
لزومـات پزشـکی را   اي مکلفند هزینه دارو و تجهیـزات و م هاي بیمهسازمان کننده پرداخت کنند ومینأت

تصرف  تخلف از اجراي این بند در حکم .نماید واریز نماینداي که دانشگاه اعالم میبه حساب جداگانه
 شود.قانونی در اموال عمومی تلقی میغیر

ونیکـی را پـذیرش   هـاي الکتر گر پایه درمان موظفند فقط نسـخه هاي بیمهسازمان -1الحاقی بند 
ملی و مشخصات فردي بیمار، مشخصـات فـردي و شـماره    )کدشماره(ها دربرگیرنده نمایند. این نسخه

میزان خدمت، زمان ارائه خـدمت، شناسـه    نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتاي مرکز ارائه خدمت، نوع و
کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیـک سـهم   ( ونیکی پرداخت بیمار و شناسهالکتر

 بیمه و بیماري است.
عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحـی و  شوراي 

ی کـه شـوراي   نماید. در صـورت ج) این تبصره ابالغ ( شده در بندبه تمامی افراد و نهادهاي ذکر ءبراي اجرا
درمان مکلفند  گر پایههاي بیمهاقدام به این کار ننماید سازمان 1399ماه اول سال عالی بیمه ظرف مدت سه
 کنند. ءماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراحداکثر ظرف مدت یک

نسبت به  1399است در سال  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف -2بندالحاقی 
نامـه اجرائـی ایـن بنـد ظـرف      و ملزومات پزشکی اقدام نماید. آیین ساماندهی شبکه توزیع تجهیزات

تصـویب  آموزش پزشکی بـه ماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و دومدت 
 رسد.ت وزیران میهیأ
) قانون برنامه ششم توسعه از جملـه نهادهـاي   29( کلیه دستگاههاي موضوع ماده -3بندالحاقی 

کننـد،  پـذیر حمایـت مـی   هاي مقدس که به هر شکل از اقشار آسـیب عمومی غیردولتی، بنیادها و آستان
کننـده حمایـت، در   ملی فرد دریافـت )کدشماره(ها و کمکهاي خود را به تفکیک مکلفند تمامی حمایت

عی ثبت نمایند. به منظور سـاماندهی و کارآمدسـازي سیاسـتهاي    سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما
 گیرد.حمایتی، اطالعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههاي فوق قرار می

پس از ثبت اطالعـات، وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی مکلـف اسـت امکـان اسـتعالم           
کننده قرار دهد. هرگونـه ارائـه   حمایتمایت را در اختیار نهادهاي کننده حسنجی افراد دریافتاستحقاق
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خدمت به افراد، توسط دستگاههاي موضوع این بند که در این سـامانه ثبـت نشـود، در حکـم تصـرف      
 شود.غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

شود تنهـا در  سسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت میهاي مؤآن بخش از هزینه -1 
 شوند.هاي مالیاتی برخوردار میور از معافیتصورت ثبت در سامانه مذک

شده الحسنه پرداختکلفند تسهیالت قرضسسات اعتباري خصوصی و دولتی مبانکها و مؤ -2 
 ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.)کدشماره(را به تفکیک 

هـاي  وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی مکلـف اسـت امکـان ثبـت اطالعـات حمایـت         -3 
 نهاد نیز فراهم نماید.سنجی افراد را براي مؤسسات خیریه مردمه و همچنین استعالم استحقاقشدانجام

 

 18تبصره
 -الف 
) این قـانون را در قالـب   14( مندرج در جدول تبصره شود اعتباراتمی داده اجازه دولت به -1 

 قانون به مواد برخی الحاق قانون) 52( ماده ، کمک بالعوض با منابع موضوعشده، یارانه سودوجوه اداره
در چهـارچوب مصـوبات هیـأت امنـا، ضـوابط، مقـررات و        )2( دولـت  مـالی  مقررات از بخشی تنظیم

هاي ایجاد اشتغال اساسنامه صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیالت بانکی ترکیب و براي اجراي برنامه
 الف) تبصـره ( هاي بندهاي بازار کار و تکمیل اجراي برنامهمولد، تثبیت اشتغال موجود، اجراي سیاست

 کشور هزینه کند. کل 1398و  1397) قوانین بودجه سالهاي 18(
هـاي موضـوع ایـن حکـم، بخشـی از منـابع       به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامـه  -2 

توانـد بـا تأییـد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـراي افـزایش سـرمایه           ) این بند می1( عمومی جزء
هاي موضوع ایـن حکـم در بخـش    منظور تحقق برنامهي و همچنین بهگذارهاي ضمانت سرمایهصندوق

گـذاري  صندوقهاي حمایت از توسعه سرمایه کشاورزي براي افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزي و
 در بخش کشاورزي و عشایري استفاده شود.

 حذف شد. -3 
 قـانون  به مواد برخی الحاق قانون) 52( ماده) 2( تبصره در مندرج)» %1( درصدیک« عبارت -4 

 .شودمی اصالح »درصد واحد یک« عبارت به )2( دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم
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) ایـن بنـد   1( صندوق کارآفرینی امید به فهرست بانکهاي عامـل تسـهیالت جـزء    -جزءالحاقی 
 شود. ) این بند برخوردار می1( نیز از تسهیالت حکم جزء» صنایع دستی«شود و اضافه می

هاد مشترك هر یک از دستگاههاي اجرائی و وزارت تعـاون،  هاي موضوع این بند به پیشنبرنامه 
 رسد.  شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میکار و رفاه اجتماعی تهیه می

 هـاي وزارتخانه همکاري با و کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد این بند به اجرائی نامهآیین 
تجارت، ارتباطات و فناوري اطالعات، جهـاد کشـاورزي،    و معدن صنعت، اجتماعی، رفاه و کار تعاون،

 تهیـه  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  مرکـزي  بانـک  کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري و 
 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه شود ومی
 یـر وز ییـد بـا تأ  شـود یاطالعـات اجـازه داده مـ    يتابعه وزارت ارتباطات و فناور هايبه شرکت -ب 

) ریال از محل منـابع  1,400,000,000,000( یلیاردم هزار و چهارصدیکاطالعات تا مبلغ  يارتباطات و فناور
خـدمات   هکننـد ئـه ارا يهـا )اپراتـور ( کارور یجادا یر،خطرپذ هايگذاريیهکمک به سرما يخود و برا یداخل

صادرات کاال و خـدمات   یاو  ینآفراشتغال ايتوسعه هاي)پروژه(طرحاز  ها، حمایتبخش یهدر کل یکیالکترون
کـه بـه    اينامـه یـین شده براسـاس آ به صورت وجوه اداره یو تعاون یخصوص هايبخش توسط بخش یندر ا

و بـه   شـود یـه مـی  و بودجه کشـور ته  امهاطالعات و سازمان برن يمشترك وزارت ارتباطات و فناور یشنهادپ
 .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کننداختصاص دهند و مابه رسد،یم یرانهیأت وز یبتصو

اي و شود از طریـق سـازمان توسـعه   به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می -ج 
منظـور انجـام   خصوصـی داخلـی و خـارجی بـه      -شرکتهاي تابعه خود نسـبت بـه مشـارکت عمـومی    

ازجملـه هوشمندسـازي مـدارس     هاي دولت الکترونیـک و توسـعه خـدمات الکترونیکـی    )پروژه(طرح
گـذاري بخـش   ) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیـاز جهـت سـرمایه   69( موضوع ماده

) ریـال از محـل اعتبـارات وزارت ارتباطـات و     5,000,000,000,000( دولتی تا مبلغ پنج هـزار میلیـارد  
شـود و  مان برنامه و بودجه کشور تأمین مـی فناوري اطالعات و منابع داخلی شرکتهاي تابعه با تأیید ساز

 رسد.) این قانون به مصرف می7( جدول شماره 149000از محل ردیف 
منظور ایجاد اشتغال و رونق تولیـد و در  اي بههاي توسعهدولت مجاز است از طریق سازمان -د 

اجراي مواد قانون برنامـه  هاي مختلف اقتصادي و زیربنایی و در گذاري در عرصهراستاي توسعه سرمایه
) قانون اساسـی  44( هاي کلی اصل چهل و چهارمپنجساله ششم توسعه با رعایت قانون اجراي سیاست

گـذاري، زیرسـاختی و نوسـازي صـنایع از جملـه نوسـازي ناوگـان        نسبت به اجراي طرحهاي سـرمایه 
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ــه  ــاي منطق ــا در نظرگــرفتن مزیته ــهواپیمــاي تجــاري و ب ــایش ســرزمین ب ــاطق اي و آم ــت من ا اولوی
منـابع  ( کارگیري ابزارهاي متنوع تأمین منابع مالییافته، محروم و هدف بازآفرینی شهري با بهکمترتوسعه

اي هـاي توسـعه  اي، وجوه حاصل از واگذاري شرکتهاي وابسـته بـه سـازمان   هاي توسعهداخلی سازمان
 این قانون) اقدام کند.) 3( تبصره الف)( فاینانس) موضوع بند( تسهیالت بانکی و تأمین مالی خارجی

شود منـابع حاصـل از بازپرداخـت تسـهیالت     عامل اجازه داده می يهاو صندوقها به بانک -هـ 
تلفیقی موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایري با اسـتفاده  

شده هـر دسـتگاه و نهـاد    نسبت سهم بازپرداخت را به 31/5/1396از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 
 صرف اعطاي تسهیالت مجدد در راستاي اهداف قانون نمایند.

) قـانون رفـع موانـع    5( صندوق ضمانت صادرات ایران به فهرست مصادیق مـاده  -بند الحاقی 
 شود.پذیر و ارتفاي نظام مالی کشور با اصالحات و الحاقات بعدي اضافه میتولید رقابت

 

 19تبصره 
) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی 27( مادهدر اجراي  دستگاههاي اجرائی مکلفند 

هاي خـود تمهیـدات الزم را بـراي    کشور و دارایی از محل منابع بودجه کل )،2( از مقررات مالی دولت
اعـم از طرحهـاي تملـک    ري بـردا برداري و در حال بهـره بهرهتمام و آماده جدید، نیمه هاياجراي طرح

از طریـق  با منابع داخلی  اي با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهاي شرکتهاي دولتیهاي سرمایهدارایی
ها بـا  ها و دهیاريبا بخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري خصوصی -مشارکت عمومیانعقاد قرارداد 

 .اولویت بخشهاي خصوصی و تعاونی فراهم کنند
اي این هاي سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%10( درصدشود تا دهازه داده میبه دولت اج -1 

واریز کند تا با اعتبـار مصـوب طرحهـا و زیرطرحهـاي      550000-38  قانون را کسر و به ردیف شماره
شده و یـا کمـک،   ) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره1( مندرج در قسمت دوم پیوست شماره

جایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهاي مندرج در قسـمت  جابهبراي قراردادهاي مذکور اختصاص دهد. 
بندي آنهـا توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور انجـام        این قانون و اولویت) 1( دوم پیوست شماره

ریزي و توسعه استان تعیین ي استانی توسط شوراي برنامهها)پروژه(طرح اراتشود. نحوه توزیع اعتبمی
 شود.می
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تواننـد تـأمین مـالی را از طریـق     هـا مـی  ها و دهیـاري بخشهاي خصوصی، تعاونی و شهرداري 
، منابع بانکی، بازار سرمایه ) این قانون)3( تبصره )الف( موضوع بند( روشهایی چون تأمین مالی خارجی

 .با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند( هیالت ریالی و ارزي صندوق توسعه ملیو تس
سـازي سـالنهاي   تجهیـز وآمـاده   ) از اعتبارات موضوع این جزء جهـت تکمیـل،  %1( درصدیک 

 شود.امدادي بسیج هزینه می ورزشی و ،فرهنگی
 1397) قانون بودجه سـال  19( تبصره) 11( و )10( )،7( )،6( )،5( )،4( )،3( اجراي بندهاي -2 

 د.شواز ظرفیت این تبصره تنفیذ می کشور با رعایت و استفاده کل
 و آمـوزش  سـالمت،  از طرحهـاي حـوزه   بـرداري احداث، توسـعه و بهـره   در تواندمی دولت -3 

 اصـل چهـل و   کلـی  هـاي سیاسـت  اجراي قانون) 3( ماده ج)( بند) 2( تبصره موضوع فرهنگ و تحقیقات
 قـانون ) 2( مـاده  سه گروه هايفعالیت و بنگاهها طرحهاي و همچنین در اجراي اساسی قانون) 44( چهارم
 از خصوصـی  -عمـومی  مشـارکت  روش از اسـتفاده  با) 44( کلی اصل چهل و چهارم هايسیاست اجراي
 .کند ) استفاده44( هاي کلی اصل چهل و چهارمبا رعایت قانون اجراي سیاست تبصره این ظرفیت

هـاي  ) از اعتبارات تملک دارایی%10( درصدریزي و توسعه استان تا سقف دهشوراي برنامه -4 
اي استان را براي طرحهاي جدید استانی اختصاص دهد و براي طرحهاي جدید بـیش از سـقف   سرمایه
باشـد. خریـد محصـول    خصوصـی مجـاز مـی    -شده صرفاً از طریق سـازوکار مشـارکت عمـومی   تعیین

اي اسـتان طرحهـاي اسـتانی    اي و هزینـه هاي سرمایهطرحهاي مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی
 .باشدپذیر میریزي و توسعه استان امکانمصوب شوراي برنامه

 و نقـوانی  در مندرج گذاريتعرفه شمول از مشارکت قرارداد در پروژه)(طرح محصول بهاي -5 
 یـا  و گذاريتعرفه نظام در دخالت تکلیفی، قیمت تعیین صورت در. است مستثنی خاص و عام مقررات

 شـده محاسـبه  محصول قیمت التفاوتمابه ،پروژه)(طرح محصول بهاي براي تعرفه دریافت از جلوگیري
الحـاق برخـی   ) قـانون  27( شده در دستورالعمل مادهکارگروههاي تعریفمصوب  مالی الگوي مبناي بر

یا الگوي مـالی مـذکور    پرداخت تکلیفی قیمت و) 2( مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 شود.اصالح می

 حذف شد. -6 
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راه آهـن)  ( ي جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلـی ها)پروژه(در طرح -7 
برداري با أخـذ عـوارض از   بهسازي، بازسازي و بهرهاستفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداري، 

 پذیر است.کاربران امکان
) قـانون  63( هاي مشارکتی آب در اجـراي مـاده  )پروژه(طرح درآمد حاصل از حق اشتراك -8 

گذار با اصالحات و الحاقات بعدي به سرمایه 27/11/1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
 گیرد.تعلق می

و  مورد نیـاز بـراي فراخـوان    هايگزارش تهیه و مطالعات هزینه است مجاز دستگاه اجرائی -9 
 تأمین خود منابع سایر و ايسرمایه هايدارایی تملک اعتبارات محل از سازي توسعه مشارکت راظرفیت

براي فراخـوان مشـارکت را در    )پروژه(طرحسازي هاي آمادهو همچنین مجاز است بخشی از هزینه کند
 گذار در الگوي مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.اسناد فراخوان اعالم نماید تا سرمایه

یی که با تغییر شرایط، توجیـه اولیـه خـود را از دسـت     ها)پروژه(طرح اصلی کاربري تغییر -10 
 .باشدپذیر میربط امکانيبرنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذ سازمان أخذ موافقت با اندداده

شـده کـه در   هاي ملی یـا ملـی اسـتانی   )پروژهطرح(اجرائی ملی مجاز است براي  دستگاه  -11 
اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیـارات فرآینـد اجرائـی    موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده

به دستگاه اجرائی را اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد  پروژه)(خصوصی طرح -مشارکت عمومی
هاي مذکور (پروژه)طرحخصوصی  -تابع استانی تفویض کند. استاندار راهبري اجراي مشارکت عمومی

 عهده دارد.را بر
اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزي ایران موظف اسـت بـه منظـور تحقـق      -بندالحاقی 

 و کشور خدماتی و تولیدي توان از استفاده حداکثر ) قانون4( الف) ماده( ) بند4( در جزءاهداف مندرج 
رات صـادرات و  ) قـانون مقـر  10( نامه اجرائی مـاده ینو آی 15/2/1398ایرانی مصوب  کاالي از حمایت

ـ  واردات، گزارش رتبه سـاخت و   -و پیمانکـاران طراحـی  کننـدگان  دگان کـاال و عرضـه  بنـدي تولیدکنن
بـار بـه   مـاه یـک  هر ششانجام دهد و  اساس ضوابط مورد عمل خود بر زرگانی را بندي کارتهاي بارتبه

 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمی اعالم نماید.
اي هاي سرمایهبندي مهندسان و پیمانکاران طرحهاي تملک داراییتشخیص صالحیت و طبقه 

) قـانون احکـام دائمـی    34و وظایف موضـوع مـاده (  کشور ) قانون برنامه و بودجه 22موضوع ماده (
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، از شـمول ایـن   کنندهاي توسعه کشور جهت طرح(پروژه)هایی که از وجوه عمومی استفاده میبرنامه
 تثنی هستند.حکم مس

شـود و بـه تصـویب    تهیه مـی  کشور بودجه و برنامه سازمان توسط تبصره اجرائی این نامهآیین 
 رسد.وزیران می هیأت

 

 20 تبصره
) 5( مـاده  موضـوع  اجرائـی  دستگاههاي تمامی عملکرد، بر مبتنی ریزيبودجه اجراي در -الف 

شناسـایی  بـا   1399 در سـال  مکلفند دولتی، شرکتهاي و بانکها جمله از کشوري خدمات مدیریت قانون
هـاي مراکـز فعالیـت    مستقیم و غیرمسـتقیم) و هزینـه  ( ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرپرسنلیهزینه

 کنند. اقدام شدهتمام قیمت سیستم) حسابداري( کامل سامانه استقرار به تکمیل و پشتیبانی نسبت
شـده در ردیـف   بینـی ئی در سقف رقم پـیش مازاد درآمدهاي اختصاصی دستگاههاي اجرا -ب 

با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایـت قـوانین و    1399در قانون بودجه سال  102530
 مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

 توسعه:) قانون برنامه ششم 7( پ) ماده( ریزي مبتنی بر عملکرد موضوع بندبودجه اجراي در -ج 
کـاال و خـدمات) را از طریـق سـامانه     ( هـا یابی خروجیدستگاه اجرائی مکلف است هزینه -1 

یـابی و مـدیریت عملکـرد)، کـه اطالعـات      ریزي، هزینـه برنامه( ریزي مبتنی بر عملکردیکپارچه بودجه
 .آید، انجام دهدهاي دستگاه اجرائی به دست میورودي آن از تبادل داده با سایر سامانه

منعقده با واحـد مجـري کـه شـامل حجـم       تفاهمنامه مجري مکلف است بر مبناي دستگاه -2 
 در مجـري را  واحـد  شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتباراتها، خدمات و قیمت تمامفعالیت

 گیـري گـزارش  امکـان  اي نگهداري کند کهبه گونه جداگانه صورتبه خود حسابداري )سیستم(سامانه

چهـارچوب   خـرج در  انجام تشخیص .باشد داشته وجود مجزا صورتواحد مجري به مالی رویدادهاي
 مجري است. واحد مدیر تفاهمنامه منعقده با

منعقده بـا   تفاهمنامه اي خود براساسکرد اعتبارات هزینهدر هزینه به دستگاههاي اجرائی که -3 
 بـه  نسـبت  کشـور،  و بودجـه  برنامـه  سازمان موافقت با شودمی داده کنند، اجازهواحد مجري اقدام می

 دستگاه بدون رعایـت الزامـات مـاده    ابالغی همان اعتبارات سقف در هزینه و فصول جابجایی اعتبارات
 کنند. ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام79(
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) قـانون  28( مـاده الـف)  ( هاي کلی اقتصاد مقـاومتی و بنـد  ) سیاست16( در اجراي حکم بند -4 
)) %10( درصـد حـداکثر تـا ده  ( برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجري بخشی از کارکنان خود را

ربـط  تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائـی ذي هاي خود مازاد تشخیص دهد، مینسبت به انجام مأموریت
جـایی  جابـه ( ور، وفق قوانین و مقررات مربوطقرار دهند تا پس از تأیید باالترین مقام دستگاه اجرائی مذک

جایی به دستگاه اجرائـی دیگـري در همـان شـهر یـا شهرسـتان و       به واحد دیگري در همان دستگاه، جابه
هاي دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههاي اجرائی بـا  جایی به سایر شهرها و شهرستانجابه

ري و استخدامی کشـور) اقـدام نمایـد. در صـورت عـدم موافقـت       رضایت مستخدم و موافقت سازمان ادا
مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهاي رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریـدي  

 و در مورد نیروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدي آنها اقدام کند.
هـاي مسـتمر و   العـاده حقـوق، فـوق   بـه  مربـوط  اطالعات تمام مکلفند اجرائی دستگاههاي -5 

 بودجـه کشـور و   و برنامـه  هايسازمان اختیار در را خود رسمی، پیمانی و قراردادي کارکنان مستمرغیر

  دهند. قرار دارایی و اقتصادي امور کشور و وزارت استخدامی و اداري
دادي مندرج در حکـم  واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزایاي کارکنان رسمی، پیمانی و قرار 

مستمر مربـوط  هاي غیرکارگزینی و قراردادهاي منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت
 به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

 ردمـو  شدهتمام قیمت بین تفاضل از حاصل هايجوییدستگاه اجرائی مجاز است از صرفه -6 

تفاهمنامه، مشروط  دوره همان در محصول یا فعالیت قطعی هايهزینه و منعقده هايدر تفاهمنامه توافق
 درصـد به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه

 ارتقـاي  و غیرمسـتمر هـاي  پرداخـت  در قالب مجري واحد کارکنان در انگیزه ایجاد منظور ) را به50%(

 و اداري و کشور بودجه و هاي برنامهسازمان ابالغی دستورالعمل اساس محصوالت بر کیفی خدمات و
 هـاي دارایـی  تملـک  طرحهـاي  افزایش اعتبـارات  براي دیگر را )%50( درصدپنجاه و کشور استخدامی

 اعتبـارات  تخصـیص  کمیته مصوب اعتبارات تخصیص بر سقف مازاد ربط وذي دستگاههاي ايسرمایه

 کند. هزینه و بودجه کشور، برنامه ) قانون30( ماده موضوع
منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههاي اجرائی، دستگاه اجرائـی مجـاز اسـت    به -جزءالحاقی 

هـاي مصـوب منـدرج در پیوسـت     هاي ذیل برنامـه شده فعالیتسنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام عنوان،
) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییري ایجاد نشود، با پیشـنهاد  4( شماره
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سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، در      تأییدمشترك با باالترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و 
 سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح کند.

 اسـتخدامی  و اداري بودجه کشـور و  و برنامه هايسازمان پیشنهادبه  بند، این اجرائی نامهآیین 

 رسد.می وزیران هیأت تصویب به شود ومی کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه
) قانون برنامه ششم توسعه با رعایت احکام این مـاده،  25( دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -د 

باشـند.  از وظایف این ماده از طریق واگذاري و خرید خدمات می) %10( درصدمجاز به تأمین حداقل ده
الذکر ممنـوع  همچنین ایجاد هرگونه واحد اداري یا عملیاتی جدید براي انجام وظایف موضوع ماده فوق

شـده در ایـن مـاده و اعتبـارات مصـوب      بینـی است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پـیش 
 پذیر است.امکان

   -هـ 
اي و در راستاي اجراي کامل حسابداري تعهدي، مهلت تعهد و پرداخـت اعتبـارات هزینـه    -1 

اي و مالی اعم از این که از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده هاي سرمایهتملک دارایی
واریـز   ربـط کشور به حسابهاي مربوطه دستگاههاي ذي داري کلباشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه

نشده پایان سال، به سال بعـد منتقـل و در   باشد. مانده وجوه مصرفگردیده باشد، تا پایان همان سال می
راستاي موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است. وجوهی که طی این مهلت به مصـرف  

 شود.می ماه) به خزانه واریزفروردین 20( نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز
) 99( )،95( آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مـواد  -2 
ماه سال بعد است. ارسـال صـورتهاي مـالی    ت عمومی کشور تا پایان اردیبهشت) قانون محاسبا100( و

یا هیأت عامل  مدیره) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت98( شرکتهاي دولتی موضوع ماده
 حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.

کشـور،   کـل  1399وزارت امور اقتصادي و دارایی، صورتحسـاب عملکـرد بودجـه سـال       -3 
) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعـد بـه مبـادي    103( موضوع ماده

 کند.ربط ارسال میذي
) قانون تنظیم بخشی از 87( مندرج در ماده» ) ریال8,000,000,000( هشت میلیارد«عبارت  -و 

 یابد.تغییر می» پنجاه برابر سقف نصاب معامالت متوسط«مقررات مالی دولت به عبارت 
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کشور) مکلفند نسبت به شناسایی  داري کلبه تشخیص خزانه( دستگاههاي اجرائی مشمول -ز 
هاي خـود براسـاس اسـتانداردها و نظـام حسـابداري بخـش       ها و بدهیها، داراییهزینهکامل درآمدها، 
 د. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهاي مالی مذکور در اجـراي مـاده  نعمومی اقدام کن

 است.با اصالحات و الحاقات بعدي  11/11/1361) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 2(
  

 21تبصره 
 شود:مقرر می مالی انضباط انسانی و کارکنان دولت و ایجاد نیروي ساماندهی منظور به -الف 
 از انحـاء  از نحـوي  بـه  که توسعه ششم برنامه ) قانون29( ماده موضوع اجرائی دستگاههاي -1 

 ) ایـن قـانون   2تبصره (ـ) ) بند (ه1دولتی مندرج در جزء (نمایند و شرکتهاي می استفاده بودجه عمومی
مشـخص)، کـارگري و کارکنـان حـوزه     ( قرارداد کـار معـین   کارکنان رسمی، پیمانی و اطالعات مکلفند

 1399تا بیستم اردیبهشت مـاه سـال    سالمت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان  را
 نمایند.  روزرسانیبه یا ثبت »سامانه ثبت حقوق و مزایا«و  »ایران کارمند سامانه« در
داراي  قـراردادي  و پیمـانی  رسـمی،  کارکنـان  حقـوق  اعتبار ، تخصیص1399 سال ماهتیر از -2 

 گیرد.صورت می »رانیا کارمند سامانه« اطالعات اساس بر دستگاههاي اجرائی، صرفاً شناسه
بــه کلیــه کارکنــان هرگونــه پرداخــت مســتقیم و مســتمر  1399از ابتــداي خردادمــاه ســال  -3 

اي و از منـابع عمـومی و اختصاصـی صـرفاً پـس از ثبـت       هاي اجرائی از محل اعتبارات هزینـه دستگاه
شده دستگاه یافته یا درآمد اختصاصی محققکارمند ایران، از اعتبارات تخصیصاطالعات آنان در سامانه 

 شـود. درج ایـن اطالعـات   ی انجـام مـی  نفـع نهـائ  داري کل کشـور بـه ذي  ربط توسط خزانهاجرائی ذي
 کند.کارگیري اشخاص ایجاد نمیهیچگونه حقی براي استخدام و به

چگونگی ثبت اطالعات پرسنلی موضوع اجزاي فوق و اجراي سـایر تکـالیف ایـن بنـد در      -4 
اطالعات، حفاظـت اطالعـات    وزارت مسلح، ستادکل نیروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي

شده ازوکار اجرائی تعیینبیرخانه شوراي عالی امنیت ملی براساس سانرژي اتمی و د سازمان قضائیه،قوه
 گردد.شود تعیین میري ستاد کل نیروهاي مسلح تدوین مینامه مستقلی که با همکادر شیوه

اسـتخدامی   و هاي برنامـه و بودجـه کشـور و اداري   نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانآیین 
 رسد.تصویب هیأت وزیران میبه و شودو دارایی تهیه میکشور و وزارت امور اقتصادي 
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) قانون برنامـه ششـم توسـعه کـه بـه      29( موضوع ماده اجرائی تمام اختیارات دستگاههاي -ب 
باشند، کشور استفاده نموده و داراي مقررات خاص اداري و استخدامی می نحوي از انحاء از بودجه کل

شـود. هرگونـه   االجـراء مـی  موقـوف  1399 انسـانی در سـال   در خصوص استخدام و بکارگیري نیروي
استخدام و بکارگیري نیروي انسانی در تمام دستگاههاي مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوي 

بینـی مـالی   سازمان اداري و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش
هاي ماه پس از تصویب این قانون با همکاري سازماناین بند حداکثر تا یکدر قانون است. دستورالعمل 

 شود.مذکور تهیه و ابالغ می
 از انحـاء  از نحـوي  به که توسعه ششم برنامه ) قانون29( ماده موضوع اجرائی دستگاههاي -ج 

هـدف  هزینـه معیشـت بـه حسـاب جامعـه      کنند و هرگونه مستمري یا کمکمی استفاده عمومی بودجه
 داري کـل نمایند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صـورت ماهانـه بـه خزانـه    پرداخت می

ربـط، توسـط   یافتـه دسـتگاه اجرائـی ذي   کشور اعالم نمایند. ایـن مبـالغ از محـل اعتبـارات تخصـیص     
 شود.نفع نهائی پرداخت میکشور به ذي داري کلخزانه

هـاي  دستگاههاي اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامـه  وري دربه منظور ارتقاي بهره -د 
 ) قانون برنامه ششم توسعه:5( ) و3( شده در موادبینیپیش

مـاه  مات کشوري موظفند تا پایان خرداد) قانون مدیریت خد5( دستگاههاي اجرائی موضوع ماده -1 
وري در سـتاد و  ارتقاي شاخصهاي بهـره هاي عملیاتی خود براي استقرار چرخه مدیریت و برنامه 1399سال 

ی سـازمان ملـ  ( هاي برنامه و بودجـه کشـور و اداري و اسـتخدامی کشـور    واحدهاي تابعه خود را به سازمان
هاي متبادله بـا سـازمان برنامـه و بودجـه     وري ایران) ارائه کنند. دستگاههاي اجرائی مکلفند در موافقتنامهبهره

بینـی نماینـد. تخصـیص    پـیش » وريارتقاي بهـره «اي با عنوان ع را در برنامهکشور، اعتبارات الزم این موضو
وري ایـران و  ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي دستگاهها به سازمان ملی بهرهاعتبار سه

 وري ایران است.سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوي سازمان ملی بهره
شرکتهاي دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یـا   کلیه -2 

تصریح نام است از قبیل شرکت ملّی نفت، شرکت ملّی گاز، شرکت ملّی صنایع پتروشیمی ایران، بانـک  
مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان بنادر و دریـانوردي، سـازمان صداوسـیما، سـازمان گسـترش و      

ازي صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشـاورزي  نوس
شـده  بینـی وري سرمایه، نیروي کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهـداف پـیش  موظفند براي ارتقاي بهره
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هـاي ارتقـاي   نامه) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجراي بر3( ) ماده2( متناسب با جدول
بینی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یـا سـایر   وري را به صورت مستقل پیشبهره

هـاي برنامـه و   بـه سـازمان   1399ماه سال ند و گزارش آن را تا پایان خردادربط برسانمراجع قانونی ذي
برنامـه و   ان) ارائـه کننـد. سـازمان   وري ایـر سازمان ملی بهره( بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور

ـ   وري ایـران موظفنـد بـر تحقـق ایـن بنـد و اهـداف و شاخصـهاي         ی بهـره بودجه کشور و سـازمان مل
ماهه اول و دوم به هیأت وزیـران  یافته را براي شششده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبینیپیش

 مـدیره و مـدیران ایـن شـرکتها بـا رعایـت       ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي هیأت
وري و تأییـد  ) صرفاً بر اساس شاخصهاي بهـره 2( ون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) قان84( ماده

 هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور قابل اقدام است.سازمان
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور موظفند نسـبت بـه تقویـت    سازمان -3 

شده در قانون برنامـه ششـم توسـعه و    بینیراستاي تحقق اهداف پیش وري کشور درنظام مدیریت بهره
 وري در نظام اجرائی و اقتصادي کشور اقدام نمایند.نهادینه کردن موضوع بهره

هاي اداري و اسـتخدامی کشـور و برنامـه و بودجـه     نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانآیین 
 رسد.کشور به تصویب هیأت وزیران می

 است. 1399 قانون مربوط به سال احکام مندرج در ایناجراي  -هـ 
ماه پس از تصویب آن تهیه سهقانون حداکثر ظرف مدت  ینا یازاجرائی مورد ن هاينامهآیین -و 

 رسد.می یرانهیأت وز یبتصوو به
 
 یـازدهم مـورخ  یکشـنبه  در جلسه روز تبصره  بیست و یکواحده و الیحه فوق مشتمل بر ماده 

 تصویب رسید./ابهماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق اسفند
 

 علی الریجانی
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