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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  ٢  سازمان برنامه و بودجه کشور  ٢٦/١٢/١٣٩٩   كل كشور١٤٠٠قانون بودجه سال 

  ٢٨   و ساير مراجعهها كشور، دادگاشعب ديوان عالي  ١٦/١٠/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عالي كشور٨٠٥رأي وحدت رويه شماره 

  ٢٩   و ساير مراجع كشور، دادگاههاشعب ديوان عالي  ١٤/١١/١٣٩٩   هيأت عمومي ديوان عالي كشور٨٠٦رأي وحدت رويه شماره 

  ٣٠  واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور  ٢٧/١٢/١٣٩٩  ١٤٠٠هاي غيرحرام از ابتداي سال  بخشنامه قيمت ديه كامله در ماه

مهرداد بائوج الهوتي به ترتيب  خصوص تعيين آقايان دالور نجفي و نامه در تصويب
  عنوان نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور به

   در هيأت حمايت از صنايع
  وزارت صنعت، معدن و تجارت  ٢٠/١٢/١٣٩٩

  ٣٠  سازمان برنامه و بودجه کشور

  ٣٠  وزارت كشور  ٢٠/١٢/١٣٩٩  حمد نوذري به عنوان استاندار ايالمنامه در خصوص تعيين آقاي م تصويب

ريال منابع  )٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ (نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار ميليارد تصويب
  به عنوان افزايش سرمايه دولتهاي مالي دولتحاصل از فروش سهام و دارايي
  بانک توسعه تعاون به

٢٤/١٢/١٣٩٩  
  ي و داراييوزارت امور اقتصاد

  رت تعاون، کار و رفاه اجتماعيوزا
  سازمان برنامه و بودجه کشور 

٣١  

وري و ميوه شامل برنج، چاي، نامه در خصوص واردات کاالهاي اساسي، ضر تصويب
گوساله، مغز گردو و بادام  هاي دامي، دام زنده، گوشت گاو وهاي روغني، نهاده دانه

   براي عرضه در شبکه توزيع کشورهاي گرمسيري و نارنگي ميوههندي و همچنين
٢٤/١٢/١٣٩٩  

  صنعت، معدن و تجارتوزارت 
ـ  وزارت کشور کشاورزيوزارت جهاد    

وزارت بهداشت، ـ اقتصادي و دارايي وزارت امور
ـ وزارت تعاون، کار و  درمان و آموزش پزشکي 

ـ سازمان ملي استاندارد ايرانرفاه اجتماعي    
  مرک جمهوري اسالمي ايرانگ

٣١  

   ١٣٩٩در بودجه سال ) ٤٢٦٠٠٠(نامه در خصوص لحاظ اعتبار رديف  تصويب
  ٢٤/١٢/١٣٩٩  هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، قشم و ارس سازمان

ـ دبيرخانه شوراي  وزارت امور اقتصادي و دارايي 
ـ صنعتي و ويژه  عالي مناطق آزاد تجاري 

  اقتصادي
٣١  

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي   ١٧/١٢/١٣٩٩  هاي نمايش فيلمنامه ايجاد، ساماندهي و نظارت بر سالنآيين
  ٣١  وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور

  

 ١٣٩٩ ماه اسفندهشتمبيست و  شنبهنجپ
 

  ٢٢١٤١ شماره هفتمسال هفتاد و 

)١٣٨٧( 
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  ٢٧/١٢/١٣٩٩                                                                   ١٠٥٦٧٨/٣٠٠شماره
 آقاي دكتر حسن روحانياالسالم والمسلمين جناب  حجت

 محترم جمهوري اسالمي ايران  ياستر
ايران  اسالمي ) قانون اساسي جمهوري١٢٣سوم ( در اجراي اصل يكصد و بيست و

 تصويبشوراي اسالمي تقديم شده بود با  مجلسكل كشور كه به  ١٤٠٠بودجه سال قانون 
 ترم نگهبان، به پيوستو تأييد شوراي مح ٢٦/١٢/١٣٩٩مورخ  شنبه سهجلسه علني روز در 

  .دشو ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  
  ٢٨/١٢/١٣٩٩                                                                          ١٥٨١٨٨شماره

  سازمان برنامه و بودجه كشور
 ي ايران به پيوستدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالم

 شنبه مورخ بيست و ششم كه در جلسه علني روز سه» كل كشور ١٤٠٠قانون بودجه سال «
 ٢٧/١٢/١٣٩٩اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٠٥٦٧٨/٣٠٠شماره  نامه تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي به
  .گردد محترم مجلس شوراي اسالمي ارسال گرديده، جهت اجرا ابالغ ميرئيس از طرف 

  جمهور ـ حسن روحاني رئيس
  

  ٭كل كشور ١٤٠٠بودجه سال  قانون
بالغ بر بيست  و مصارف کل کشور از حيث منابع ۱۴۰۰بودجه سال  ـ ماده واحده

ارصد و هشت ميليون و هشتصد و بيست و سه هزار و سيصد و نود و هشت ميليارد و چه
 :است زير شرح بهريال ) ٢٨.٨٢٣.٣٩٨.٤٥٧.٠٠٠.٠٠٠(و هفت ميليون پنجاه و 

اي  هاي سرمايه الف ـ  منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي
اي و  هاي سرمايه ها و تملک دارايي عمومي دولت از حيث هزينه  و مالي و مصارف بودجه

هفتصد و سي و هفت هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و  مالي، بالغ بر سيزده ميليون و
 :ريال شامل )١٣.٧٣٧.٦٩٩.٢٦٨.٠٠٠.٠٠٠(دويست و شصت و هشت ميليون 

ـ منابع عمومي بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دويست و نه ۱
 .ريال )١٢.٧٧٩.٢٠٩.٣٥٦.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون 

ها و مؤسسات دولتي بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار  اختصاصي وزارتخانه درآمد ـ۲
 .ريال )٩٥٨.٤٨٩.٩١٢.٠٠٠.٠٠٠(و چهارصد و هشتاد و نه ميليارد و نهصد و دوازده ميليون 

ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ  هاي دولتي، بانک شرکت ب ـ بودجه 
ن اعتبار بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست درآمدها و ساير منابع تأمي

ريال و از  )١٥.٧١٣.٢١٧.٨٤٣.٠٠٠.٠٠٠(و هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليون 
ها بالغ بر پانزده ميليون و هفتصد و سيزده هزار و دويست و  ها و ساير پرداخت حيث هزينه

 .ريال )١٥.٧١٣.٢١٧.٨٤٣.٠٠٠.٠٠٠(ن هفده ميليارد و هشتصد و چهل و سه ميليو
شود نسبت به ابالغ نه ميليون و سيصد و هفتاد و نه هزار و  به دولت اجازه داده مي

ريال  )٩.٣٧٩.٢٠٩.٣٥٦.٠٠٠.٠٠٠(دويست و نه ميليارد و سيصد و پنجاه و شش ميليون 
ار ميليارد ابالغ سه ميليون و چهارصد هز .منابع عمومي متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند

التفاوت سقف ابالغي تا اعتبار مصوب) از شش  ريال (مابه )٣.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزي به  صرفاًو  ۱۴۰۰ماهه دوم سال 

 .خزانه در شش ماهه اول قابل ابالغ به مصارف مصوب است
   

 ۱تبصره 
از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي تا سهم صندوق توسعه ملي  ـ  الف

) و مازاد بر %٢٠سقف يک ميليون بشکه در روز و خالص صادرات گاز بيست درصد (
) تعيين ۳۸٪يک ميليون بشکه در روز نفت خام و ميعانات گازي سي و هشت درصد (

نک مرکزي داري کل، با با گزارش وزارت نفت مبني بر فروش و با اعالم خزانه .شود مي
جمهوري اسالمي ايران مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله نسبت به واريز اين 

) شرکت ملي نفت ايران از کل صادرات نفت %۵/۱۴وجوه و سهم چهارده و نيم درصد (
خام و ميعانات گازي (معاف از تقسيم سود سهام دولت) و نيز سهم چهارده و نيم درصد 

  وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبيعي (معاف از  طرب ذي شرکت دولتي )%۵/۱٤(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شور ٭ ـ  ي ك م س ه ر ل روزنام ه پرتا ت ب س يو ل پ م و جداو مائ ض شاهده  هت م شود (www.rrk.ir)ج   .رجوع 

موضوع  )%۳( سه درصد تقسيم سود سهام دولت و ماليات با نرخ صفر) و همچنين سهم
مبالغ مذکور به صورت  .) اين قانون اقدام کند۵جدول شماره ( ۲۱۰۱۰۹رديف درآمدي 

بيست  مابه التفاوت سهم .شود محاسبه و تسويه مي ،ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال
از سقف يک ميليون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانوني سي و هشت  )%٢٠( درصد

ورودي اين صندوق به نسبت سهم صندوق در  صندوق توسعه ملي از محل )%۳۸(درصد 
شود و بازپرداخت آن به صندوق با  به عنوان بدهي دولت و وام تلقي مي ۱۴۰۰سال 

 .شود مشخص مي   سازوکاري است که در بودجه سنواتي
ميزان مطالبات اين صندوق از دولت  ،نظارت صندوق توسعه ملي مکلف است هيأت

و تا پايان كند زي و زمان سررسيد آنها، رسيدگي را به تفکيک تسهيالت ريالي و ار
بار پس از آن به کميسيون برنامه و بودجه و  ماه يک سهو هر  ۱۴۰۰فروردين ماه سال 

 .محاسبات مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات کشور گزارش دهد
دولت موظف است کليه تسهيالت سررسيد شده دريافتي خود از صندوق توسعه 

نظارت از محل سهم دولت از مازاد يک ميليون بشکه  هيأتاس گزارش ملي را براس
) پيوست اين ۸جدول شماره ( ۱۰۳۰۰۰ـ ٦ مذکور در اين بند از محل رديف   صادرات

 .قانون پرداخت کند
هاي دولتي  شرکت کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملي نفت ايران و  گزارش هزينه

هاي برنامه و بودجه و  سط وزارت نفت به کميسيونبار تو تابعه وزارت نفت هر سه ماه يک
ت امور رکشور، وزامحاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي، سازمان برنامه و بودجه 

 .شود کل کشور) و ديوان محاسبات کشور ارائه مي داري خزانهي(ياقتصادي و دارا
ي و گاز وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، ميعانات گاز

هاي اصلي و فرعي نفتي و گازي و ارز حاصل و همچنين وصولي آن را به  طبيعي و فرآورده
کل کشور)، بانک  داري خزانه(داراييسازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادي و 

هاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي  مرکزي جمهوري اسالمي ايران و کميسيون
 .مي و ديوان محاسبات کشور ارائه کندمجلس شوراي اسال

 ب ـ 
، ميعانات ۲۱۰۱۰۱سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در رديف  ـ  ۱

 )%۳(درصد   و منابع مربوط به سه ۲۱۰۱۰۲گازي و خالص صادرات گاز مندرج در رديف 
نود اين قانون معادل يک ميليون و نهصد و  )۵(جدول شماره  ۲۱۰۱۰۹مندرج در رديف 

 .شود يال تعيين مي) ر١.٩٩٢.٧٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هفتصد و بيست ميليارد    و دو هزار و
 .باشد هاي نفتي مشمول اين حكم نمي صادرات فرآورده

) مناطق %۳( اي از منابع سه درصد  هاي اجرائي ملي مجاز به استفاده هزينه دستگاه 
 .باشند نفت خيز، گازخيز و توسعه نيافته نمي

هاي مصوب  اين بند نسبت به رديف )۱صورت افزايش عوايد حاصل از جزء (در  ـ  ۲
الذکر، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است منابع حاصله را به رديف  فوق

دولت موظف است از ابتداي مهرماه سال  .) اين قانون واريز نمايد۵جدول شماره ( ۲۱۰۱۱۲
دجه عمومي صرف افزايش تخصيص براي منابع حاصله را در سقف اعتبارات بو ۱۴۰۰

يز درون خ قانون به ويژه اصالح نقاط حادثهاي اين  هاي سرمايه تکميل طرحهاي تملک دارايي
هادي و   هاي غيرهمسطح مورد نياز در ورودي شهرها، طرح و برون شهري و احداث تقاطع

اي آموزش ه هاي توسعه زيرساخت هاي آموزش، طرح بهسازي روستايي، توسعه زيرساخت
هاي  ها و مدارس حوزه الکترونيک مدارس، بهسازي و نوسازي مدارس تخريبي و دانشگاه

اي، واحدهاي دوم و سوم نيروگاه اتمي  المصطفي، هسته علميه برادران و خواهران و جامعه
ها و نواحي  هاي شهرک اي روستايي، توليدي، زيرساختاههبوشهر، حمل و نقل عمومي، ر

آموزي  پروري و مهارت هاي مهارتي و مهارت کترونيک، آموزش، آموزشصنعتي، دولت ال
هاي خاص و بيماري  سربازان وظيفه، سالمت با اولويت حمايت از بيماران داراي بيماري

يت وکنترل) آب و سيالب، آب و فاضالب با اول(سالک، جمعيت، محيط زيست و مهار 
روستاها، توسعه و بازتواني نيروگاههاي رها و ه، تأمين آب شرب شيمناطق روستايي و عشاير

بخش کشاورزي با اولويت حوزه برق، بافت فرسوده، بازآفريني شهري و تحقيقات کاربردي 
هاي معيشت و سالمت و کاهش آثار  ي به ويژه دفاعي و هزينهدبنيان، تحقيقات کاربر دانش

 .منفي کرونا نمايد
ازمان برنامه و بودجه کشور و به پيشنهاد مشترک س بندنامه اجرائي اين  آيين
وزيران  هيأتشود و به تصويب  هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي وزارتخانه

 .رسد مي
مصوب  نون مديريت خدمات کشوري) قا۵هاي موضوع ماده ( دستگاه دولت و  ـ ۳

رزي ا منابع مجاز به تخصيص، فروش، تهاتر و يا مبادله ،از جمله بانک مرکزي ٨/٧/١٣٨٦
و ساير ) هاي نفتي و گازي (اصلي و فرعي ميعانات گازي، فرآورده  ،حاصل از صادرات نفت، گاز

س) به جز براي واردات کاالهاي ا.تي.از نرخ سامانه معامالت الکترونيکي (اي غير به ،منابع
دالر  ) ٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠تا سقف هشت ميليارد (و پزشکي  مصرفي دارو و تجهيزات  اساسي،

المللي کشور  دولت موظف است بر اساس ارزيابي شرايط اقتصادي، اجتماعي و بين .ندنيست

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
http://www.rrk.ir)
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الذکر تا نرخ سامانه معامالت  نسبت به افزايش تدريجي نرخ ارز ترجيحي موارد فوق
التفاوت منابع وصولي را به رديف درآمدي شماره  س) اقدام و مابها.تي.اي(الکترونيکي 

بع واريزي از محل رديف شماره منا .قانون واريز نمايد) اين ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۳۶
کاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات   ) اين قانون صرف۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ۷۱

 .شود مصرفي پزشکي مي
کند کارگروهي  در مواردي که دولت نسبت به تخصيص ارز ترجيحي مبادرت مي

مان برنامه و بودجه کشور، ، رئيس ساز)مرکب از رئيس کل بانک مرکزي (دبير کارگروه
 اجرائيوزير امور اقتصادي و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت و باالترين مقام دستگاه 

ع و موارد مصرف ارز ترجيحي را موظفند سياستگذاري و فرآيند تخصيص، توزي ربط ذي
و با قيمت  که کاالها و خدمات مشمول به هنگام، به اندازه کنند  نظارت   ي اجراء وا گونه به

در حيطه وظايف  مقامات فوق .ه نهايي برسدکنند متناسب با نرخ ترجيحي ارز به مصرف
 .وليت دارندؤسن اجراي اين جزء مسدر ح قانوني خود

هاي يادشده، به صورت ماهانه  دستگاه بانک مرکزي موظف است با همکاري 
گان ارز ترجيحي، کنند گزارش اجراي اين بند از جمله تصريح بر موارد مصرف و دريافت

ميزان ارز پرداختي، ميزان کاالهاي وارداتي يا ارز ترجيحي و قيمت آنها را تهيه و به 
مجلس شوراي اسالمي  ربط ذيهاي  کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و کميسيون

 .ارائه کند
به به منظور پايش(کنترل) بازار ارز بانک مرکزي مجاز است نسبت به عرضه ارز  ـ ۴

س) اقدام ا.تي.کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونيکي (اي %)٢(نرخ حداکثر تا دو درصد 
 .نمايد

ج ـ  چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز 
اين تبصره گردد، به دولت اجازه داده  )کمتر از سقف مقرر در بند (ب ۱۴۰۰در سال 

) قانون احکام دائمي ۱۶) بند (ح) ماده (۴) و جزء (۱۷بند (پ) ماده ( شود با رعايت مي
با اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به  ۱۰/۱۱/۱۳۹۵هاي توسعه کشور مصوب  برنامه

در صورت تحقق درآمد  .از منابع حساب ذخيره ارزي اقدام کند  التفاوت حاصل تأمين مابه
درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده  مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) اين تبصره،

ر سهم صندوق توسعه ملي و پس از كس هاي توسعه کشور ) قانون احکام دائمي برنامه۱۷(
 .گردد به حساب ذخيره ارزي واريز مي واريز به اين صندوق

مکلف است از محل سهم چهارده  ربط ذيد ـ  وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه 
 )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠() شرکت مذکور تا ميزان بيست هزار ميليارد %۵/۱۴درصد ( و نيم

تمام گازرساني به  هاي نيمه ريال نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح (پروژه)
روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شهرها و روستاهاي استان سيستان و 

مناطقي که از لحاظ گازرساني شهري و  ،زخيخيز و گاز بلوچستان و استانهاي نفت
محدوده بافت روستايي و هاي  باشند، پاسگاه توسط کشور ميتر از م روستايي پايين

العبور حداقل دو برابر سرانه  همچنين روستاهاي واقع در مناطق کوهستاني و صعب
 .عمل آورد اقدامات الزم را به

شده از  د روستاهاي گازرسانيهاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساج هزينه
 )٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(معادل مبلغ پنج هزار ميليارد  .محل منابع اين بند قابل تأمين است

هاي ناشي از حفاري شبکه معابر  از مبلغ فوق جهت بهسازي معابر و ترميم آسيب ريال
 .گيرد ها قرار مي روستاها در اختيار بنياد مسکن انقالب اسالمي و دهياري

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ۶۵ـ  سهم بند (ب) ماده ( هـ
با اصالحات و الحاقات بعدي، از بيست درصد  ۴/۱۲/۱۳۹۳) مصوب ۲مقررات مالي دولت (

سازي سامانه  براي تأمين و استاندارد صرفاً) افزايش يافته و %٥٠) به پنجاه درصد (%٢٠(
دارس از طريق سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز گرمايشي يکصدهزار کالس درس م

سهم  .يابد مدارس کشور با اولويت مناطق محروم روستايي و عشايري اختصاص مي
 .الذکر است افزايش يافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق
 ۱۴۰۰موظف است در سال  ربط ذي و ـ  وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه

ا استفاده از ضمانت بانکي و يا اعتبارات اسنادي داخلي (ال سي ريالي) ميعانات گازي را ب
نظام بانکي به فروش برساند، به طوري که از وصول به موقع منابع حاصل از فروش به 

 .هاي داخلي پتروشيمي اطمينان حاصل شود شرکت 
وزارت نفت مکلف است مبلغ يکصد و پنجاه هزار ميليارد  ۱۴۰۰ز ـ  در سال 

بي .ب) اين تبصره مواد اوليه قير وي() بند ۲ريال از محل جزء ( )١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
ها قرار داده و  يها و پتروشيم (وکيوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختيار پااليشگاه

 :ذيل تسويه نمايد شرح بهکل کشور  داري خزانهبين خود و ما هاي في در حساب
کش هاي فرعي و روستايي و رو) براي آسفالت راه%۴۸( چهل و هشت درصد ـ  ۱

هاي اصلي، فرعي و شهرکهاي صنعتي و عشايري و معابر محالت هدف آسفالت شبکه راه
ت راه و راهاي مسکن ملي در اختيار وز و طرحهاي مسکن مهر  بازآفريني شهري و طرح

 شهرسازي

اها و اجراي طرح ) براي آسفالت معابر و بهسازي روست%٢٠بيست درصد ( ـ  ۲
هاي با اولويت روستاهاي حادثه ديده در  هاي مشارکتي با نهادهاي محلي و دهياري (پروژه)

 اثر حوادث غيرمترقبه در اختيار بنياد مسکن انقالب اسالمي
) براي آسفالت معابر شهرها در اختيار وزارت کشور (سازمان %۱۷هفده درصد ( ـ  ۳

  ن)آ ربط ذي
راههاي بين مزارع در  و پاسگاهها ،براي مصرف پايگاهها )%۶شش درصد ( ـ  ۴

 اختيار بسيج سازندگي سپاه
) براي نوسازي مدارس و دانشگاه فرهنگيان در اختيار وزارت %۶شش درصد ( ـ  ۵

  )آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور
دن) پاشي کر مالچکپوش (زدائي و انجام عمليات خا براي بيابان )%۳(سه درصد  ـ  ۶

، در اختيار وزارت جهادکشاورزي ربط ذييد سازمان أيسازگار با محيط زيست مورد ت
 ر)(سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشو

ها را ظرف دو ماه پس از  ن هاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استا دستگاه 
م نمايند تا با توجه به پيشرفت فيزيکي قانون به ادارات کل استاني خود اعال  ابالغ اين

 .هاي در دست اجراء و فصل کاري آن استان، اعتبار مربوطه تخصيص يابد طرح
به  ربط ذي اجرائيهاي  دستگاه گزارش اين بند به صورت سه ماهه توسط 

هاي انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسالمي ارسال  کميسيون
آن  ،سيون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسيدگي گزارشکمي .شود مي

 .را به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد
اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري  اجرائينامه  آيين
هاي امور اقتصادي و دارايي و نفت ظرف يک ماه پس از ابالغ اين قانون به  وزارتخانه
 .رسد وزيران مي هيأتتصويب 

ها و زيرساخت  هاي نفت و کشور موظفند امکان احداث جايگاه ح ـ  وزارتخانه
در ناوگان حمل و نقل با اولويت ناوگان  )جي.پي.استفاده قانونمند از سوخت گاز مايع (ال
هاي خصوصي و عمومي، تا سقف مجموع دو ميليون  عمومي و حمل بار را به کمک بخش

 .کنند همتن در سال فرا
 :در اجراي اين بند رعايت شرايط ذيل الزامي است

سوم ه برابر دوکنند هاي توزيع شرکت قيمت هرکيلوگرم گازمايع تحويلي به  ـ  ۱
هاي تابعه  شرکت وزارت نفت از طريق  .گردد اي تعيين مي قيمت يک ليتر بنزين سهميه

نزده هزار ميليارد موظف است منابع حاصل از اجراي اين بند تا سقف پا ربط ذي
ريال را متناسب با وصول درآمد و واريز آن به جدول تبصره  )١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
ريال به  )٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠() اين قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار ميليارد ۱۴(

گاز طبيعي و  کشي لولهعنوان يارانه خريد گاز مايع براي خانوارهاي ساکن در مناطق فاقد 
ريال براي توسعه زيرساخت استفاده از  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(سقف ده هزار ميليارد تا 

 .گاز مايع در ناوگان حمل و نقل هزينه کند
ها موظف است به هر يک از خانوارهاي ساکن  سازمان هدفمندسازي يارانه ـ ۲

گاز  لوگرماي معادل سي و سه کي گاز طبيعي به طور ميانگين، يارانه کشي لولهمناطق فاقد 
عد خانوار، فصول سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مايع در هر ماه متناسب با ب

 .مناطق سردسير و گرمسير اختصاص دهد
يارانه هر کيلوگرم گازمايع به اندازه مابه التفاوت قيمت تمام شده هر کيلوگرم از  ـ ۳

معادل قيمت نيم ليتر بنزين  ه نهايي در مناطق مختلف جغرافياييکنند آن براي مصرف
جهت خريد  صرفاًگردد و  محاسبه و به حساب بانکي سرپرست خانوار واريز مياي  سهميه

 .گازمايع قابل استفاده است
اين بند ظرف دو ماه پس از ابالغ اين قانون، توسط  اجرائي نامه آيينـ ۴

 .رسد مي وزيران هيأتشود و به تصويب  هاي نفت و کشور تهيه مي وزارتخانه
، ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ها مصوب  ) قانون هدفمند کردن يارانه۱ط ـ  به منظور اجراي ماده (

نرخ سوخت واحدهاي پااليشگاهي، پتروشيمي، فوالدي و ساير واحدهاي توليد فلزات و 
ساير ) و %۱۰) و واحدهاي سيماني برابر ده درصد (%۳۰درصد ( هاي فلزي برابر سي کاني

) نرخ متوسط خوراک گاز تحويلي به %۱۰برابر ده درصد ()  وگاهاز نير غير بهصنايع (
ي مواد ) قانون الحاق برخ۱) بند (الف) ماده (۴هاي پتروشيمي که بر اساس جزء ( شرکت 

منابع حاصل  .شود، خواهد بود ) تعيين مي۲ررات مالي دولت (قبه قانون تنظيم بخشي از م
) اين قانون اضافه ۱۴(تبصره فتي جدول ) منابع دريا۳از افزايش اين بند به رديف (

 .شود مي
ي ـ  دولت مکلف است از طريق شرکت ملي نفت ايران درصورت درخواست 

ريال ) ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( تا مبلغ نهصد هزار ميليارد ربط ذيهاي اجرائي  دستگاه 
د ستا ،بنياد مستضعفان ،د به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاونياز خالص بدهي قطعي خو

 ۱۳۹۹که در چهارچوب قوانين تا پايان سال (ره) و بخشهاي خصوصي  فرمان امام اجرائي
ايجاد شده و همچنين اجراي تکاليف اين قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به 
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اي از محل تحويل نفت خام و ميعانات گازي صادراتي به  دفاعي و هسته ،هاي عمراني طرح
صادراتي شرکت ملي نفت ايران تسويه و از طريق منابع و  اين اشخاص براساس قيمت روز

 ،کل کشور داري خزانه) اين قانون با ۲۱مصارف عمومي دولت و براساس جدول شماره (
 .اعمال حساب کند

شدن سقف تعيين شده در بند (ب) اين تبصره  اجرائياجراي اين حکم منوط به 
مچنين در صورت تقاضاي اشخاص ه .نيست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است

حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي داراي انواع اوراق مالي اسالمي با سررسيد زودتر از 
) ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰، تا سقف يکصد و پنجاه هزار ميليارد (۱۴۰۰خردادماه سال 

ريال از طريق تحويل نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزان ارزش اسمي اوراق با 
متناسب با ميزان استفاده از سازوکار اين بند معادل سي  .يمت روز صادرات تسويه نمايدق

) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملي و چهارده و نيم درصد %۳۸و هشت درصد (
در  غير به) به عنوان سهم شرکت ملي نفت ايران، حواله تحويل نفت قابل انتقال ۵/۱۴%(

 .گيرد اختيار آنها قرار مي
اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري  اجرائي نامه نآيي
و صنعت،  داراييهاي نفت، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، امور اقتصادي و  وزارتخانه

 .رسد وزيران مي هيأتمعدن و تجارت به تصويب 
ن بند مبلغ شود از محل اي به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي

ريال از سهميه نفت خام، ميعانات گازي ) ٠۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/٣٠٠(سيصد هزار ميليارد 
هاي غيردولتي که نسبت به افزايش ظرفيت توليد خود  را از طريق پااليش در پااليشگاه

 .اند، به مصرف برساند اقدام نموده
ختيار نيروهاي هاي ناشي از اجراي اين بند جهت صادرات آن در ا معادل فرآورده

 .گيرد مسلح قرار مي
سازي و افزايش سهم بخش خصوصي در حوزه انرژي، وزارت  ي ـ در راستاي تجار ک

افزاري الزم را  هاي فيزيکي و نرم زيرساخت ربط ذي نفت مکلف است از طريق شرکت تابعه
در  جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در بورس انرژي

 .فراهم کند ۱۴۰۰سال 
نفت  خانهاين بند ظرف سه ماه پس از ابالغ اين قانون، توسط وزرات اجرائي نامه آيين

و سازمان برنامه و بودجه کشور  داراييهاي نيرو و امور اقتصادي و  با همکاري وزارتخانه
 .رسد وزيران مي هيأتشود و به تصويب  تهيه مي

 ل ـ 
اي اصالح ساختار بودجه رابطه مالي شرکت ملي نفت دولت مکلف است در راست ـ۱

مخزن /ايران و دولت را اصالح نموده و اقدام الزم را براي عقد قرارداد به تفکيک ميدان
نفت و گاز و در چهارچوب شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستي نفتي و 

 .وزيران، به عمل آورد هيأتگازي مصوب 
ايران مکلف است براي تعيين سهم خود از توليد نفت و گاز  ـ شرکت ملي نفت۲

اي رکشور به تفکيک هر ميدان بر مبناي اجزاي ذيل ظرف دو ماه جهت تصويب در شو
 .اقتصاد اقدام کند

ميادين در حال توليد و در حال  اي سرمايههاي جاري و  ـ ارائه دقيق هزينه٢ـ۱
نفت و هر مترمکعب گاز توليدي و در  توسعه کشور به روش دستمزد به ازاي هر بشکه

) اين بند و تصويب آن در شوراي اقتصاد که مبناي ۱چهارچوب مورد اشاره در جزء (
 .دريافت سهم شرکت ملي نفت خواهد بود

هاي ناشي از عمليات صادرات نفت خام و ساير محصوالت با  ـ ارائه هزينه۲ـ۲
 خسارت زيست محيطياحتساب هزينه حمل و بيمه (سيف) اکتشاف و بيمه 

اي و بيع  ـ بازپرداخت اصل و فرع بدهي و تعهدات، از جمله تعهدات سرمايه۲ـ۳
عالي نظارت بر منابع نفتي  هيأتاي که به تصويب  شده متقابل بر اساس برنامه تدوين

 .رسد مي
سازي، تخليه،  هاي نوسازي تأسيسات و تجهيزات، انتقال، ذخيره ارائه هزينه ـ۲ـ۴

 فت خام و ساير محصوالتبارگيري ن
 هاي اکتشاف، پژوهش، فناوري و حمايت از ساخت اقالم پرکاربرد نفت ـ هزينه۲ـ۵
 هاي باالسري و ستادي وزارت نفت هزينه ـ۲ـ۶
 .شود ـ اين سهم از نظر مالياتي با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه مي۲ـ۷
کل کشور  داري نهخزاملي نفت با دولت،    مبناي تسويه حساب شرکت ـ۲ـ۸

 .خواهد بود ۱۴۰۱باشد که حداکثر سه ماهه و تسويه نهائي آن تا پايان خردادماه سال  مي
ـ تا زمان اجرائي شدن روابط مالي جديد مقرر در اين بند، روال مقرر قانوني جاري در ۳

ات ترتيب .شود الحساب اجراء مي روابط مالي بين شرکت ملي نفت ايران و دولت به صورت علي
 .رسد وزيران مي هيأتبه تصويب  ۱۴۰۰اين بند حداکثر تا پايان خردادماه سال  اجرائي
بيني الزم را جهت تسويه فروش داخلي نفت خام،  ـ دولت موظف است پيش۴

سي) پس از کسر .ميعانات گازي و گاز طبيعي به صورت فروش نقد يا اعتبار اسنادي (ال

هاي  هاي خصوصي و دولتي و مجتمع ه پااليشگاههاي تحويلي حسب مورد ب ارزش فرآورده
هاي  شرکت پتروشيمي بر اساس رابطه مالي جديد شرکت ملي نفت ايران و دولت و ساير 

 .هاي مذکور، به عمل آورد شرکت تابعه و 
دولت موظف است براي اعمال وظايف حاکميتي وزارت نفت حداکثر تا  ـ۵
هاي  دستگاه کميتي وزارت نفت را با همکاري ماه پس از ابالغ اين قانون ساختار حا شش

بازنگري و تصويب نمايد، به طوري که بودجه وزارت نفت به طور  ربط ذياجرائي 
کامل از شرکت ملي نفت ايران منفک گرديده و وظايف نظارتي و حاکميتي خود را با 

 هاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي شرکت رعايت قواعد حاکميت شرکتي در 
  .نفت ايران اعمال نمايد

، سهم شرکت ملي نفت ايران در اجراي مفاد اين بند، در هر ۱۴۰۰در سال  ـ  ۶
 .از مجموع توليدات نفت و گاز تجاوز نکند %)٥/١٤(صورت از چهارده و نيم درصد 

ـ شرکت ملي نفت ايران موظف است فهرست کليه طرح (پروژه)هاي ۷
هاي برنامه  به کميسيون ۱۴۰۰يان ارديبهشت ماه سال گذاري خود را حداکثر تا پا سرمايه

 .و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد
توسعه صادرات منظور حمايت از  موظف است بهكشور م ـ سازمان برنامه و بودجه 

 ويژه به کشورهاي همسايه و اتحاديه اوراسيا، نسبت به تأمين مالي محصوالت کشاورزي به
حمل و نقل هوايي (محاسبه قيمت سوخت هواپيماهاي باري حامل محصوالت  يارانه

کشاورزي به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي مسافربري) به 
هاي صادراتي و همچنين دو هزار  ) اعتبارات جوايز و مشوق%٢٠ميزان بيست درصد (

از  درآمدهاي حاصل از حقوق وروديريال از محل  )٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 
نحوه پرداخت اين  نامه شيوه .اقدام نمايد ۵۳۰۰۰۰ـ ۸۲اي شماره  طريق رديف هزينه

(سازمان  صنعت، معدن و تجارتجهاد کشاورزي و  هاي خانهاعتبارات با همکاري وزارت
  .شود توسعه تجارت ايران) تدوين مي

  
 ۲تبصره 

 الف ـ 
) ۲) و (۱( هاي هاي دولتي مشمول گروه شود، بنگاه به دولت اجازه داده مي ـ ۱

) قانون اساسي ۴۴هاي کلي اصل چهل و چهارم ( ) قانون اجراي سياست۲موضوع ماده (
اي و  با اصالحات و الحاقات بعدي را پس از احراز صالحيت حرفه ۲۵/۳/۱۳۸۷مصوب 

ازمان اهليت فني و مالي و همچنين عدم بدهي معوق متقاضي به نظام بانکي، س
هاي بازنشستگي، واگذار نمايد و پس از واريز منابع حاصله به  و صندوقسازي  خصوصي

ل چهل و (د) سياستهاي کلي اص ) بند۱( ع جزءمصارف مربوط به موضو ۳۱۰۵۰۱رديف 
کيد بر تقويت أاين قانون با ت) ۱۳قانون اساسي را از طريق جدول شماره( )۴۴( چهارم
 .ها پرداخت کند تعاوني
هاي  وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است تمام يا بخشي از سهام و دارايي  ـ ۲
مانده سهام متعلق به دولت و  زيرمجموعه قوه مجريه و باقي اجرائيهاي  دستگاه دولتي 

هاي مندرج در قانون  هاي مشمول واگذاري را مطابق روش هاي دولتي در بنگاه شرکت 
) قانون اساسي عرضه و منابع حاصله ۴۴چهارم ( هاي کلي اصل چهل و اجراي سياست

هاي کلي اصل چهل و چهارم  ) بند (د) سياست۲سهم دولت در راستاي اجراي جزء (
 ۱۳ـ۱د و مطابق با جدول شماره واريز کن ۳۱۰۵۰۲) قانون اساسي را به رديف ۴۴(
واگذاري  ، المال هاي فوق و با رعايت صرفه و صالح بيت عالوه بر روش .مصرف برساند به

اف) مشروط به .تي.گذاري قابل معامله در بورس (اي هاي سرمايه سهام در قالب صندوق
ها بيش از سه سال دولتي نباشد و همچنين عرضه سهام به  اينکه مديريت اين صندوق

 :روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است
 شده پذيرفتهي دولتي ها شرکت ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سهام ۲ـ۱

هاي اجرائي  دستگاه در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران را که در مالکيت 
هاي دولتي قرار دارند در  هاي تابعه آنها و يا بانک شرکت زيرمجموعه قوه مجريه يا 

در صورت واگذاري در قالب  .هاي مندرج در اين جزء واگذار نمايد چهارچوب روش
 اريگذ هاي سرمايه س از ايجاد صندوقي قابل معامله در بورس، پگذار سرمايهي ها صندوق

ق تشريفات قانوني، انتقال سهام مذکور در قالب معامالت خارج از طابو تأييد اساسنامه م
هاي ياد شده به عموم  ها و عرضه واحدها و صندوق جلسه رسمي معامالت بين صندوق

هاي  ها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوق عرضه سهام شرکت .پذير است امکان
ميزان تخفيف توسط  .) مشمول تخفيف است%۳۰درصد ( ي تا سقف سيگذار سرمايه
 .شود وزيران تعيين مي هيأت

در حکم مؤسسه عمومي  ۱۴۰۰تا تعيين ماهيت حقوقي، صندوق مذکور در سال 
 .باشد غيردولتي مي
دولتي مجازند با هماهنگي وزارت هاي  شرکت ها، مؤسسات و  ـ وزارتخانه۲ـ۲

ها با حداقل سرمايه ده ميليارد  امور اقتصادي و دارايي نسبت به تأسيس صندوق
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ريال به صورت نقد يا غيرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 .شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران) اقدام نمايند هاي فهرست شرکت 

هاي خريد و  سفارش اخذهاي الزم در  بانکهاي دولتي مکلفند همکاري ـ ۲ ـ۳
گذاري صندوق و يا سهام موضوع اين جزء را از طريق شعب خود  فروش واحدهاي سرمايه

 .انجام دهند
عالي بورس مکلف است سازوکار نحوه اجراي اين جزء و اساسنامه  شوراي ـ ۲ـ ۴
اي پيشنهاد نمايد که وزير  گونه وزيران به هيأتهاي مذکور را براي تصويب در  صندوق

عنوان دارنده  شده توسط وي، از طرف دولت به تخصصي مربوطه يا نماينده معرفي
گذاري ممتاز صندوق، مسؤوليت اعمال مديريت و حقوق مالکانه  واحدهاي سرمايه
ه تأييد وزير نويسي ب درصدي از مبلغ پذيره .گذاري را برعهده داشته باشد واحدهاي سرمايه

 .يابد هاي مذکور اختصاص مي امور اقتصادي و دارايي به بازارگرداني واحدهاي صندوق
ي قابل معامله و کاهش گذار سرمايههاي  منظور خروج تدريجي دولت از مديريت صندوق به

واحدهاي آنها از قيمت واحدها، شوراي عالي بورس  داراييفاصله ميان ارزش خالص 
ماه از تاريخ ابالغ اين قانون دستورالعمل نحوه تبديل واحدهاي  موظف است ظرف سه

ي ممتاز را براي دارندگان عمده واحدهاي گذار سرمايهي عادي به واحدهاي گذار سرمايه
ها و بازارگرداني فعال مدير صندوق از طريق خريد و فروش سهام موجود در  اين صندوق

 .هاي آنها تصويب کند يگذار سرمايهسبد 
بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از  ـ ۳

هاي دولتي  شرکت ت و مؤسسات و هاي متعلق به دول محل واگذاري اموال و دارايي
) قانون اساسي و مشمول ۸۳استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم ( به

) قانون اساسي از ۴۴چهارم ( و  هاي کلي اصل چهل واگذاري موضوع قانون اجراي سياست
 .قابل پرداخت است ،) اين قانون۱۸طريق جدول شماره (

) قانون ۴مشمول حکم ماده ( ۱۴۰۰هاي در فهرست واگذاري در سال  شرکت ب ـ  
 .باشند ) مي۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

) قانون برنامه پنجساله ۲۹موضوع ماده (هاي  دستگاه  ربط ذيج ـ  وزراء و رؤساي 
 ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

هاي  شرکت فهرست  ۱۴۰۰با اصالحات و الحاقات بعدي مکلفند تا پايان خردادماه سال 
  درصد  ههاي دولتي در آنها کمتر از پنجا شرکت زيرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و 

) است را به همراه ميزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور %٥٠(
 .کنند اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال

هاي اجرائي  دستگاه کشور) با همکاري   داري کل وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه
الذکر را از طريق  هاي فوق شرکت ت در الذکر موظف است پرداخت سود سهم دول فوق

هاي مادر در چهارچوب قوانين و در مواعد مقرر قانوني به صورت مؤثر، پيگيري  شرکت 
کشور) مکلف است سود و زيان، سود دريافتي و ميزان سهام   داري کل دولت (خزانه .کند

ي دولت هاي عملکرد مال ها را به تفکيک هر شرکت، در گزارش شرکت دولت در اين 
 .به اين بند اختصاص دارد ۱۳۰۱۰۸رديف  .روزرساني کند منعکس و به

ريال از بدهي  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(د ـ  دولت مکلف است مبلغ ده هزار ميليارد 
هاي کلي اصل چهل و چهارم  ون اجراي سياست) قان۲۹) ماده (۲ناشي از عدم اجراي بند (

هاي مالي تأمين  را از طريق فروش سهام و داراييتاکنون  ۱۳۸۷) قانون اساسي از سال ۴۴(
منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و کارآفريني،  کند و به

 ۵۳۰۰۰۰ـ  ۵۴در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون از محل رديف 
اعتبار مذکور در نيمه اول سال ) %۱۰۰صد درصد ( .) اين قانون هزينه کند۹جدول شماره (

بانک توسعه تعاون مکلف است ميزان پرداختي از اين محل و منابع  .تخصيص يابد ۱۴۰۰
 .موجود بانک مذکور را هر سه ماه يک بار به کميسيون اجتماعي مجلس گزارش دهد

 ـ هـ
 هاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در شرکت کليه  ـ  ۱

ها و مؤسسات دولتي که شمول قوانين و  شرکت ) اين قانون شامل ۳پيوست شماره (
هاي شهرهاي با جمعيت  مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، شهرداري

ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع  باالي يک ميليون نفر و مراکز استان
با اصالحات و  ۱۹/۴/۱۳۷۳عمومي غيردولتي مصوب قانون فهرست نهادها و مؤسسات 

مکلفند پس از ابالغ اين قانون، در طول سال  آنها ربط ذيو شركتهاي تابعه  الحاقات بعدي
ها و  شرکت روزرساني اطالعات خود و  بار نسبت به ثبت و به ماه يک متناوباً و هر سه ۱۴۰۰

ات نيروي انساني (از طريق پايگاه مؤسسات تابعه و وابسته، نظير اطالعات پايه، اطالع
اطالعات کارکنان نظام اداري (پاکنا)) و مديران، بودجه و صورتهاي مالي و گزارشهاي 

دولتي  هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير شرکت عملکردي در سامانه يکپارچه اطالعات 
دارايي مکلف وزارت امور اقتصادي و  .کنند مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام

هاي  است امکان دسترسي به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط براي سازمان
 .برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و ديوان محاسبات کشور فراهم کند

وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداري و 
زي جمهوري اسالمي ايران، سازمان ثبت اسناد و امالک استخدامي کشور، بانک مرک

کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را براي برقراري ارتباط 
عم از سامانه جامع بودجه، پايگاه اطالعات کارکنان نظام (اهاي الکترونيکي مرتبط  سامانه
مزايا و سامانه شناسه ملي اشخاص  ، سامانه ملي ساختار، سامانه حقوق وا)پاکن( اداري

دولتي  هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير شرکت حقوقي کشور) با سامانه يکپارچه اطالعات 
 .و تبادل اطالعات به عمل آورند

هاي  شرکت مديره و مديران عامل  هيأتپرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي 
ق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از انون الحا) ق۸۴مشمول اين جزء با رعايت ماده (

ها  شرکت ) و نيز پرداخت هرگونه مزايا به رؤسا و مديران عامل اين ۲مقررات مالي دولت (
مديره  هيأتمديران عامل و اعضاي  .منوط به انجام کامل تکاليف اين جزء است

انوني مقرر اين بند چنانچه از اجراي اين بند از قانون در مهلت ق مذكور درهاي  شرکت 
قانون مجازات اسالمي (رديف اول مجازات درجه  )۱۹(استنکاف نمايند، به مجازات ماده 

 .شوند محکوم ميبيش از شش ماه تا دو سال به حبس  )۶
) قانون محاسبات عمومي ۴هاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده ( شرکت تمامي  ـ۲

هايي که بيش از  شرکت ير با اصالحات و الحاقات بعدي و سا ۱/۶/۱۳۶۶کشور مصوب 
ها، مؤسسات دولتي  ) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشترکاً به وزارتخانه%٥٠درصد (  پنجاه

ها و مؤسسات دولتي که شمول  شرکت هاي دولتي تعلق داشته باشد و همچنين  شرکت و 
ملي نفت قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از جمله شرکت 

هاي تابعه آنها، بانک مرکزي  شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و  شرکت ايران و 
هاي تابعه،  شرکت جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و 

 :هاي تابعه مکلفند شرکت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و 
ويکم  خود را حداکثر تا سي ۱۴۰۰يب بودجه سال صورتجلسات تصو ـ۲ـ ۱

تأييديه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام  اخذبراي  ۱۴۰۰ارديبهشت ماه سال 
 .کنند مندرج در اين قانون (با تأکيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه

ارت امور هاي دولتي که سازمان برنامه و بودجه کشور و وز شرکت تمامي  ـ ۲ـ ۲
عضو مجمع عمومي آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصويب بودجه را  دارايياقتصادي و 

و صورتجلسه تصويب صورتهاي مالي را  ۱۴۰۰حداکثر تا سي و يکم ارديبهشت ماه سال 
به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزير امور  ۱۴۰۰مهرماه سال  ام سيحداکثر تا 

فاقد اعتبار  ،صورتجلساتي که امضاهاي مزبور را نداشته باشد .رسانندب دارايياقتصادي و 
 .است

هاي دولتي که شمول قوانين و  شرکت هاي دولتي و کليه  شرکت مجامع عمومي  ـ ٣
) ۷۵مقررات بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مکلفند ضمن رعايت کامل ماده (

) درخصوص ۲شي از مقررات مالي دولت (قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخ
هاي نيروي انساني (پرسنلي)  اصالح بودجه تفصيلي شرکت، از هرگونه افزايش در هزينه

هاي  هاي رفاهي به کارکنان شرکت و کاهش هزينه اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي
 .کنند تنابوزيران اج هيأتقانوني مصوبات  قوانين و مقررات و گذاري خارج از سرمايه

هاي تابعه مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز مشمول حکم اين جزء  شرکت 
 .باشد مي

اجراي حکم اين بند درخصوص نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به اذن 
 .معظم له خواهد بود

شود تا سقف يک ميليون و پانصد هزار ميليارد  وـ به دولت اجازه داده مي
االمتياز، واگذاري سهام و حقوق  ريال از محل ارائه حق )١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

ي متعلق گذار سرمايههاي  و طرح اي سرمايههاي  هاي تملک دارايي مالکانه، واگذاري طرح
د هاي غيرمنقول مازا هاي دولتي و همچنين واگذاري اموال و دارايي شرکت به دولت و 

 :دزير تأمين و هزينه نماي شرح به
مواردي که محل تأمين آن از محل فروش سهام است به رديف درآمدي شماره   ـ ۱
مبلغ يک ميليون و سيصد  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۹۳اي  واريز و از محل رديف هزينه ۳۱۰۵۱۷

ريال جهت تقويت تأمين اجتماعي افراد  )١.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد 
همچنين تأديه بخشي از  تحت پوشش صندوق بازنشستگي کشوري، لشکري و فوالد و

 ديون و ايفاي تعهدات قانوني سازمان تأمين اجتماعي (هشتصد و نود هزار ميليارد
ريال و بيمه تکميلي ايثارگران و خانواده شهدا، مطالبات  )٨٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

، نظام تأمين اجتماعي فراگير و ۲۰/۱۲/۱۳۹۶قانون حمايت از حقوق معلوالن مصوب 
ن حداقل مسکن و معيشت و بيمه زنان معسر (زناني که همزمان از سه متمرکز، تأمي

د)، مشمولين قانون معافيت ستنمکفي و شغل قانوني محروم ه مؤلفه حمايت خانواده، ارث
 ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ج نفر کارگر مصوب پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان تا ميزان پن

هاي اجتماعي قاليبافان،  بيمههاي مشمول مصوب دولت، قانون  اساس فهرست کارگاه(بر
) قانون ۷و ماده ( ۱۸/۵/۱۳۸۸مصوب  دار شناسهبافندگان فرش و شاغالن صنايع دستي 
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ها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومي،  هدفمندسازي يارانه
ب، مددجويان کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي وصيادان شمال و جن

هنرمندان و نويسندگان، مربيان مهدکودک و مراکز توانبخشي بهزيستي و قانون کشور، 
 .يابد کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص مي ۱۳۸۶بودجه مصوب 

مانده آن مربوط به مواردي که محل تأمين آن از محل فروش اموال است،  باقي ـ ۲
 ۵۳۰۰۰۰ـ  ۹۴شماره اي  محل رديف هزينه واريز و از ۲۱۰۲۲۷به رديف درآمدي شماره 

بندي  ، رتبهاجرائيهاي  دستگاه جهت تأمين بخشي از پاداش پايان خدمت کارکنان 
معلمان و اعمال مدرک تحصيلي معلمان، پرداخت مطالبات معلمان مأمور به مدارس 

ون جامع ) قان۱خارج از کشور، تأمين بخشي از مطالبات ايثارگران موضوع بند (الف) ماده (
خدمات رساني به ايثارگران، تأمين پاداش پايان خدمت و ذخيره مرخصي شهدا و 

) قانون جامع ۳۸بصره ماده (ايثارگران بازنشسته مشموالن قانون حالت اشتغال و ت
هاي  العاده خاص کارمندان سازمان رساني به ايثارگران، اجراي قانون تسري فوق خدمات

ها نن سازمان دامپزشکي و سازمان زنداخون ايران به کارمندا پزشکي قانوني کشور و انتقال
سازي حقوق شهداي  ، متناسب۱۹/۲/۱۳۹۱و اقدامات تأميني و تربيتي کشور مصوب 

سازي حقوق  همسان %)۵۰(بازنشسته و حقوق والدين شهدا با جانبازان پنجاه درصد 
و فناوري با حقوق  هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات علمي دانشگاه هيأتاعضاي 
هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش  علمي غيرباليني دانشگاه هيأتاعضاي 

پزشکي، تأمين مطالبات سهم قانوني حق عضويت اعضاي صندوق ذخيره بسيجيان و 
 .يابد اجراي موضوع جواني جمعيت و حمايت از خانواده اختصاص مي

خشودگي جريمه تسهيالت پرداختي از هاي دولتي مکلفند نسبت به ب ـ بانکز
ها و واحدهاي مداران، مرغداران، عشاير، کارگاهبه کشاورزان (دا ۱۳۹۴ابتداي سال 

خسارت ديده از حوادث غيرمترقبه و آسيب  )صنايع تبديلي ـ تکميلي بخش کشاورزي
ريال  )٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ديده از خشکسالي و امهال آن در سقف دو هزار ميليارد 

 .دام نماينداق
هاي دولتي مشمول واگذاري نزد مؤسسات مالي و  شرکت ـ هرگونه توثيق سهام  ح

تسهيالت، جز با تأييد کتبي وزير امور اقتصادي و دارايي ممنوع  اخذاعتباري جهت 
 .باشد مي

 )٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(شود تا سقف سيصد هزار ميليارد  به دولت اجازه داده مي ـ ط
م و ا، سهاه ) اين قانون از بنگاه۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ۹۰ديف ريال از محل ر

هاي زيربنايي با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته مندرج حالشرکه را براي ايجاد طر سهم
در اين قانون به پيمانکاران و مشاوران تعاوني، خصوصي، عمومي غيردولتي و قرارگاه 

مچنين دولت مجاز است در سقف اين بند، ه .ء(ص) واگذار نمايداالنبيا خاتمسازندگي 
هاي تملک  هاي خود براي تکميل و اجراي طرح نسبت به واگذاري اموال، امالک و دارايي

  .داقدام نماي اي سرمايههاي  دارايي
 ي ـ 

ها و  هاي دولتي، بانک شرکت شفافيت بودجه  يبه منظور اصالح ساختار و ارتقا ـ۱
) اين قانون، شامل ۳ت مندرج در پيوست شماره (انتفاعي وابسته به دول مؤسسات

هايي که شمول قانون و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است،  شرکت
هاي تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملي نفت ايران، بانک مرکزي جمهوري  شرکت 

سازمان توسعه  هاي تابعه شرکت اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و 
هاي تابعه و  و شركت هاي تابعه آنها شرکت و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و 

 :دپذير اقدامات زير انجام مي نهادهاي عمومي غيردولتي ربط ذي
مجامع عمومي مکلفند به همراه تصويب بودجه، برنامه و فعاليت شرکت و  ـ ۱ـ ۱

ي و کيفي داف کماين بند را مشتمل بر اه) ۱( يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء
هاي تامين مالي، افزايش سود،  ها، بهبود روش وري، مولدسازي دارايي نظير ارتقاي بهره

هاي مربوط به تصويب  هاي مالي را در قالب شاخص کاهش زيان انباشته، بهبود نسبت
 .برسانند
ازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است با همکاري س ـ ١ـ ٢

اي  هاي بودجه سازي و انطباق سرفصل کشور و سازمان حسابرسي نسبت به همسان
هاي  ) اين بند با سرفصل۱( هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء شرکت 

سازمان  .اقدام و آن را ابالغ نمايد ۱۴۰۰حسابداري آنها حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 
بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگري دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه  برنامه و

هاي  انتفاعي وابسته به دولت بر اساس سرفصل مؤسساتها و  هاي دولتي، بانک شرکت 
 .مذکور اقدام نمايد

هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي  شرکت بخشنامه بودجه ساالنه مختص  ـ ١ـ ٣
 مؤسساتها و  بايد به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه) اين بند ۱مصرح در جزء (

هاي بودجه کل کشور،  مشي و برنامه هاي کلي، خط اساس اهداف و سياست دولتي و بر
 .ابالغ گردد ۱۴۰۰حداکثر تا پايان مرداد ماه سال 

هاي عامل مکلفند بودجه تفصيلي ساالنه را بر اساس  هيأتهاي مديره/ هيأت ـ ١ـ ٤
هاي دولتي و يا ساير اشخاص  شرکت هاي مصوب مجمع عمومي و بخشنامه بودجه  هبرنام

هاي تعيين شده در  ) اين بند با رعايت قوانين و مقررات، در مهلت۱حقوقي مصرح در جزء(
سن اجراي ح مسؤوليت .بخشنامه بودجه ابالغي به تصويب مجامع عمومي خود برسانند

 .باشد هاي دولتي مي کتشر ي مجامع عمومي رؤسااين بند با 
هاي دولتي و يا ساير  شرکت سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغيير ارقام بودجه 

) اين بند نيست و در مورد استفاده از منابع عمومي ۱( اشخاص حقوقي مصرح در جزء
هاي دولتي به عنوان منابع تامين زيان، سهم منابع  شرکت دولت در بودجه تفصيلي 

اي و عناوين ديگر، ارقام پيشنهادي سازمان برنامه و  هاي سرمايه ولت در حسابعمومي د
 .بودجه کشور مالک خواهد بود

هاي عامل مکلفند گزارش تطبيق بودجه مصوب و  هيأت/هاي مديره هيأت ـ ١ـ ٥
به حسابرس مستقل و    و براي بررسي کنند عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصيلي تهيه

) اين بند جهت انعکاس ۱( شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء بازرس قانوني
اي از آن را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، ديوان  هاي مالي ارائه و نسخه در صورت

دستورالعمل مربوطه توسط  .محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمايند
مکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان وزارت امور اقتصادي و دارايي با ه

 .شود تهيه و ابالغ مي ۱۴۰۰حسابرسي حداکثر تا پايان تير ماه سال 
هاي اصلي و  شرکت غيرتلفيقي) براي (اي شش ماهه  هاي مالي ميان دوره تهيه صورت

مذکور مادر تخصصي و بانکها با ساز و کار اين بند الزامي است و يک نسخه از صورتهاي مالي 
به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي،  ۱۴۰۰تا پايان مهرماه سال 

 .شود وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال مي
) اين بند مکلفند آمار نيروي انساني خود را حداکثر ۱هاي موضوع جزء ( شرکت  ـ ١ـ٦

(پاکنا) ثبت  در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري ۱۴۰۰اه سال ارديبهشت م سي و يكمتا 
در اصالحيه احتمالي قانون  )پرسنلي( نيروي انساني هاي کرده تا مبناي محاسبه هزينه

 .کل کشور قرارگيرد ۱۴۰۱کل کشور و اليحه بودجه سال  ۱۴۰۰بودجه سال 
بت حقوق و مزايا را به اين بند مکلفند اطالعات ث )۱هاي موضوع جزء ( شرکت  ـ١ـ٧

وليت اجراي اين حکم را ؤها، مس شرکت مديران عامل  .صورت ماهانه تکميل نمايند
 .خواهند داشت

هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده  ـ۲
در صورت تخلف از اجراي اين بند عالوه بر پيگرد قانوني متخلفين،  .ممنوع است
داري کل  ها بايد به حساب درآمد عمومي نزد خزانه ل از اينگونه فعاليتمنابع حاص

 .کشور واريز گردد
نه و گزارش تطبيق هاي مالي ساال ومي نسبت به صورتاتخاذ تصميم مجامع عم ـ۳

عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني شرکت و يا ساير 
هرگونه آثار  مسؤوليت .باشد بند فاقد اعتبار مي) اين ۱اشخاص حقوقي مصرح در جزء(

 .باشد ساي مجامع عمومي ميؤهاي مالي مصوب فاقد اعتبار با ر مالي بر صورت
هاي عامل در رفع ايرادات مطرح شده در گزارش حسابرس  هيأتهاي مديره/ هيأت ـ۴

تکاليف  ) اين بند و۱( ها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء و بازرس قانوني شرکت
در مقاطع سه ماهه به مجمع  دباي ول بوده و نتيجه اقدامات خود را مجامع عمومي مسئ

مديره، موارد  هيأتچنانچه در اثر عدم اقدام موثر  .گزارش نمايند به صورت كتبيعمومي 
مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانوني شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي 

تصميم مناسب از جمله  اخذبند تکرار شود، مجامع عمومي مکلف به ن ) اي۱مصرح در جزء(
عامل نسبت به موارد اعالمي  هيأت/مديره هيأتعدم تداوم عضويت اعضاي مرتبط در 

 .باشند مي
ـ سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است با همکاري سازمان برنامه و بودجه ۵

و اعضاي  احراز صالحيت مديران عامل نامه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، آيين
 ها عامل و همچنين افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركت هيأت/مديره هيأت

مديره معرفي  هيأتبه عنوان عضو اين بند  )۱( و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء
شخاص حقوقي شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شرکت و يا ساير ا مي

اين بند و نيز معيارهايي نظير ميزان تحصيالت، رشته تحصيلي، سوابق  )۱( مصرح در جزء
 هيأتبه تصويب  ۱۴۰۰تجربي و مديريتي، تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 

  .وزيران برساند
) ٢٩) ماده (٣با رعايت تبصره ( سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است ـ  ۶

با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و  ون برنامه ششم توسعهقان
 هيأت/مديره هيأتساماندهي حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاء  نامه آيينبودجه کشور 

عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پيچيدگي فعاليت شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي 
به تصويب  ۱۴۰۰تهيه و حداکثر تا پايان ارديبهشت ماه سال ) اين بند، ۱( مصرح در جزء

 .وزيران برساند هيأت

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٧صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۹روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۲۱۴۱شماره 

) اين بند ۱هاي دولتي و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء( شرکت تمامي  ـ ۷
حقوق و مزاياي مديران ) قانون برنامه ششم توسعه ٢٩) ماده (٣با رعايت تبصره (موظفند 

تخلف از اين بند  .مربوط پرداخت نمايند نامه راساس آيينز زمان ابالغ مصوبه، بمذکور را ا
 .شود در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي

باشند  هايي که مکلف به ارائه خدمات و کاال به قيمت تکليفي مي شرکت ـ ۸
خالص آثار کمي ناشي از تکاليف مذکور را بر نتايج عملکرد، ذيل صورت سود و  ،موظفند

هاي  مطابق استانداردهاي ابالغي سازمان حسابرسي ارائه و جزئيات آن را در يادداشتزيان 
سازمان حسابرسي مکلف است در گزارش  .هاي مالي، افشاء نمايند توضيحي صورت

 .حسابرسي و بازرس قانوني شرکت، در خصوص اين بند جداگانه اظهار نظر نمايد
شور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و کارگروهي مرکب از سازمان برنامه و بودجه ک

حسابرسي  هاي با بررسي گزارش ۱۴۰۰سازمان حسابرسي حداکثر تا پايان مهرماه سال 
هاي دولت  ساالنه، مکلف است نسبت به ارائه پيشنهادات الزم جهت تعيين تکليف بدهي

حه اين بند جهت درج در الي )١(ها و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء  به شرکت
 .بودجه سنواتي اقدام نمايد

در  ۱۴۰۰وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است تا پايان شهريور ماه سال  ـ ۹
) ۴۴( چهل و چهارم هاي کلي اصل ) قانون اجراي سياست۱۳ماده ( )الف( اجراي بند

گذاري و اعمال وظايف حاکميتي  قانون اساسي نسبت به احصاء امور مربوط به سياست
 .وزيران ارائه نمايد هيأتاقدام و به  ها شرکت

وزيران مجاز خواهد بود اصالحات مورد نياز در اساسنامه  هيأتدر اجراي اين بند 
اساسنامه شركتهايي كه به تصويب مجلس شوراي  .را اعمال نمايد ربط ذيهاي  شرکت 

 .باشد ي ميناسالمي رسيده از شمول اين حكم مستث
قانون الحاق برخي مواد به ) ۲۸(اي بند (و) ماده دولت مکلف است در راست ـ ۱۰

هاي کلي اصل  ) و قانون اجراي سياست۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
هاي دولتي و يا ساير  شرکت ) قانون اساسي نسبت به تعيين تکليف ۴۴(چهل و چهارم 

ه بوده و يا زيان د ) اين بند که طي سه سال متوالي زيان۱( اشخاص حقوقي مصرح در جزء
 ۱۴۰۰تا پايان شهريور ماه سال  ،باشد انباشته آنها بيش از نيمي از سرمايه شرکت مي

 .اقدام نمايد
 هيأتواگذاري يا  هيأتساي مجامع عمومي مکلفند يک ماه پس از مصوبات ؤر

تصميم مطابق  اخذ، حسب مورد نسبت به تشکيل مجامع و ربط ذيوزيران و ساير مراجع 
 .مذکوراقدام نمايندمصوبات 
ها و يا ساير اشخاص حقوقي درحال تصفيه  ساي مجامع عمومي شرکتؤر ـ ۱۱

قانون، مکلفند حداکثر تا  ) اين۳) اين بند مندرج در پيوست شماره (۱مصرح در جزء(
يند تصفيه يا ختم فعاليت آنها اقدام آنسبت به اعالم ختم فر ۱۴۰۰ه سال مردادما پانزدهم

العاده مبني بر خاتمه تصفيه و غيرفعال شدن  لسه مجامع عمومي فوقنمايند و صورتج
به  ها ) اين بند را در اداره ثبت شرکت۱شرکت و يا ساير اشخاص حقوقي مصرح در جزء(

اجراي اين حکم را دارند و هرگونه اقدام  مسؤوليتساي مجامع عمومي ؤر .ثبت برسانند
 .گردد مغاير با رويه فوق تخلف محسوب مي

ن از طريق سازما ۱۴۰۰هاي دولتي مکلفند تا پايان آذر ماه سال  شرکت   ـ۱۲
سسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسب مورد در مؤحسابرسي و يا 

جهت افزايش صرفه اقتصادي، کارايي و اثر بخشي فعاليت شرکت و افزايش قابليت اعتماد 
ياتي و ارائه آن به مجمع عمومي هاي مالي، نسبت به انجام حسابرسي عمل گزارش

 هايي که از ابتداي برنامه هاي فوق و شرکت شرکت عامل  هيأتمديره/ هيأت .کنند اقدام
اند، مکلف به اقدامات الزم پيرامون نتايج حسابرسي  ششم توسعه، حسابرسي عملياتي شده

 .باشند عملياتي و ارائه گزارش اقدامات در اولين جلسه مجامع عمومي خود مي
 مسؤوليت .گيري نمايند فوق تصميم هاي امع عمومي مکلفند نسبت به گزارشمج

باشد هاي دولتي مي شرکت ي مجامع عمومي رؤساسن اجراي اين بند با ح.          
انون مديريت خدمات کشوري و ق) ۷۱عضويت همزمان مقامات موضوع ماده ( ـ ۱۳

) قانون مديريت خدمات کشوري ۵ماده( هاي اجرائي موضوع دستگاه معاون آنان و مديران 
هاي  ) قانون محاسبات عمومي کشور و همچنين کارکنان شاغل درکليه پست۵و ماده (

هاي دولتي و  شرکت هاي اجرائي  مديره، مديريت عاملي و ساير مديريت هيأتمديريتي در 
ساير ها اعم از زير مجموعه خود و زير مجموعه  نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمان

 .ها ممنوع است دستگاه
و  مؤسساتهاي وابسته به  شرکت ها و  هاي دولتي و سازمان شرکت ها و  سازمان

ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع  نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري
 .باشند مديره هستند از شمول اين حکم مستثني مي هيأتعضو  ، اين جزء

شود، براي  متولد  ۱۴۰۰ند که از ابتداي سال ازاي هر فرز ک ـ  دولت مکلف است به
ريال تا  )١٠.٠٠٠.٠٠٠( نباشد، مبلغ ده ميليو ٥/٢هايي که ميزان باروري آنها تا  استان

جدول  ۱۳۰۴۲۵ريال از محل رديف  )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( سقف ده هزار ميليارد

ذاري قابل معامله گ ي سرمايهها يد واحدهاي صندوقجهت خر صرفاً) اين قانون ۵شماره (
از جمله خانوارهاي مشمول، نحوه  اجرائيساز و کار  .در بورس به نام فرزند اختصاص دهد

هاي مرتبط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به  خريد و انتخاب صندوق و هزينه
 .رسد وزيران مي هيأتتصويب 
 
 ۳تبصره  

سقف  ۱۴۰۰) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۴الف ـ  با رعايت بند (الف) ماده (
دولتي عالوه بر  هاي دولتي و غير تسهيالت تأمين مالي خارجي (فاينانس) براي طرح

دالر  )٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هاي قبل، معادل ريـالي سي ميليارد  مانده سـهميه سـال باقي
انس) منوط به در مواردي که استفاده از تسهيالت مالي خارجي (فاين .شود تعيين مي

هاي تسهيالت  تضمين دولت جمهوري اسالمي ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه
اي  شده از منابع بانکهاي کارگزار خارجي و بانکها و مؤسسات مالي و توسعه اخذمالي 
وزيران به  هيأتالمللي باشد، وزير امور اقتصادي و دارايي مجاز است پس از تصويب  بين

هاي  هاي کلي و يا اختصاصي مورد نياز براي طرح طرف دولت ضمانتنامهنمايندگي از 
وزيران به  هيأتماه صادر و يا اختيار امضاي آن را با تصويب  مذکور را حداکثر ظرف يک

 .تفويض کند ربط ذيمقام مسؤول 
هاي دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از تسهيالت مالي  در مورد کليه طرح

(به منظور تأييد اولويت براي  ربط ذيتأييديه دستگاه اجرائي  اخذ (فاينانس) خارجي
استفاده از تأمين مالي خارجي)، وزارت امور اقتصادي و دارايي (به منظور صدور ضمانتنامه 
دولتي)، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران(به منظور پايش(کنترل) تعادل و مديريت 

هاي  براي پايش(کنترل) طرح صرفاًودجه کشور(تـراز ارزي کشور) و سازمان برنامه و ب
اي) ضروري  هاي سرمايه هاي تملک دارايي ها و طرح شرکت هاي  بخش دولتي شامل طرح

ها از محل عايدات طرح و يا منابع  بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يک از طرح
 .باشد شده در اين قانون قابل پرداخت مي بيني پيش

) قانون برنامه ششم توسعه ۴( ماده) (پ هاي بند با رعايت اولويتشوراي اقتصاد 
هاي بخش دولتي که داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و  تسهيالت مذکور را به طرح

 ،اند استفاده نکرده اين تسهيالتکنون از تاهايي که  محيطي باشند، با اولويت استان زيست
هاي ريلي کل کشور و استان  و طرح آبهاي آب و فاضالب و مهار  با اولويت طرح

 .دهد خوزستان اختصاص مي
هاي  شرکت هاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي،  طرح
هاي تابعه قرارگاه سازندگي  شرکت هاي خالق و مؤسسات و  شرکت بنيان،  دانش
انند از تسهيالت تو هاي الزم به بانکهاي عامل مي نيز با سپردن تضمين (ص)االنبياء خاتم

هاي مذکور از  و بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر يک از طرح کنند مذکور استفاده
هاي غيردولتي، وزارت امور  در خصوص طرح .شود تأمين و پرداخت مي ،محل عايدات طرح

تضمين الزم از بانکهاي عامل که به پشتوانه  اخذقتصادي و دارايي موظف است پس از ا
ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه  اسب و کافي از مالکان طرحوثايق من اخذ

 .بازپرداخت اقدام کند
دالر از تسهيالت تأمين مالي  )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(دولت مجاز است يک ميليارد 

اي  الذکر را براي استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالي و توسعه خارجي (فاينانس) فوق
تجهيز آزمايشگاهها و کارگاههاي دانشگاهها، دانشگاههاي علوم  المللي به منظور بين

با تضمين و  اسالمي دانشگاه آزاد و پزشکي، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري
بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگيان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، مراکز آموزش 

ترويج کشاورزي با تضمين دولت و  اي دولتي و سازمان تحقيقات، آموزش و فني و حرفه
 .بازپرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومي تأمين کند

کشور مصوب   کل ۱۳۹۵) قانون اصالح قانون بودجه سال ۳۸ب ـ  اجراي تبصره (
 .شود تمديد مي ۱۴۰۰در سال  ۳/۶/۱۳۹۵

مله اي از ج شده از بانکهاي توسعه منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب ج ـ  به
بي) و بانک .آي.آي.گذاري زيرساختهاي آسيايي (اي اسالمي، بانک سرمايه بانک توسعه 

کننده از تسهيالت مذکور مجازند در سقف بند  هاي استفاده دستگاه توسعه و تجارت اکو، 
اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف   (الف)

هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره  راي اجراي طرحشده ب بيني اعتبارات پيش
کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور  ن قانون نسبت به هزينه) اي۱(

 .کنند اقدام
سهم دستگاه  %)٥/٧(د ـ  دولت مجاز است در صورت تأمين هفت و نيم درصد 

%) اصل و ۵٠به بازپرداخت پنجاه درصد (و تعهد  ربط ذيهاي  دستگاه ها و  توسط شهرداري
دالر از تسهيالت مالي ) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد  ۲سود توسط همان دستگاه حداقل 

برداري از  اين تبصره را جهت ساخت و بهره )الف(در سقف سهميه بند  (فايناس) خارجي
 .هاي کاهش آلودگي هوا و مديريت پسماند اختصاص دهد خطوط قطار شهري و طرح
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هاي حمل و نقل ريلي  قانون حمايت از سامانه )۵(دولت موظف است با رعايت ماده 
نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام  ٢٢/٥/١٣٨٥شهري و حومه مصوب 

 .کند
شود در صورت تأمين کل سهم و تضمين اصل و سود  ها اجازه داده مي به شهرداري

 .کنند تسهيالت اقدام اخذه اين تسهيالت خارج از سهم اين بند نسبت ب
   

 ۴تبصره 
از محل منابع  ۱۴۰۰شود در سال  ـ به بانکهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي الف

ـ ريالي با رعايت مقررات شوراي  در اختيار نسبت به مشارکت و يا اعطاي تسهيالت ارزي
 :کنند پول و اعتبار به موارد زير اقدام

گذاران بخشهاي  دالر به سرمايه )٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ـ تا مبلغ سه ميليارد ۱
براي  (ص) االنبياء خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و قرارگاه سازندگي خاتم

مشترک براي افزايش ضريب   اي باالدستي نفت و گاز با اولويت ميادين هاي توسعه طرح
ون انتقال مالکيت آوري گازهاي همراه بد بازيافت مخازن و احياي ميادين قديمي و جمع

 .نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها
اي بخش صنعت و معدن و  هاي توسعه اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه طرح ـ۲

%) بخشهاي خصوصي ۵١درصدي (  و يک رکت حداقل پنجاه بخش برق و منابع آب با مشا
اي و با تکيه  س مزيتهاي منطقهيافته براسا و تعاوني با اولويت مناطق محروم و کمترتوسعه

 .هاي آمايش سرزمين بر جهت گيري
گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و  ـ به سرمايه۳

هاي صنايع تکميلي و تبديلي محصوالت کشاورزي و دامي و  بسيج سازندگي براي طرح
اورزي، با اولويت هاي صنايع تکميلي و تبديلي کش صنايع پتروشيمي، تسهيالت طرح

 هاي استان و بويژه هاي آب و فاضالب کل کشور هاي فعلي، طرح بهسازي و نوسازي واحد
هاي جديد در نواحي روستايي و عشايري  خوزستان و سيستان و بلوچستان، احداث واحد

هاي توليد محصوالت کشاورزي و مناطقي که قابليت کشت پاييزه دارند،  و در کنار قطب
 .ودش مي ءاعطا

هاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي و ان بخشگذار سرمايهبه  ـ ۴
راهها و  راهها و بزرگهاي زيربنايي راه نظير آزاد براي طرح (ص) ءاالنبيا خاتمقرارگاه سازندگي 

 هاي اصلي راه
از محل منابع  ۱۴۰۰شود در سال  ب ـ  به بانکهاي تجاري و تخصصي اجازه داده مي

گذاران بخشهاي خصوصي و  ريالي به سرمايه ارزي ـ  يار نسبت به اعطاي تسهيالت در اخت
اي و نيز انواع مختلف  هاي توسعه اي سازمان هاي توسعه ها براي طرح تعاوني و شهرداري

شهري و همچنين حمل و نقل دريايي، اقتصاد دريا، ايجاد  حمل و نقل درون و برون
اي و  هاي توسعه با معرفي سازمان، هاي زباله سوز هپسماند و نيروگا تاسيسات مديريت

اين وزارتخانه و  ربط ذيهاي تابعه و  شرکت ها و  وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمان
حق دسترسي يا فروش خدمات به  اخذدر قبال  ربط ذي سازمان يا وزارت کشور با تضمين

 .کنند انتقال مالکيت اقدام کنندگان تا استهالک اصل سرمايه و سود آن بدون استفاده
ج ـ  محاسبه کليه منابعي که از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل و تسعير به 

 .اس) است.تي.شود، با نرخ سامانه معامالت الکترونيکي (اي ريال مي
ي بخش خصوصي به منظور گذار سرمايهنفت مکلف است با استفاده از  وزارتد ـ  

جي) و .پي.فلر)، اتان، پروپان و بوتان (ال(ي همراه نفت جلوگيري از هدر رفت گازها
هاي جداسازي  ال) در ميادين نفتي و گازي نسبت به احداث طرح.جي.مايعات گازي (ان

بازپرداخت  .اقدام کند ۱۴۰۰مواد مذکور حداقل به ميزان يک ميليون تن در سال 
 .خواهد بود ي انجام شده از محل تحويل مواد توليدي همان طرحگذار سرمايه
  

 ۵تبصره 
 :و موازين شرعي شود با رعايت قوانين و مقررات اجازه داده مي ١٤٠٠در سال 

 الف ـ 
ريال  )٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هاي دولتي تا سقف شصت و پنج هزار ميليارد  شرکت  ـ۱

تا  کنند اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر
محيطي خود که  هاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست ي اجراي طرحبرا
 .رسد، به مصرف برسانند تصويب شوراي اقتصاد مي به

 و راه و شهرسازي نيرو ،جهاد کشاورزي هاي هاي وابسته و تابعه وزارتخانه شرکت به  ـ ۲
 ريال )٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(شود تا سقف دويست و هفتاد هزار ميليارد  اجازه داده مي

هاي عامل منتشر و براي  بانک ساير ـ اسالمي از طريق بانک کشاورزي و اوراق مالي
هاي آبياري تحت فشار  هاي مهم کشاورزي و امنيت غذايي از جمله اجراي طرح طرح
هاي مقابله با اثرات  داري و حفاظت خاک، طرح ، آبخوان هاي آبخيزداري ، اجراي طرح نوين

،  هاي آن هاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبکه ، اجراي طرح ردهامخرب ريزگ

هاي اصلي  آبهاي مرزي و شبکه   هاي مهار و تنظيم بازسازي و مرمت قنوات، تکميل طرح
، توليد واکسن جديد دام، طيور و آبزيان، اجراي طرح ملي مرغ الين آرين،  و فرعي آن

ر، تامين تجهيزات آزمايشگاهي و نوسازي اجراي طرح توسعه شبکه هواشناسي کشو
، اجراي طرح نوسازي باغات  ، آموزش و ترويج کشاورزي ايستگاههاي سازمان تحقيقات

، تکميل طرح  ، طرح توسعه اشتغال در شيالت و آبزي پروري نخيالت و مرکبات کشور
،  نپانصد و پنجاه هزار هکتاري خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاري دشت سيستا

 شمارشگر هاي نوين در علوم آب (يونيزاسيون و آب ژرف)، نصب هاي فناوري اجراي طرح
، عالج بخشي  هاي آب سنجي وزارت نيرو ، توسعه شبکه کشاورزي هاي چاهروي  )کنتور(

اراضي و پايش سازي  ، تکميل شبکه آب و فاضالب اهواز و طرح يکپارچه ها و سدها خليج
، سم و توسعه و ترويج فناوري و دانش در  ، کود توليد بذر، اجراي طرح  سالمت خاک

کشاورزي و  )مکانيزاسيون( ماشيني كردن کشاورزي و منابع طبيعي، دامپروري، توسعه و
سامانه گرمسيري و (، مهار آبهاي مرزي  ب و هوا کشتاي و آ تقويت کشتهاي گلخانه

هاي  اکسن دامي، بذر و نهادهسردسيري) آبخيزداري، مبارزه و مهار ريزگردها، توليد و
کشاورزي، آب و فاضالب و آسفالت راه روستايي و آبياري نوين، کشت يکپارچه، 

بازپرداخت اصل و سود اين اوراق  .هاي بين مزارع و اشتغال روستايي هزينه نمايند جاده
 .باشد هاي مذکور مي شرکت برعهده 

مصارف اين قانون از جمله شود براي تأمين مالي  ب ـ  به دولت اجازه داده مي
موضوع اين قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج  اي سرمايههاي  هاي تملک دارايي طرح

ريال، اوراق مالي اسالمي (ريالي ـ  ارزي) منتشر  )٦٥٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد 
نابع م .) اين قانون واريز کند۵جدول شماره ( ۳۱۰۱۰۸و منابع حاصل را به رديف شماره 

براي  ۱۰/۱۲/۱۳۵۱) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۳۰واريزي با رعايت ماده (
تخصيص اعتبارات اين قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور 

 )٨(هاي مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره  اصل، سود و هزينه .شود ميهزينه 
 .شده و قابل پرداخت است   بيني پيش ) اين قانون۹و (

ج ـ  وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر ماه گزارشي از نسبت بدهي 
افزايش اين نسبت به بيش از چهل و  .دولت به توليد ناخالص داخلي را به مجلس ارائه کند

 .مجوز از مجلس شوراي اسالمي است اخذ، منوط به %)٤٥(پنج درصد 
اين تبصره براي مطالبات در سقف  )روش نرفته بندهاي (الف) و (بد ـ  اوراق ف
و  ربط ذيـ مدير امور مالي  ييد رييس دستگاه اجرائي و ذيحساباعتبار مربوطه با تأ

سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاري به تمامي طلبکاران (اعم از پيمانکاران، 
هاي تعهد شده اعتبارات اين  ير هزينهگان تجهيزات و همچنين ساکنند مشاوران، تأمين

 .باشد مي )قانون از جمله تملک اراضي
هاي وابسته به آنها با تأييد وزارت کشور تا سقف  هاي کشور و سازمان هـ ـ  شهرداري
ريال اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين  )٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هشتاد هزار ميليارد 

حداقل  .کنند ها منتشر ن توسط همان شهرداريخود و با بازپرداخت اصل و سود آ
هاي قطار شهري و حمل و نقل  ) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح%٥٠(  درصد پنجاه

هاي قطار  تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق براي اجراي طرح .يابد  شهري تعلق مي
) %٥٠درصد (   اه) دولت و پنج%٥٠درصد ( شهري و حمل و نقل شهري به نسبت پنجاه

) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه %٥٠درصد (   تضمين پنجاه .ها است  شهرداري
اوراق فروش نرفته اين بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد شهرداري  .کشور است

 .باشد مربوط و سازمان برنامه و بودجه كشور قابل واگذاري به طلبكاران آن طرح مي
براي  شده اصل و سود اوراق منتشر )%۱۰۰صد ( در ها مجازند با تضمين صد شهرداري

هاي قطار شهري و حمل و نقل شهري در سقف اين بند با هماهنگي وزارت کشور  طرح
 .اقدام نمايند

ريال از اوراق مالي اسالمي اين بند به  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ده هزار ميليارد 
(ع)، حضرت  امام رضا حضرت هاي مطهر پيرامون حرم هاي فرسوده بازآفريني شهري بافت

 .يابد  بن موسي (ع) تعلق مي ع) و حضرت احمد(معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني
) برعهده دولت و %۲۵تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق تا بيست و پنج درصد (

 .هاست مابقي برعهده شهرداري
) ۵جدول شماره ( ۳۱۰۱۰۳رديف درآمدي و ـ  دولت اسناد خزانه اسالمي موضوع 

صادر و تا سقف پانصد  ۱۴۰۳اين قانون را با حفظ قدرت خريد و با سررسيد تا پايان سال 
بازپرداخت اين اسناد در  .ريال به طلبکاران واگذار کند )٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد 

کشور موظف است از   کلداري  شود و خزانه بيني مي کشور پيش  قوانين بودجـه سنواتي کل
) اين قانون نسبت به تسويه آن ۸محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول شماره (

هاي اجرائي با  دستگاه شده به طلبکاران  اين اسناد بابت تأديه مطالبات قطعي .اقدام کند
به  ريال )١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(اولويت دانشگاه آزاد اسالمي تا مبلغ پانزده هزار ميليارد 

هاي صادره توسط سازمان برنامه  اساس ابالغ اعتبار و تخصيص بر صرفاًشود و  آنان واگذار مي
اي و رديفها و جداول  هاي سرمايه اي و تملک دارايي و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزينه
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 مانده منتشرنشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اوراق مالي .شود اين قانون صادر مي
 .شود اسالمي موضوع بند (ب) اين تبصره اضافه مي

 ز ـ 
هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و  دولت از طريق اسناد تسويه خزانه، بدهي ـ ۱

حقوقي (تعاوني و خصوصي) و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، قرارگاه سازندگي 
ت مربوط تا االنبياء (ص) و بسيج سازندگي که در چهارچوب قوانين و مقررا خاتم
 ايجاد شده، با مطالبات قطعي معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۳۹۹سال  پايان
جدول  ۳۱۰۱۰۶ريال (موضوع رديف درآمدي ) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( هزار ميليارد پنجاه

 ) اين قانون) به صورت جمعي ـ خرجي۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ  ۴۲) و رديف ۵شماره (
 .تسويه کند

) قانون ۲الذکر که در اجراي بند (پ) ماده ( قطعي دولت از اشخاص فوقمطالبات 
با اصالحات و  ١/٢/۱۳۹۴پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  رفع موانع توليد رقابت

هاي مذکور به وسيله  شرکت هاي دولتي منتقل شده، با بدهي دولت به  شرکت بعدي به  الحاقات
  .اين اسناد قابل تسويه است

شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي  به دولت اجازه داده مي ـ ۲
اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني که در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان 

ايجاد شده است و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي،  ۱۳۹۹سال 
هاي  هاي بخش به بنگاههاي بازنشستگي، بانکها (از جمله بابت يارانه سود  صندوق

االنبياء (ص)،  ديده از شيوع بيماري کرونا)، قرارگاه سازندگي خاتم غيردولتي آسيب
االنبياء (ص)، بسيج سازندگي، شرکت  زدايي قرارگاه سازندگي خاتم پيمانکاران محروميت

ها  هاي دولتي تابعه وزارتخانه شرکت هاي تابعه و وابسته و نيز  شرکت ملي نفت ايران و 
هاي تکليفي از دولت که در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان  بابت يارانه قيمت

ها و  ايجاد شده است را با بدهي اشخاص ياد شده به بانک مرکزي يا بانک ۱۳۹۹سال 
ايجاد شده است، تا سقف سيصد و  ۱۳۹۹مؤسسات اعتباري غيربانکي که تا پايان سال 

) ريال از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه و ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠پنجاه هزارميليارد (
 د:ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي به شرح زير تسويه کن تسليم به بانک مرکزي، بانک

ـ حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد (اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي ٢ـ١
مانده  الذکر است و باقي ه فوقمبلغ ماند %)٥٠درصد ( و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه

هاي دولتي تابعه  شرکت هاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانکها و آن جهت تهاتر بدهي
هاي آب و فاضالب استاني و  شرکت ،  ها (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي تکليفي) وزارتخانه
 اجتماعيملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسي شده و قطعي سازمان تأمين شرکت 

  .رسد به مصرف مي
به   ريال از منابع اين جزء )١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا سقف پانزده هزار ميليارد 

تابعه و وابسته آن و همچنين تا  هاي  شرکت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) و 
) ريال بابت تسويه بدهي دولت به ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠سقف ده هزار ميليارد (

  .يابد ضوي اختصاص ميآستان قدس ر
نشده سهم مجوز  مانده مصرف ۱۴۰۰ـ دولت مجاز است در پايان آذرماه سال ۲ـ۲

 .هاي بخشهاي ديگر تسويه کند) را با بدهي۲ـ۱موضوع جزء (
 شده ـ بانک مرکزي مکلف است به منظور استفاده حداکثري بانکها از فرآيند تعريف۲ـ۳

ات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص در اين بند، امکان نقل و انتقال مطالب
نحوه نقل و انتقال اين مطالبات،  .غيردولتي و مطالبات بانک مرکزي از بانکها را فراهم کند

اي است که ظرف مدت دو ماه از ابالغ اين قانون به پيشنهاد بانک مرکزي  نامه مطابق آيين
 .رسد تصويب هيأت وزيران مي به

هاي  شرکت طالبات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتي، ـ نحوه تسويه م۲ـ۴
هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت ضوابط  ها و آستان ها، اتحاديه دولتي، بانکها، بيمه
اي است که با پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و  نامه قانوني مطابق آيين

 .رسد هيأت وزيران ميتصويب  وزارت امور اقتصادي و دارايي به
ـ به ميزان تسويه مطالبات بانکها از شرکت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب ۲ـ ۵

هاي تابعه و وابسته و يا افزايش  شرکت تسويه بدهي دولت به شرکت ملي نفت ايران و 
 .شود سرمايه دولت در اين شرکت منظور مي

کرد اين بند را در گزارش ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است عمل۲ـ ۶
) قانون محاسبات ۱۰۳ماهه بودجه عمومي منعکس و در اجراي ماده (عملکرد شش

شده از محل افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي جمهوري   عمومي کشور، منابع استفاده
 .اسالمي ايران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند

ند در بازار ثانويه به منظور له اوراق موضوع اين بـ بانک مرکزي و بانکها مجاز به معام۲ـ۷
به  سقف مجاز تسويه بدهي هر بانک و مؤسسه اعتباري .گيري از افزايش پايه پولي هستندپيش

 بانک مرکزي با اعالم آن بانک و مؤسسه اعتباري و تأييد بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران
 .شود نامه اين بند تعيين مي االجراء شدن آيين ماه پس از الزم حداکثر يک

 مسکن) جز بانک  دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي ريالي و ارزي بانکهاي دولتي (به
بانک مرکزي را به حساب بدهي دولت به بانک مرکزي منتقل کند و مبلغ مذکور را  به
  .عنوان سرمايه دولت در بانکهاي دولتي منظور کند به

به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور،  نامه اجرائي اين بند آيين
 .رسد وزيران مي  تصويب هيأت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي به وزارت
هاي تابعه  شرکت ها و  هاي توليدکننده آب و برق از سازمان شرکت ـ مطالبات ۲ـ ۸

 .وزارت نيرو در حکم مطالبات آنها از دولت است
ريال از منابع اين جزء به  )٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( يلياردـ تا سقف شصت هزار م۳

هاي تابعه آن بابت تسويه بدهي ارزي و  شرکت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي و همچنين تا سقف  ريالي خود به بانک مرکزي، بانک

 هاي تابعه شرکت ويه بدهي بانکي ريال بابت تس) ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد  ده
 .يابد هاي نيروهاي مسلح اختصاص مي وابسته به سازمان

تا معادل  ۱۴۰۰ح ـ دولت براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در سال 
ريال اوراق مالي اسالمي ريالي بر اساس  )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(يکصد هزار ميليارد 

هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در  اصل و سود و هزينه .کند مقررات موضوعه منتشر مي
 .شود بيني مي هاي سنواتي کل کشور پيش بودجه

هاي تابعه و  شرکت هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و نيرو از طريق  ط ـ وزارتخانه
ربط و با تصويب شوراي اقتصاد، اوراق مالي اسالمي (ريالي يا ارزي) در سقف  وابسته ذي

  منظور کنند، تا به ريال منتشر مي )٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نج هزار ميليارد سي و پ
هاي  هاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک وزارت نفت و طرح گذاري در طرح سرمايه

هاي  اي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو و همچنين طرح زيربنايي و توسعه
بازپرداخت اصل و سود  .وزارت نيرو به مصرف برسد وري (راندمان) نيروگاهي افزايش بهره

هاي  هاي مذکور از محل افزايش توليد همان ميادين (براي طرح شرکت  اين اوراق توسط
هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو)  و عايدات طرح (براي طرح وزارت نفت)
 .شود تضمين مي

ربط تا سقف معادل سه  ه ذيهاي دولتي تابع شرکت ي ـ وزارت نفت از طريق 
با تصويب هيأت وزيران   ) دالر اوراق مالي اسالمي (ريالي يا ارزي)٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 

اين اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزي ـ ريالي سررسيدشده  .منتشر کند
به تضامين سررسيد شده و همچنين بازپرداخت بدهيهاي سررسيدشده تسهيالت بانکي و 

هاي  شرکت  .گيرد هاي باالدستي نفت تعلق مي بيع متقابل طرح پيمانکاران قراردادهاي
سال از محل منابع داخلي خود  و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج مذکور موظفند اصل

نرفته اين بند با تأييد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور  فروشاوراق  .کنند تسويه
 .باشد ها مي به پيمانکاران/ طلبکاران طرح گذاريقابل وا

 ک ـ 
منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسالمي در بازارهاي پول و  ـ به ۱

اي متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و   سرمايه کشور، کميته
هاي برنامه  يران و دو نماينده از کميسيوندارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمي ا

و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي (بدون حق رأي) بر نحوه انتشار اوراق 
نرخ سود اسمي اوراق منتشر شده و نرخ حفظ قدرت  .کنند موضوع اين قانون نظارت مي

 .شود  تعيين ميخريد اسناد خزانه اسالمي با رعايت موازين شرعي توسط اين کميته 
 ـ اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي (ز) و (ح)۲

 .تبصره از هرگونه بررسي در کميته مذکور مستثني است اين
هايي که با تضمين خود به استناد  دستگاه ها و  شرکت نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به  ـ۳

 .باشد ) اين بند مي۱جزء ( شود، نيز مشمول اين قانون منتشر مي
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالي مربوط به ۴

اين وزارتخانه مجاز است از کليه روشهاي انتشار اوليه اوراق از جمله تحويل  .دولت است
مت اسمي) و اوراق به طلبکاران، عرضه تدريجي، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قي

سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزي جمهوري  .ها استفاده کند نويسي در بازار پذيره
اسالمي ايران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نياز از جمله فهرست آخرين 

از  دارندگان اوراق مالي اسالمي دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهيدات الزم براي استفاده
بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران در بازار ثانويه اوراق،  .کنند کليه روشهاي انتشار اقدام

مجاز به خريد و فروش اوراق مالي اسالمي دولت بوده و از نظر حجم خريد يا فروش و روش 
گذاري پولي  خريد يا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستاي سياست

 .هاي ناشي از اجراي عمليات بازار باز اختيار کامل دارد چنين درآمد و هزينهخود و هم
شود نسبت به تأسيس نهادهاي  به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي ـ ۵

واسط ناشر با مديريت و مالکيت دولت و يا استفاده از نهادهاي واسط موضوع قانون توسعه 
هاي کلي اصل چهل و چهارم  به منظور تسهيل اجراي سياستابزارها و نهادهاي مالي جديد 

) قانون اساسي با انتقال مالکيت و يا بدون انتقال مالکيت به دولت، براي انتشار اوراق ۴۴(
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هاي دولت براي انتشار اوراق مالي اسالمي  بهادار ارزي و تأسيس نهاد واسط مولدساز دارايي
  .مربوط اقدام نمايد

ها و مطالبات   شود رأساً از دارايي ر اقتصادي و دارايي اجازه داده ميبه وزارت امو ـ  ۶
اموال  .عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسالمي موضوع اين تبصره استفاده کند  دولت به
  .دعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گير تواند به مي ، نيزکه سند عادي دارد دولتبه متعلق 

نويسي اوراق مالي اسالمي دولت  ين تبصره و کارمزد تعهد پذيرهل ـ  اوراق و اسناد ا
همچنين معامالت بين  .شود ) مشمول ماليات به نرخ صفر مي۱۴۰۰(منتشر شده در سال 

هاي مربوط به انتشار اوراق موضوع اين تبصره،  ها و پرداخت ارکان انتشار و دريافت
ها و مستثنيات  اسط، مشمول معافيتنظر از استفاده يا عدم استفاده از نهادهاي و صرف

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب  )۱۴حکم ماده (
 .شود مي ١/٢/١٣٩٤

کليه کارمزدهاي انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهاي اوليه و ثانويه به نحوي 
 .دي نمايدتعيين گردد، که خريد و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصا

م ـ به منظور اجراي سياست پولي و مديريت نرخهاي سود و مهار (کنترل) بلندمدت 
نقدينگي، مهار (کنترل) تورم و در راستاي اجراي عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال 
وثيقه، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران بدهي بانکها و مؤسسات اعتباري شامل خط 

بدهي  .ه دولت نمايدشد برداشت را توثيق به اوراق مالي اسالمي منتشر فه اعتباري و اضا
ايجادشده بابت ساماندهي بانکها و مؤسسات اعتباري و خطوط اعتباري تکليفي با مصوبه 

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به  .شوراي پول و اعتبار از شمول اين بند مستثني است
 .ته دولت نزد بانک مرکزي اسشد سالمي منتشرهمکاري در توثيق اوراق مالي ا

مجوز آن در قالب  ،ن ـ  ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز است که از قبل
مبادله موافقتنامه و يا تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه 

 .دکشور صادر شده باش
) اين تبصره و زت موضوع بند (ها و مطالبا س ـ مرجع رسيدگي و تأييد بدهي

پذير و ارتقاي  قانون رفع موانع توليد رقابت )۱ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده ( بدهي
نظام مالي کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي 

 .دشو تعيين مي
 ريال )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(شود مبلغ بيست هزار ميليارد  عـ  به دولت اجازه داده مي

 مالي اسالمي منتشر کند، تا جهت احداث، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشياوراق 
و ورزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور) 

) ۷) ماده (۴شده در جدول شماره ( بيني اين اوراق خارج از سقف پيش .مصرف برسد به
ه به مصرف شد هاي صادر برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصيص قانون
 .درس مي

 ريال از منابع اين بند جهت )١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( هزار و پانصد ميليارد يكتا سقف 
احداث، تکميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي وزارت آموزش و پرورش و 

 .درس ميزمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس) به مصرف دانشگاه فرهنگيان کشور(سا
ه شد ف ـ مهلت واگذاري اوراق مالي اسالمي غيرنقدي (تحويل به طلبکاران) منتشر

هاي اجرائي موضوع ماده  دستگاه هاي اجرائي از جمله  دستگاه ، براي کليه ۱۴۰۰در سال 
) قانون ۶۴) و (۶۳نون اصالح مواد (هاي توسعه کشور، تابع قا ) قانون احکام دائمي برنامه۱(

 .تمحاسبات عمومي کشور اس
ه دولت، اوراق مالي شد سازي در اوراق منتشر منظور يکپارچگي و هماهنگ ص ـ به

) ۲۷ه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي) مشمول ماده (شد اسالمي دولت (منتشر
با اصالحات و الحاقات  ١/٩/۱۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 .تبعدي اس
ق ـ بانک مرکزي موظف است گزارش عملکرد اجراي عمليات بازار باز را به کميته 

وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف است ضمن تعيين  .) بند (ک) ارائه نمايد۱جزء (
وراق از طريق سازي الزامات عرضه اوليه ا گران اوليه مجاز نسبت به پياده فهرست معامله

ه دولت پس از شد ) از اوراق مالي اسالمي منتشر%۳۰درصد ( که حداقل سي نحوي حراج به
 .فروش برسد، اقدام کند گران اوليه مجاز به عمليات بازار باز در عرضه اوليه به معامله

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

ش ـ وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و 
ريال  )٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد 

) اين قانون واريز و بابت ديون ارزي داخلي و خارجي ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۶۵به رديف 
 .دشو تسويه ميآن وزارتخانه 
داري کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و تأييد بانک  خزانه

) اين قانون ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۶۵مرکزي نسبت به درج عملکرد اين بند در رديف 
 .دکن اقدام مي

ت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلفند در 
) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از ۸ماده (ارچوب هچ

کاالي ايراني، مقدمات الزم اعم از انجام امور کارگزاري، ابالغ قرارداد همسان واگذاري، 
(فاکتورينگ) تا سقف  زيرساختهاي مورد نياز براي واگذاري مطالبات قراردادي ايجاد

 .) ريال را فراهم نمايند۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰صد هزار ميليارد (يك
 سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند گزارش عملکرد
اين بند را به صورت سه ماهه به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي 

 .مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد
، معدني و خدماتي و اصناف که حداقل کارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتيث ـ 

به مدت يکسال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني کارگاه 
اند و فهرست حق بيمه جاري  اقدام نموده ۱۳۹۸خود بر مبناي فهرست بهمن ماه سال 

تاريخ  توانند از نمايند، مي کارکنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت مي
االجراء شدن اين قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعيين تکليف  الزم

ها  هاي متعلقه و ساير جريمه از بخشودگي جريمهمطابق قوانين هاي قطعي شده  بدهي
شدن اين قانون  ءاالجرا هاي مذکور تا تاريخ الزم در مواردي که کارفرمايان کارگاه .شوند برخوردار

 نسبت به تعديل بيمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، ۱۳۹۸بناي فهرست بهمن ماه مبر 
پس از بازگشت نيروي کار تعديل شده يا جايگزيني آنها و رعايت حفظ اشتغال حداقل 

 ها يمه، از بخشودگي جر۱۳۹۸سال از زمان تقسيط و بر مبناي فهرست بهمن ماه  مدت يک به
 .ندشو به شرح فوق برخوردار مي

ـ به وزارت  ريال )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزارميليارد  شود تا سقف ده مي  کشور اجازه داده خ 
 براي خريد ۳۱۰۱۱۱ رديف مالي اسالمي با تضمين اصل و سود توسط دولت از محل اوراق

 ۵۳۰۰۰۰ـ   ۸۳نشاني منتشر کند تا از محل رديف  آالت آتش نردبان هيدروليکي و ماشين
 .اي صرف نمايد ـ هزينه به صورت درآمد

 و بازنگري ءاجرا ،مين منابع الزم جهت بهسازي روستاها و تهيهأذ ـ به منظور ت
شود به ميزان بيست هزار ميليارد  هاي هادي روستايي به دولت اجازه داده مي طرح

 در خزانه اسالمياسناد  از طريق انتشار، فروش و واگذاري ريال )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
از اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري  .بنياد مسکن انقالب اسالمي قرار دهداختيار 
ريزي هر استان موظف است سهم آن  شوراي برنامه .شود مي تقسيمها  هادي بين استانطرح 

 .هاي استان توزيع کند استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان
 به صورت ۵۳۰۰۰۰ ـ ٨٥ از محل رديف ۳۱۰۱۱۴ديف منابع اين بند پس از واريز به ر

 .دشو اي صرف موارد مذکور مي درآمد ـ  هزينه
هزارميليارد  تا سقف بيست تسا (ص) مجاز االنبياء قرارگاه سازندگي خاتم ـ ض

اي که با وزارت امور  ريال اوراق مالي ـ اسالمي بر اساس توافقنامه )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 االنبياء باالترين مقام قرارگاه سازندگي خاتميد. کند منتشر نما امضاء مي اقتصادي و دارايي

داري کل کشور به برداشت از حساب درآمد  (ص) تعهدنامه مبني بر مجاز بودن خزانه
هاي بانکي قرارگاه نزد بانک مرکزي و بانکهاي  اختصاصي قرارگاه نزد خزانه و ساير حساب

 كند. زپرداخت اصل و سود اوراق ياد شده را تسليم ميعامل در صورت عدم ايفاي تعهد با
داري کل  نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي(خزانه  سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است

 د.کشور) مبني بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمين اوراق مزبور قبول کن
هاي  اي تملک داراييه شود نسبت به تأمين مالي طرح ظ ـ به دولت اجازه داده مي

 ربط به تأييد هاي اجرائي ذي دستگاه اي که اهميت و کارکرد راهبردي آنها با پيشنهاد  سرمايه
 .هاي بازار سرمايه اقدام نمايد رسد، از طريق ابزارها و روش برنامه و بودجه کشور مي سازمان
 اي هاي سرمايه يي) اعتبارات تملک دارا%۳۰منابع موضوع اين بند حداکثر سي درصد (سقف 

 .دگرد مصوب در هر فصل تعيين مي
 شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد غـ  به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي

ريال اوراق مالي اسالمي با تضمين اصل و سود توسط دولت  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 .دنتشر نمايهاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي م)پروژه(طرح براي انجام 

 به صورت ۵۳۰۰۰۰ـ ۸۶از محل رديف  ۳۱۰۱۱۵منابع اين بند پس از واريز به رديف 
 .دشو اي صرف موارد مذکور مي درآمد ـ  هزينه

  
 ۶تبصره 

 هاي آب و فاضالب استاني سراسر کشور مکلف است شرکت الف ـ وزارت نيرو از طريق 
 مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگويشهري، به ازاي هر  بهاي  بر دريافت نرخ آب عالوه

) ريال از مشترکان آب شهري، ۲۰۰شده توسط هيأت وزيران مبلغ دويست ( مصرف تعيين
وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و ماليات  .کشور واريز کند  داري کل دريافت و به خزانه

 .بر ارزش افزوده نخواهد بود
) ٩٦٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠هصد و شصت و پنج ميليارد () وجوه دريافتي تا سقف ن%۱۰۰درصد ( صد

 از محل حساب مذکور در رديف معين در بودجه شرکت مهندسي آب و فاضالب ريال
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کشور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري و اصالح شبکه آب مربوط به آن 
تبار مذکور براي آبرساني شرب عشايري و ) اع%٢٠درصد ( بيست .يابد اختصاص مي

) براي آبرساني شرب روستايي براساس شاخص جمعيت و کمبود آب %۸۰درصد ( تادهش
ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و  هاي کشور در مقاطع سه شرب سالم بين استان

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و  فاضالب کشور توزيع مي
استاني و يا سازمان امور عشاير ايران هاي آب و فاضالب  شرکت ها و  ريزي استان برنامه

 .هزينه شود
سازمان امور مالياتي کشور) اجازه داده (ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي  ب

هاي  هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده دوره از پرونده يسال، آن بخش شود ظرف يک مي
و تاکنون  اند تسليم نمودههاي خود را در موعد مقرر  ، که اظهارنامه۱۳۹۷تا  ۱۳۸۷سنوات 

که به پيشنهاد سازمان امور مالياتي  براساس دستورالعملياند،  مورد رسيدگي قرار نگرفته
تصويب وزير امور اقتصادي و  شود و به ماه بعد از ابالغ قانون تهيه مي کشور ظرف يک

 .قطعي نمايد ،رسد، بدون رسيدگي دارايي مي
 ۱۰/۸/۱۳۹۴حمايت از صنعت برق کشور مصوب ) قانون ۵عوارض موضوع ماده ( ـ ج

) مبلغ برق مصرفي در سقف سي و چهار هزار ميليارد %۱۰درصد ( به ميزان ده
مشترکان برق روستايي و عشايري مجاز و  .شود ريال تعيين مي )٣٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

 .باشند کشاورزي مجاز از شمول حکم اين بند معاف مي هاي چاهبرق 
 )١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(صورت کامل تا سقف پانزده هزار ميليارد  منابع حاصله به

داري کل کشور و تا سقف نوزده هزار ميليارد  ريال به حساب شرکت توانير نزد خزانه
وري انرژي  هريال به حساب سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهر )١٩.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  داري کل کشور واريز مي برق (ساتبا) نزد خزانه
هاي برق  برنامه و بودجه کشور به ترتيب صرف حمايت از توسعه و نگهداري شبکه

روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک و توسعه  در معابر روستايي و جابجايي تير برق
و بلوچستان هاي تجديد پذير و تکميل نيروگاه بادي ميل نادر استان سيستان  فناوري

 .شود
 د ـ 

هاي توسعه  ) قانون احکام دائمي برنامه۳۲) بند (پ) ماده (۱متن زير به جزء ( ـ  ۱
 :شود کشور اضافه مي

هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با  شاخصهاي مناطق و شهرستان«
 ».درس تصويب هيأت وزيران مي پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به

اليات و عوارض ارزش افزوده دريافتي از واحدهاي توليدي و پيمانکاران طرح م ـ  ۲
) ۶ماده ( بند (ب) )۲) و (۱(جزءهاي(پروژه)هاي واقع در استان به حساب استان با رعايت 

 .شود قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد توليدي منظور مي
اي توليدي و خدماتي با هاي واحده سازمان امور مالياتي مکلف است پرونده

شخصيت حقيقي يا حقوقي داراي يک محل فعاليت را که محل استقرار واحد توليدي يا 
خدماتي آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزي آنها نيست به اداره کل امور مالياتي 

 .استان محل استقرار واحد توليدي و خدماتي ارسال نمايد
واحدهاي خدماتي ملي به نسبت سهم هر استان از  ماليات و عوارض بر ارزش افزوده

 .شود ربط واريز مي جمعيت کشور، به حساب خزانه استان ذي
ه به سازمان امور مالياتي موظف است گزارش عملکرد اين بند را در مقاطع سه ماه

 .دنمايديوان محاسبات کشور ارائه 
قانون برنامه ششم ) ۶ب) ماده (() بند ۱عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ( ـ  ۳

) در %۸۸درصد ( هاي تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت توسعه در شهرستان
) در نقاط روستايي و عشايري %۱۲درصد ( نقاط شهري تهران و شهر اسالمشهر و دوازده

 .شود آنها توزيع مي
ت ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررا۱۲ـ  مطابق ماده (  ه

ربط  هاي تابعه ذي شرکت هاي نفت و نيرو از طريق  ) به هر يک از وزارتخانه۲مالي دولت (
) ريال، ۲۰۰۰شود ماهانه از هر واحد مسکوني مشترکان گاز مبلغ دو هزار ( اجازه داده مي

) ريال و از هر يک از واحدهاي ۱۰۰۰از هر واحد مسکوني مشترکان برق مبلغ يک هزار (
ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي  )١٠.٠٠٠(گاز و برق مبلغ ده هزار تجاري مشترکان 
داري کل  ) اين قانون نزد خزانه۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۸۶و  ۱۶۰۱۸۵موضوع رديفهاي 

است %) ٥٠درصد (  الذکر معادل پنجاه براي مشترکان روستايي، مبالغ فوق .کنند کشور واريز
وجوه فوق مشمول ماليات بر درآمد و  .باشند و مشتركان فاقد گاز از پرداخت معاف مي

 .ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود
نامه اجرائي  آيين .رسد منابع حاصله براي موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف مي

اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و 
 .رسد وزيران مي دارايي به تصويب هيأت بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و

اي از محل  هاي بيمه شرکت يرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختي نهاي نفت و  وزارتخانه

هاي برنامه و  هاي مذکور اخذ و گزارش آن را به کميسيون شرکت منابع اين بند را از 
 .ارائه دهند مجلس شوراي اسالمي و انرژي محاسبات و بودجه
نامه،  هاي نفت و نيرو مکلفند با صدور بيمه گر با هماهنگي وزارتخانه بيمههاي  شرکت 

خسارات  ،مطلع و متناسب با مبلغ دريافتي شرکت بيمه مربوطخود مشترکان را از حقوق 
هاي بيمه گر منطقه حوادث ناشي از موضوع اين بند را  شرکت  .ه را جبران نمايندشدوارد

حادثه در بيرون يا  خواه ،نمايند ميکثر تا سه ماه پرداخت در کمتر از دو ماه بررسي و حدا
 .داخل منزل اتفاق افتاده باشد
) قانون کمک به ساماندهي پسماندهاي عادي با مشارکت ۶و ـ  در اجراي ماده (

، وزارت امور اقتصادي و دارايي از طريق سازمان امور ٢٠/١/١٣٩٩بخش غيردولتي مصوب 
در هزار ارزش مواد اوليه، قطعات و کاالهايي که تمام يا مالياتي کشور موظف است يک 

و منابع حاصله را به رديف درآمدي شماره  اخذقسمتي از آنها قابل بازيافت است را 
 .واريز نمايد ۱۶۰۱۸۹

لذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ اين  ا فوق يفهرست مواد اوليه، قطعات و کاالها
توليدکنندگان و واردکنندگاني  .شود ن و اعالم ميقانون، توسط سازمان محيط زيست تعيي

که با تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به بازيافت پسماند حاصل از مواد اوليه، 
 .شوند اند، مشمول اين عوارض نمي قطعات و کاالهاي خود اقدام نموده

يف ريال از محل رد)١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(منابع وصولي تا سقف ده هزار ميليارد 
گيرد  ) اين قانون در اختيار وزارت کشور قرار مي۹جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠ـ  ٣٩ شماره

تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي بازيافت پسماندهاي 
اي تبديل پسماند به مواد و انرژي) با  ايجاد تأسيسات منطقه( حاصل از کاالهاي مزبور
 .خصوصي و نظارت سازمان حفاظت محيط زيست مصرف شود اولويت مشارکت بخش

دستورالعمل شناسايي نحوه رسيدگي و تشخيص مطالبه و وصول توسط سازمان امور 
 .شود مالياتي کشور تهيه و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي ابالغ مي

ي مجموعاً به عوارض گمرکي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايش ۱۴۰۰ز ـ  در سال 
) به رديف درآمدي %۱۰۰) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (%۱۵درصد ( پانزده 

جدول شماره  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۸اي  شود و معادل آن از محل رديف هزينه واريز مي ۱۶۰۱۸۸
يابد تا جهت خريد  جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي ) به هيأت امناي صرفه۹(

هاي دارويي  کاشت حلزون شنوايي و نيز جهت درمان و هزينه )زعضو مصنوعي (پروت
بي)، .نادر از جمله: اوتيسم، گوشه، سلياک، متابوليک و بال پروانه (اي هاي  يبيمار

و  سيستيک فيبروزيس، کم خوني داسي شکل (سيکل سل آنمي، سيکل سل تاالسمي) 
توليد آنتي بادي و بيماري در  (دياليزي) و بيماري نقص ايمني مادرزادي کليوي يبيمار

 .اي) هزينه شود.ام.تحليل عضالني نخاعي مادرزادي (اس
 ح ـ 

کليه مراکز درماني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي،  ـ  ۱
الزحمه يا  ) از حق%۱۰درصد ( هاي دولتي مکلفند ده شرکت ها و  نيروهاي مسلح، خيريه

ها و  هاي ارسالي به بيمه موجب دريافت وجه صورتحساب العمل پزشکي پزشکان که به حق
الحساب ماليات کسر و به نام پزشک  عنوان علي شود به يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي

مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالياتي کشور 
عنوان درآمد حقوق  هايي که به پرداختالحساب اين بند شامل کليه  ماليات علي .کنند واريز

) اين قانون پرداخت و ماليات آن کسر ۱۲) بند (الف) تبصره (۲و کارانه مطابق جزء (
با  ۳/۱۲/۱۳۶۶هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات۱۹۹حکم ماده ( .شود، نخواهد بود مي

 .باشد اصالحات و الحاقات بعدي در اجراي اين بند جاري مي
سازي و دامپزشکي که وداربان حرف و مشاغل پزشکي، پيراپزشکي، کليه صاح ـ  ۲

مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و يا سازمان نظام پزشکي ايران 
شود و کليه اشخاص شاغل در کسب و کارهاي حقوقي اعم از وکالت و مشاوره  صادر مي

 .کنند ادهحقوقي و خانواده، مکلفند از پايانه فروشگاهي استف
 ط ـ 

با استفاده از پايگاههاي  ۱۴۰۰سازمان امور مالياتي کشور مکلف است در سال  ـ  ۱
هاي مستقيم نسبت به تعيين تکليف  مکرر) قانون ماليات۱۶۹اطالعاتي موضوع ماده (

ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام کرده و حداقل  ۱۳۹۹مطالبات تا پايان سال 
ربط مندرج در جدول  ) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ذي%۳۰درصد (  سي

) اين قانون واريز کند. بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت ۵شماره (
هاي مستقيم عالوه بر  مکرر) قانون ماليات۱۶۹تکاليف فوق و ساير تکاليف مقرر در ماده (

) %۲اي معادل دودرصد ( ي مستقيم مشمول جريمهها هاي مزبور در قانون ماليات جريمه
شوند. اين  هاي اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالي و اعتباري در هر سال مي حجم سپرده

هاي بيمه  شرکت ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.  جريمه
شده را به  رخواستمکلفند اطالعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي د

  کند در اختيار آن سازمان قرار دهند. ترتيبي که سازمان امور مالياتي کشور مقرر مي
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هاي مزبور در قانون  هاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند عالوه بر جريمه شرکت 
) حق بيمه دريافتي در پايان %۵درصد ( اي معادل پنج هاي مستقيم مشمول جريمه ماليات
 .خواهند بود ۱۳۹۹سال 
هاي خالي موضوع  بر خانه سازمان امور مالياتي مکلف است در مورد ماليات ـ  ۲

نسبت به اعالم  ۱۴۰۰قانون مالياتهاي مستقيم، تا پايان دي ماه سال  )مکرر ۵۴ماده(
اشخاص مشمول مکلف  .ماليات متعلق به مالکين واحدهاي مشمول اين ماده اقدام نمايد

 .ماه پس از اعالم سازمان امور مالياتي خواهند بود ور تا يکبه پرداخت مبالغ مذک
 ي ـ 

کارور (اپراتور)هاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي، عالوه بر قيمت هر پيامک  ـ  ۱
کنندگان خدمات مزبور دريافت و به حساب درآمد عمومي  ) ريال از استفاده۱۰مبلغ ده (

 .کنند مي  داري کل کشور واريز نزد خزانه ۱۶۰۱۵۴رديف 
) ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰هزارميليارد ( يكدرآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف 

) قانون حمايت از حقوق معلوالن و ساماندهي ۸( ) و۶، ()۵( ريال جهت اجراي مواد
 .گيرد ) قرار مي۱۳۱۵۰۰کودکان کار و خياباني در اختيار سازمان بهزيستي (رديف 

دهنده خدمات مخابراتي پس  ولت از کارورهاي ارائهحق االمتياز و حق السهم د ـ  ۲
%) افزايش يافته و به حساب درآمد ١٠از پايان قرارداد فعلي آنها به ميزان ده واحد درصد (

حاصل از اين  درآمدي منابع .شود داري کل واريز مي نزد خزانه ۱۳۰۴۰۴عمومي رديف 
ريال با نظارت  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(افزايش از هر کارور، تا سقف بيست هزار ميليارد 

مرکز ملي فضاي مجازي صرف توسعه زيرساخت همان کارور در بستر شبکه ملي اطالعات 
 .شود مي

هاي ارائه دهنده خدمات  شرکت السهم دولت از کارورها و  منابع حاصل از حق
ريال در  )٦٩.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(اينترنت مازاد بر شصت و نه هزار و هشتصد ميليارد 

تا سقف مبلغ يکصد و بيست و نه هزار و سيصد ميليارد  ۱۳۰۴۰۴رديف 
 :شود ريال صرف موارد زير مي )١٢٩.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

 طپورت) اينترنت ثابت پرسرعت توس( توسعه زيرساخت پنج ميليون درگاه ـ ۲ـ ۱
 .شرکت مخابرات ايران که امکان ارائه خدمات صوت و تصويري پيشرفته را داشته باشد

 .حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازيـ ۲ـ ۲
ظارت و راهبرد مرکز ملي ها و طرحهاي مرتبط با فضاي مجازي تحت ن پروژهـ ۲ـ ۳

طرح کالن و معماري «اي مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي به خصوص تو در راس
سازي تجهيزات و خدمات  با اولويت بومي ۱۳۹۹مصوب شهريور » شبکه ملي اطالعات

ها، حمايت از توسعه  سازي و پردازش کالن داده سازي، ذخيره و سالم و توليد محتوا يتامن
هوشمندسازي در قواي سه گانه و نيروي انتظامي و ايجاد يک زيرساخت مرجع ملي به 
نحوي که امکان نظارت برخط و قابل اتکاي سهم ترافيک داخلي در کل مصرف اينترنت 

 .کشور فراهم شود
 رتباطات و فناوري اطالعات مکلف است اقدامات مشخص شده دروزارت ا ـ۲ـ ۴

 .محقق نمايدرا  ۱۴۰۰سند کالن شبکه ملي اطالعات در افق  طرح
وير فراگير و نظارت بر آن، وليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصؤمس ـ۲ـ ۵
سازمان صوت و تصوير فراگير(ساترا)  هاي رسانه بر عهده سازمان تنظيم مقررات اًمنحصر

هاي ايراني ـ   سازمان صدا و سيما موظف است در راستاي حفظ ارزش .صدا و سيما است
اي در فضاي مجازي نظارت نمايد و  اسالمي و نظام خانواده بر تمام مراحل توليد آثار حرفه

 .ضمن ارتقاي کيفي توليدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگيري به عمل آورد
و فناوري اطالعات مکلف است به نحوي سياستگذاري نمايد  وزارت ارتباطات ـ۲ـ ۶

(ديجيتال) بر بستر شبکه ملي اطالعات داراي مزيتهاي مالي و  که توسعه اقتصاد رقومي
 .اقتصادي قابل توجه نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملي اطالعات باشد

صرفي را در سال کارورهاي ارائه دهنده خدمات، اجازه افزايش تعرفه اينترنتي م
 .ندارند ۱۴۰۰

نشده  ءاالجرا ماليات بر ارزش افزوده الزم قانون مي شدنئک ـ  مادامي که اليحه دا
نفع از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال  دستگاههاي ذي باشد، سهم هر يک از 

 .است ۱۳۹۹سال  اخيرالذكر در مطابق قانون ۱۴۰۰
 بر کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالياتل ـ  در معامالت پيمانکاري 

تا زماني که کارفرما ماليات بر  .ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانکار پرداخت کند
ارزش افزوده را به پيمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالياتي کشور موظف است 

باري، دفاتر اسناد رسمي و ساير ضمن پاسخ به استعالم بانکها و مؤسسات مالي و اعت
ي حق مطالبه آن از پيمانکار يا اخذ جريمه ديرکرد از وي را نخواهد ئهاي اجرا دستگاه 

در مواردي که بدهي کارفرما به پيمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت  .داشت
به سازمان  شود در صورت درخواست پيمانکار، کارفرما موظف است اين اوراق را عيناً مي

سازمان امور مالياتي کشور معادل مبلغ اسمي اوراق  .امور مالياتي کشور تحويل دهد
کشور ارائه   داري کل تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه

داري کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را  خزانه .کند مي
 .صولي ماليات منظور کندعنوان و به

 م ـ 
) قانون ماليات بر ۴۵، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (۱۴۰۰در سال  ـ  ۱

بار در طول سال بر اساس قانون  ارزش افزوده، براي زائران عتبات و مرزنشينان براي يک
با اصالحات و الحاقات بعدي آن اخذ  ۲۴/۱۲/۱۳۹۵کل کشور مصوب  ۱۳۹۶بودجه سال 

در روستاها و  شود که ساکن افراد مرزنشين موضوع اين جزء به کساني اطالق مي .شود مي
بررسي و تأييد اين موضوع براساس سامانه بانک اطالعات  .شهرهاي مرزي هستند

 .مرزنشينان وزارت کشور مبتني بر شماره ملي و شناسه(کد) پستي افراد مذکور است
ماه   تا بيست و دوم مهر ۱۴۰۰ورماه سال ـ زائران اربعين که از تاريخ چهارم شهري ۲

از پرداخت  ،شوند از مرزهاي زميني به مقصد کشور عراق از کشور خارج مي ۱۴۰۰سال 
 .عوارض خروج معافند

هاي ملي که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به  عوارض خروج ورزشکاران تيم ـ  ۳
با نرخ عوارض مرحله اول شوند براي هر مرحله خروج،  مرزي اعزام مي مسابقات برون

 .شود خروج محاسبه و اخذ مي
عنوان کارگر در کشورهاي همجوار ه کارگراني که در طول يکسال گذشته ب ـ  ۴

و رفاه  کار تعاون، يد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و يا اداراتأياند با ت مشغول بکار بوده
 .باشند روج از کشور معاف ميها از پرداخت عوارض خ ها و شهرستان استان اجتماعي

ها و تخفيفات مالياتي و گمرکي قانوني را  هاي اجرائي موظفند معافيت دستگاه ن ـ  
ها و  عملکرد معافيت .کنند هاي مربوط به خود ثبت به صورت جمعي ـ خرجي در حساب

تخفيفات گمرکي به عنوان ماليات بر واردات وصولي گمرک جمهوري اسالمي ايران 
 .شود يمحسوب م

منظور  هاي مستقيم و به قانون ماليات )مکرر۱۶۹) و (۱۰۳س ـ  به استناد مواد (
افزايش درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ابطال تمبر مالياتي، قوه قضائيه مکلف است 

ماه پس از ابالغ اين قانون، سامانه تنظيم قرارداد الکترونيکي بين وکيل و موکل  ظرف يک
حوي كه دسترسي برخط سازمان امور مالياتي و مركز وكال، كارشناسان به ن را تکميل کند

عضو فعال وكالي تمام  .رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به سامانه مزبور فراهم گردد
وکالي دادگستري موظفند قراردادهاي مالي خود با موکل را در هاي  مراكز وكال و كانون

اسه(کد) يکتاي صادرشده براي هر قرارداد توسط شن .اين سامانه ثبت و تنظيم نمايند
هاي وکالي دادگستري  سامانه قرارداد الکترونيک، مبناي شناسايي مشاوران، وکال و کانون

در سامانه خدمات قضائي به منظور استخراج اطالعات مالي مندرج در قرارداد و ابطال 
 .تمبر مالياتي خواهد بود

ات خالف گويي وکيل عالوه بر پيگيري موضوع در سازمان امور مالياتي در صورت اثب
مراجع قضائي، نسبت به اعمال جريمه مالياتي تا سقف پنج برابر اختالف کشف شده اقدام 

سازمان امور مالياتي مکلف است ظرف مدت سه ماه زيرساخت الزم جهت  .نمايد مي
در سراسر کشور  پرداخت الکترونيکي ماليات و دريافت الکترونيکي مفاصا حساب مالياتي

 .شود محسوب مي ءتاخير در راه اندازي سامانه، استنکاف از اجرا .كندرا فراهم 
 ۱۳۹۹هاي مستقيم براي عملکرد سال  ) قانون ماليات۱۰۰ع ـ  در تبصره ماده (

 .شود اصالح مي» رابربسي «به عبارت » ده برابر«عبارت 
به قيمت  ۱۴۰۰از ابتداي سال  ) قانون برنامه ششم توسعه،۷۳ف ـ  در اجراي ماده (

) ريال، ۲۵۰خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني مبلغ دويست و پنجاه (
) ريال، هر نخ سيگار وارداتي مبلغ ۵۰۰المللي مبلغ پانصد ( توليد داخل با نشان(برند) بين

خلي سي و سه ريال و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي قليان دا) ۱۵۰۰(هزار و پانصد يك
ريال به عنوان ماليات و هر بسته پنجاه گرمي تنباکوي وارداتي يکصد    )٣٣.٠٠٠(هزار 
 .گردد ريال به عنوان حقوق ورودي اضافه مي) ١٠٠.٠٠٠(هزار 

هاي خوني و خدمات آزمايشگاهي سازمان  ص ـ  درآمد حاصل از فروش فرآورده
شود و به مصرف  تلقي مي تصاصياخبعنوان درآمد  ۱۴۰۲۰۶انتقال خون موضوع رديف 

 .رسد هاي مورد نياز آن سازمان مي هزينه
  ق ـ 

معافيت مالياتي فعاليتهاي مربوط به انتشارات کمک درسي و فعاليتهاي هنري  ـ ۱
قانون مالياتهاي مستقيم، صرفاً تا سقف دو ) ۱۳۹(از قبيل بازيگري موضوع بند (ل) ماده 

ر سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ريال د) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 
 .شود ) قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات مي۱۳۱) يا ماده (۱۰۵ماده (
ـ به منظور حمايت از توليد و صاحبان کسب و کارهاي آسيب ديده از کرونا، ۲

ريال و  )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( واحدهاي صنفي با درآمد مشمول ماليات کمتر از يک ميليارد
هاي  هاي قانوني و بخشودگي و مشوق عالوه بر معافيت ۱۳۹۹واحدهاي توليدي در سال 

از پنج واحد درصد بخشودگي برخوردار  ۱۳۹۹مالياتي، براي ماليات بر عملکرد سال 
  .شوند مي
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هاي  واردات خودروي آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور و هداياي سازمان ـ۳
 به اين سازمان از پرداخت حقوق ورودي و عوارض گمرکي معاف است. المللي غيردولتي بين

 .شود هاي مالياتي مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف مي ـ معافيت۴
 هاي دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب ها) و موزه ها و حوزه هاي بسيج (پايگاه رده ـ ۵

 .شهرداري معاف هستند اعم از شبکه، انشعاب و اشتراک آب و فاضالب، برق، گاز و عوارض
هاي ارزي بانک مشترک ايران ـ ونزوئال  ها و بدهي سود ناشي از تسعير دارايي ـ ۶

 .تمشمول ماليات به نرخ صفر اس ۱۴۰۰سال  در
هاي مالياتي براي درآمدهاي حاصل از صادرات کاالها و  برخورداري از معافيت ـ۷

به بازگشت ارز حاصل از صادرات به هاي صادراتي منوط  خدمات و هر گونه جايزه و مشوق
 .چرخه اقتصادي کشور است

ريال جهت خريد تضميني  )٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد  ـ ۸
 .دگرد توتون و تنباکو توسط شرکت دخانيات ايران هزينه قابل قبول مالياتي اين شرکت تلقي مي

قانون برنامه ششم توسعه، مددجويان تحت  )۸۰) بند (چ) ماده (۲در اجراي جزء ( ـ۹
هاي صدور پروانه  (ره) و سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه پوشش کميته امداد امام خميني

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز براي  ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه
 .دبراي يکبار معافن واحدهاي مسکوني اختصاص يافته به آنان براساس الگوي مصرف، فقط

%) از درآمدهاي حاصل از ماليات بر ٢٠ـ دولت موظف است بيست درصد (۱۰
بابت تأمين مسکن  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۷۹قيمت را از محل رديف شماره  واحدهاي مسکوني گران

 .دمددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هزينه نماي
هاي  دفمندسازي معافيتـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در راستاي ه۱۱

سازي حمايتهاي مالي، سياست اعتبار مالياتي و گمرکي با نرخ  مالياتي و گمرکي و شفاف
هاي مستقيم و قانون  هاي قانوني مالياتي مصرح در قانون ماليات صفر را جايگزين معافيت

ها را هاي مالياتي و گمرکي و ميزان معافيت آن امور گمرکي نموده و فهرست تمامي معافيت
اين  .اين قانون به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد   و ظرف سه ماه پس از ابالغ مشخص
پوشي شده  بايد شامل حوزه فعاليت اشخاص، ميزان درآمد مالياتي و گمرکي چشمفهرست 

 .ها باشد ها و استناد قانوني اين معافيت در اثر اين معافيت
هاي )پروژهطرح (گذاري عموم مردم در انواع  ـ به منظور فراهم ساختن زمينه سرمايه۱۲

و  اي، حمل و نقل و توليدي صنعتي و کشاورزي هاي سرمايه هاي تملک دارايي زيربنايي و طرح
 هاي گذاري غيرمستقيم، هرگونه نقل و انتقال دارايي به / از صندوق تشويق فرهنگ سرمايهنيز 

مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ها با نويسي آن که پذيره )پروژهطرح (گذاري  سرمايه
 .باشد شود، از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض نقل و انتقال معاف مي انجام مي

هاي مؤسس، ناشي از انتقال آورده  شرکت ماليات نقل و انتقال و سود ايجادي در 
طرح منظور ايجاد و تکميل  هاي سهامي عام در شرف تأسيس که بهتشرک نقدي به غير

اي  هاي سرمايه هاي تملک دارايي اي توليدي صنعتي و کشاورزي، زيربنايي و طرح)ههپروژ(
ه عمومي و تأسيس آن از سازمان بورس و اوراق ضگيرد و مجوز عر و حمل و نقل شکل مي

 .باشد گردد، مشمول ماليات به نرخ صفر مي بهادار اخذ مي
) قانون ۳ضائي موضوع ماده(ر ـ  مازاد درآمدهاي قوه قضائيه ناشي از ارائه خدمات ق

 با ٢٨/١٢/۱۳۷۳وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 
 ۱۴۰۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱۰۱مذکور در رديف  ،الحاقات بعدي آن اصالحات و

پنجاه هزار ريال مازاد بر  )٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(کل کشور تا سقف پنج هزار ميليارد 
داري  خزانه پس از واريز به ريال در مقاطع سه ماهه )٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 

 .دياب ) اختصاص مي%۱۰۰( ، به نسبت وصولي و به ميزان صددرصدكل كشور
ش ـ کليه مالکين (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) انواع خودروهاي سواري و 

سال و  هجدهتر از وانت دو کابين داراي شماره انتظامي شخصي به نام خود و فرزندان کم
مجموع ارزش آنها بيش از ده ميليارد  ۱۴۰۰محجور تحت تکفل که در پايان سال 

 د:باشن ) ريال باشد به شرح زير مشمول ماليات ساالنه خودرو مي٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٠(
ريال نسبت به مازاد ده ميليارد  )١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا مبلغ پانزده ميليارد  ـ۱

  %)۱يک درصد (ريال  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
ريال نسبت به مازاد پانزده ميليارد  )٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا مبلغ سي ميليارد  ـ۲

  %)۲ريال دو درصد ( )١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 ريال نسبت به مازاد سي ميليارد )٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ـ تا مبلغ چهل و پنج ميليارد ۳

 %)۳ريال سه درصد ( )٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 %)۴ريال چهار درصد ( )٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نج ميليارد نسبت به مازاد چهل و پ ـ۴

 ماخذ محاسبه ماليات خودرو موضوع اين بند قيمت روز انواع خودرو با توجه به تاريخ
 ۱۳۹۹ساخت يا واردات آن است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تا پايان سال 

از اعالم سازمان توليد يا ماخذ مزبور براي انواع خودرو که بعد  .ه استتعيين و اعالم شد
شوند، بالفاصله پس از توليد يا واردات آن توسط سازمان مزبور تعيين و اعالم  وارد مي
 .دخواهد ش

هاي مشمول و ارزش  سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي
قتضي به اطالع اقدام کند و مراتب را به نحو م ۱۴۰۰آنها حداکثر تا پايان خرداد ماه سال 

کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلفند ماليات ساالنه مربوط به  .اشخاص مشمول برساند
تا  تحت تکفل را حداکثر فرزندان كمتر از هجده سال و محجورهاي تحت تملک خود و  خودرو

ثبت نقل و انتقال خودروهايي که به موجب  .دپرداخت نماين ۱۴۰۰پايان بهمن ماه سال 
اي آنها ماليات وضع گرديده است قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال اين بند بر

 .شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است
 .از حکم اين بند در پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد ينمتخلف
 و حداکثر شود مي هيهنامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ت آيين

 .رسد به تصويب هيأت وزيران مي ۱۴۰۰تا پايان خردادماه سال 
مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مشابه سرزمين اصلي مشمول  ۱۴۰۰ت ـ در سال 

 .خواهند بود تي).اي.(وي پرداخت ماليات بر ارزش افزوده
ي، ث ـ درآمد حاصل از صادرات مواد معدني فلزي ـ غيرفلزي، محصوالت نفت

گازي و پتروشيمي به صورت خام و نيمه خام در تمام نقاط کشور مشمول ماليات 
شود. تعريف و فهرست مواد خام و نيمه خام مذکور به پيشنهاد مشترک  مي

هاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگاني، صنايع و  وزارتخانه
رف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به شود و ظ معادن و کشاورزي ايران تهيه مي

 رسد. تصويب هيأت وزيران مي
قيمت به شرح بندهاي زير  گران و باغ ويالهاي واحدهاي مسکوني ۱۴۰۰خ ـ در سال 

 د:شون مشمول ماليات بر دارايي (ساالنه) مي
ز رو(با احتساب عرصه و اعيان) با ارزش  قيمت و باغ ويالهاي گران واحدهاي مسکونيـ ١

 ر:هاي زي ) ريال و بيشتر به نرخ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠معادل يکصد ميليارد (
 ريال تا يکصدو پنجاه ميليارد )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نسبت به مازاد يکصد ميليارد  ـ۱ـ١

 ريال يک در هزار )١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
ريال تا  )١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(و پنجاه ميليارد  نسبت به مازاد يکصد ـ١ـ٢

 ريال دو در هزار )٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(جاه ميليارد پن دويست و
 ريال تا چهارصد ميليارد )٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليارد  ـ١ـ٣

 ريال سه در هزار )٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 ريال تا ششصد ميليارد )٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(چهارصد ميليارد  نسبت به مازاد ـ١ـ٤

 ل چهار در هزارريا )٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
 ريال به باال پنج در هزار .)٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ششصد ميليارد  نسبت به مازاد ـ١ـ ٥

محسوب و  ،يک مستغل و باغ ويال در محاسبه ماليات موضوع اين بند، هر واحد مسکوني
 .باشد مشمول ماليات مي جداگانه
 د:باشن ـ موارد زير مشمول اين ماليات نمي۲
 در حال ساخت و باغ ويالهاي نيـ واحدهاي مسکو٢ـ١
 در سال تملکو باغ ويالهاي واحدهاي مسکوني  ـ۲ـ۲
هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و  ـ وزارتخانه۳

ها موظفند امکان دسترسي برخط (آنالين) به اطالعات مالکيت  امالک کشور و شهرداري
اتي کشور در حوزه اماکن را در اختيار اين سازمان قرار مورد نياز سازمان امور مالي   امالک
هاي مشمول و ارزش  سازمان امور مالياتي کشور مکلف است نسبت به تعيين دارايي .دهند

اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضي به اطالع  ۱۴۰۰آنها حداکثر تا پايان خردادماه سال 
 .اشخاص مشمول برساند

وقي مکلفند ماليات ساالنه مربوط به هر يک از کليه اشخاص حقيقي و حق ـ۴
تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پايان و باغ ويالهاي  واحدهاي مسکوني

ثبت نقل و انتقال امالکي که به موجب اين بند  .پرداخت نمايند ۱۴۰۰ماه سال  بهمن
مورد انتقال شامل  براي آنها ماليات وضع گرديده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي

متخلف از حکم اين جزء در  .ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قطعي و اجاره ممنوع است
  .پرداخت ماليات متعلقه مسؤوليت تضامني دارد

نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي  آيين
شود و به تصويب هيأت وزيران  تهيه مي ۱۴۰۰کشور) حداکثر تا پايان خردادماه سال 

 .درس مي
هاي کاربرمحور  کننده رسانه هزار دنبال پانصد بيش از ذ ـ درآمدهاي کاربران داراي

 ،سازمان امور مالياتي مکلف است .مشمول ماليات بر درآمد خواهد بود ،محل تبليغات از
رائي مربوط به اخذ ماليات از دستورالعمل اج ،االجرا شدن اين بند از الزم پس ظرف دو ماه

و به تأييد  كند هاي کاربرمحور از محل تبليغات را تهيه اي رسانه درآمدهاي کاربران حرفه
مؤديان  ، فهرستسازمان امور مالياتي مکلف است .وزير امور اقتصادي و دارايي برساند

 ،سازمان )ايت(س تارنمايو در  كند شده توسط آنها را تهيه ارائهمالياتي و خوداظهاري 
 .منظر عموم قرار دهد در
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ض ـ دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقول و غيرمنقول در اختيار سازمان 
به مبلغ چهار هزار به استثناي اموال در اختيار ولي فقيه آوري و فروش اموال تمليکي  جمع

از گردش  ريال اقدام و درآمد حاصل را پس )٤.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( و چهارصد ميليارد
 .) بابت غذا و پوشاک زندانيان واريز کند۷جدول شماره ( ۱۰۸۲۰۰رديف    خزانه به

، درآمد حاصل از صادرات ۱۴۰۰ظ ـ به منظور تأمين قير مورد نياز کشور در سال 
 .گردد قير، مشمول ماليات مي

با  ١٦/٩/١٣٩٤مهلت اجراي آزمايشي قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  ـ غ
االجرا شدن اليحه شوراي حل  از تاريخ انقضاي آن تا زمان الزم و الحاقات بعدياصالحات 

  .دوش مي، تمديد ۱۴۰۰اختالف در سال 
 

 ۷تبصره 
 ـ الف
پذير و  قانون رفع موانع توليد رقابت) ٣٥(نمودن ماده  در راستاي اجرائي  ـ ۱

ر اين ماده به د» کشور  داري کل واريز به خزانه«عبارت ، ارتقاي نظام مالي کشور
  داري کل هاي دولتي نزد خزانه شرکت حساب تمرکز وجوه درآمد   واريز به«عبارت 
 شود. اصالح مي» کشور
و    قانون مديريت خدمات کشوري) ٥(هاي اجرائي موضوع ماده  دستگاه کليه  ـ۲
هاي مستلزم ذکر يا  شرکت ها و  دستگاه ) قانون برنامه ششم توسعه از جمله ۲۹ماده (

هاي اصلي و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازي صنايع  شرکت تصريح نام مانند 
ايران (ايدرو) و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) مکلفند 

داري کل کشور  اي) را صرفاً از طريق خزانه هاي ريالي خود (درآمدي و هزينه کليه حساب
ها و  هاي يادشده موظفند کليه دريافت دستگاه  .کنند افتتاح و نزد بانک مرکزي

 .شده نزد بانک مرکزي انجام دهند هاي افتتاح هاي خود را فقط از طريق حساب پرداخت
هاي مذکور در بانکي غير از بانک مرکزي در حکم  دستگاه نگهداري هرگونه حساب توسط 

ومي غيردولتي در رابطه با آن بخش نهادهاي عم .تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است
شود، مشمول حکم  از منابع خود که از محل منابع عمومي يا کمکهاي مردمي تأمين مي

 .شوند اين جزء مي
ف است پس از تأييد اسناد مربوط، نسبت وظب ـ  گمرک جمهوري اسالمي ايران م

ي مورد استفاده به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي که در کاالهاي صادرات
با  ٢٢/٨/١٣٩٠قانون امور گمرکي مصوب ) ۶۸) تا (۶۶اند، موضوع مواد ( قرار گرفته

) قانون امور ۴۵) ماده (۲اصالحات و الحاقات بعدي و هزينه انبارداري موضوع تبصره (
داري کل کشور که تا  گمرکي، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دريافتي از خزانه

 .نمايد، اقدام کند سويه ميپايان سال ت
ج ـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوز 
توزيع دخانيات و حق انحصار دريافتي بابت واردات و توليد محصوالت دخاني طي سال 

 ۱۳۰۴۲۱داري کل کشور موضوع رديف  حساب درآمد عمومي نزد خزانه را به ۱۴۰۰
 .انون واريز کند) اين ق۵جدول شماره (

شده فروش  التفاوت قيمت تکليفي و قيمت تمام شود مابه د ـ  به دولت اجازه داده مي
هر مترمکعب آب و دفع فاضالب و هر کيلو وات ساعت برق را (پس از تأييد سازمان 

اي به  هاي سرمايه هاي تملک دارايي عنوان بازرس قانوني) با بدهي طرح حسابرسي به
) قانون برنامه و ۳۲يده بخش آب، فاضالب و برق وزارت نيرو موضوع ماده (برداري رس بهره

صورت  به ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۳اي  و رديف هزينه ۳۱۰۴۰۴از محل رديف درآمدي  بودجه کشور
حساب را در  ربط مکلفند تسويه هاي دولتي ذي شرکت  .خرجي تسويه کند جمعي ـ

شده ناشي  مذکور معادل بدهي تسويههاي  شرکت سرمايه  .کنند صورتهاي مالي خود اعمال
 .يابد از اجراي اين حکم افزايش مي

هاي گسترش  سازمان ۱۳۹۷شود مطالبات قبل از سال  هـ ـ  به دولت اجازه داده مي
و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) 

صي صنعت و معدن و همچنين مطالبات بابت مشارکت در تأمين سرمايه بانک تخص
هاي مذکور و وزارت نفت از طريق شرکت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از  سازمان

واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط، مشروط به انجام تکاليف موضوع قانون اجراي 
بابت ) قانون اساسي را با بدهي آنها به دولت ۴۴هاي کلي اصل چهل و چهارم ( سياست

صورت  ريال به )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ماليات و سود سهام تا سقف ده هزار ميليارد 
 .خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر کند جمعي ـ

 و ـ 
به استثناي كاالهاي اساسي،  نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکي کاالهاي وارداتي ـ ۱

له محاسبه حقوق در همه موارد از جم ۱۴۰۰در سال دارو و تجهيزات مصرفي پزشكي 
نرخ سامانه مبادله الکترونيکي  ورودي، براساس برابري نرخ ارز اعالم شده بانک مرکزي

  د.باش) قانون امور گمرکي مي۱۴اس) در روز اظهار و مطابق ماده (.تي.اي(

) حقوق گمرکي مذکور در صدر بند (د) %٤نرخ چهاردرصد ( ۱۴۰۰در سال  ـ ۲
تجهيزات و ملزومات مصرفي اي كاالهاي اساسي، دارو، بر ) قانون امور گمرکي۱ماده (

) و براي ساير کاالها به %١زي و دامي به يک درصد (رهاي کشاو پزشکي و همچنين نهاده
 .يابد) ارزش گمرکي کاال تقليل مي%٢دو درصد (
، تجهيزات و دارو، مبلغ ريالي حقوق ورودي کاالهاي اساسي ۱۴۰۰در سال  ـ۳

نبايد  ١٣٩٩هاي كشاورزي و دامي نسبت به سال  ي و نهادهملزومات مصرفي پزشك
 .افزايش يابد

ي سواري كه در مهلت قانوني ثبت سفارش شده و مراحل حقوق ورودي خودرو ـ۴
) ارزش گمرکي آن %٨٦حداقل به ميزان هشتاد و شش درصد(قانوني آن طي شده باشد، 

 .شود تعيين مي
سازي وهاي خودر شرکت طريق  از وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ز ـ

ايران خودرو و سايپا از محل توليد محصوالت ملي خود نسبت به فروش خودرو به 
هاي جسمي و حرکتي و  ) داراي محدوديت%٢٥( جانبازان باالي بيست و پنج درصد

با معرفي بنياد شهيد و امورايثارگران %) ٧٠() تا هفتاد درصد %٥٠جانبازان پنجاه درصد (
هاي  ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه يک بار به کميسيون قسيط پنجبا ت

 .برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد
  

 ۸تبصره 
) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است ۳۵در اجراي بند (ب) ماده ( الف ـ

 ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰و  ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰هاي  هاي ذيل برنامه طرحاعتبارات مورد نياز را از محل 
مانده به عنوان سهم  سهم باقي .به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزينه کند

صورت نقدي يا تأمين کارگر و تأمين مصالح يا کارکرد وسايل راهسازي و  برداران به بهره
داراي پروانه  هاي چاه نقليه يا تهاتر زمين و يا نصب شمارشگر(کنتور)هاي هوشمند بر روي

 .برداري قابل پذيرش است بهره
شود براي عمليات آماده سازي، محوطه سازي، تأمين  به دولت اجازه داده مي ب ـ

هاي بازآفريني شهري و  خدمات روبنايي و زيربنايي و تکميل واحدهاي مسکن مهر، طرح
ام ملي تأمين مسکن، احياي بافتهاي فرسوده و تاريخي، مصلي تهران و همچنين طرح اقد

 :اقداماتي را به شرح زير به عمل آورد
وزارت راه و شهرسازي (از طريق شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد و  ـ۱

سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت بازآفريني شهري) مجاز است تا سقف سي هزار 
اراضي و امالک  ا تهاتريريال از محل منابع داخلي و  )٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 

ا فروش از طريق مزايده مشروط يالذکر را به قيمت کارشناسي  هاي فوق شرکت متعلق به 
هاي فوق  به حفظ کاربري بعد از واگذاري و با سازوکار گردش خزانه صرف اجراي طرح

ريال از اعتبار فوق صرف احياي ) ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( پنج هزار ميليارد .کند
هاي  ) قانون برنامه ششم توسعه، بافت۵۹سمي موضوع بند (الف) ماده (هاي غيرر سکونتگاه

 .گردد فرسوده و تاريخي مي
ريال از محل ) ٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(همچنين تا سقف مبلغ بيست هزار ميليارد 

شود تا  ) اين قانون واريز مي۵جدول شماره ( ۲۱۰۲۲۸اجراي اين جزء به رديف درآمدي 
هاي مسکوني مهر و مناطق محروم و  س با اولويت مجموعهجهت ساخت و تکميل مدار

 .کم برخوردار در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ۶۸در اجراي ماده ( ـ۲

) در صورت درخواست مالکان اعياني واحدهاي مسکن مهر، شرکت ۲مالي دولت (
و سازمان ملي زمين و مسکن مکلف به واگذاري  ران شهرهاي جديدمادرتخصصي عم

د. منابع حاصل پس از نباش اي نود و نه ساله متعلق به خود مي قطعي زمينهاي اجاره
هاي فوق  داري کل کشور، صرف اجراي طرح ها نزد خزانه شرکت واريز به حساب اين 

 خواهد شد.
متعلق به شرکت مادر تخصصي وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمينهاي  ـ۳

عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسکن و شرکت بازآفريني شهري را تا 
هاي  ريال طي قراردادهايي با بانک) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( سقف پنجاه هزار ميليارد

هاي تأمين مالي در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهيالت الزم  عامل و صندوق
سازي مصوب را اخذ و  هاي فرسوده و آماده هاي جامع، تفصيلي، بافت جراي طرحبراي ا

هاي  ها نمايد و از محل فروش عرصه و اعيان طرح منابع حاصل را صرف تکميل اين طرح
تکميل شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانکهاي عامل تسويه کند و 

 د.الذکر اين جزء اختصاص دههاي صدر باقيمانده را به اجراي طرح
وزارت راه و شهرسازي مکلف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسگاه،  ـ۴

هاي مقاومت، مسجد، حسينيه و  کالنتري، پايگاه بسيج، حوزه علميه، مصلي، حوزه
هاي ورزشي بسيج صالحين، مراکز بهداشتي و درماني، ورزشگاه و ساير  کتابخانه و سالن

هاي  دستگاه داري و خدماتي مورد نياز را به صورت رايگان در اختيار مراکز متولي و مراکز ا
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هاي مسکن مهر و اقدام  ) قانون مديريت خدمات کشوري در طرح۵اجرائي موضوع ماده (
 .ملي مسکن قرار دهد

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همکاري وزارت امور  آيين
دي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور اقتصا

 .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي تهيه مي
ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از  اي استان هاي آب منطقه شرکت ج ـ

عي در بخشي و تغذيه مصنو هاي تعادل محل منابع داخلي خود و بخشي از اعتبارات طرح
(کنتور)هاي  هاي خريد و نصب شمارشگر شده نسبت به تأمين هزينه قالب وجوه اداره

کنند و اصل مبلغ تسهيالت  آب کشاورزي مجاز، اقدام هاي چاهحجمي و هوشمند 
هيچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندي که به تصويب وزراي نيرو  پرداختي را بدون

 کنند. ها دريافت رزان صاحب اين چاهرسد از کشاو و جهاد کشاوزي مي
بخشي منابع  هاي احياء و تعادل ) اقساط وصولي براي اجراي طرح%١٠٠درصد (  صد

ها و سازمان آب و برق خوزستان  اي استان هاي آب منطقه شرکت زميني در اختيار  آب زير
 گيرد. قرار مي

 د ـ 
ها که  رکان داخل شهر) وجوه حاصل از منابع دريافتي از مشت%۱۰ده درصد( ـ  ۱

) قانون تشکيل ۱۱نمايند موضوع ماده ( اقدام به تفکيک ملک و افزايش واحد مي
با اصالحات و الحاقات بعدي صرف  ١١/١٠/١٣٦٩هاي آب و فاضالب مصوب  شرکت 

اصالح شبکه آب روستايي براساس شاخص جمعيت همان استان و کمبود آب شرب سالم 
 .استان خواهد شد هاي آن در هر يک از شهرستان

) از منابع %۱۰هاي آب و فاضالب استاني مجازند حداکثر ده درصد ( شرکت  ـ  ۲
هاي فاضالب و  ) قانون ايجاد تسهيالت براي توسعه طرح۳حاصل از اجراي تبصره (

با اصالحات و الحاقات بعدي را براي  ٢٤/٣/١٣٧٧هاي آب شهري مصوب  بازسازي شبکه
هاي ايجاد تأسيسات آب و فاضالب با اولويت اجراي  طرح  تسريع در اجرا و توسعه

 .هاي فاضالب در روستاهاي همان بخش هزينه نمايند طرح
با  ١٦/١٢/١٣٦١) قانون توزيع عادالنه آب مصوب ۳۳هـ ـ  در اجراي بند (ب) ماده (

هاي کشور و افزايش  اصالحات و الحاقات بعدي و جهت حفظ و صيانت از آبخوان
ري تأمين آب براي مصارف مختلف در بخشهاي شرب، صنعت و کشاورزي، پذي اطمينان

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به  اي استان هاي آب منطقه شرکت 
کنندگان آب کشاورزي براي  شرايط اقتصادي و اقليمي مناطق مختلف کشور از مصرف

برداري آنها و براي  روانه بهرهشمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس پ مجاز فاقد هاي چاه
مجاز داراي شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازاي هر  هاي چاه

) ريال متناسب با کشت ۲۰۰ها، حداکثر معادل دويست ( متر مکعب برداشت آب از آبخوان
و جهاد غالب منطقه و ميزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزراي نيرو 

) اين قانون نزد ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۱۲کشاورزي، دريافت و به رديف شماره 
بادله موافقتنامه از محل معادل مبلغ واريزي پس از م .کشور واريز نمايند  داري کل خزانه

) جهت %۷۰) اين قانون به ترتيب هفتاد درصد (۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ ۵۲رديف 
هاي تعادل  ان همان منطقه و براي تحقق اهداف برنامهپرداخت خسارت نکشت به کشاورز

برداري آب و انجام مطالعه در دشتهايي که با فرونشست زمين مواجه  بخشي و بهبود بهره
آن به شرايط قبل در اختيار سازمان  دناست و يافتن راهکارهاي پيشگيري و برگردان

%) در ٥٠سبت پنجاه درصد (مانده به ن ) باقي%۳۰نابع آب ايران و سي درصد (ممديريت 
%) ٥٠ها و مراتع جهت حفظ و احياء آبخيزداري و پنجاه درصد ( اختيار سازمان جنگل

وري آب قرار  هاي افزايش بهره مابقي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي براي اجراي طرح
ان هاي نيرو و جهاد کشاورزي و سازم نامه اجرائي اين بند توسط وزارتخانه آيين .گيرد مي

 .رسد شود و به تصويب هيأت وزيران مي برنامه و بودجه کشور تهيه مي
قانون توزيع عادالنه آب نسبت  )۴۵(غيرمجاز وفق بند (هـ) ماده  هاي چاهدرخصوص 

المنفعه نمودن اين چاهها اقدام و جريمه مربوط به ميزان برداشت آب تا زمان  به مسلوب
ريال متناسب با افت سفره و  )١.٠٠٠(هزار  يک انسداد چاه به ازاي هر مترمکعب حداکثر

شود، دريافت  حجم کسري مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزير نيرو تعيين مي
 .گردد مي

وـ به منظور پيشگيري و بازسازي خسارت ناشي از سيل و ساماندهي و اليروبي  
آب و برق  ها و سازمان اي استان هاي آب منطقه شرکت ها و آب بندانها به رودخانه

اي و خاک مازاد  برداري از مصالح مازاد رودخانه شود بهره خوزستان اجازه داده مي
کارگيري  برداران شن و ماسه (با به بندانها را از طريق مزايده به پيمانکاران و بهره آب

پيمانکاران داراي صالحيت) به شرط واريز حقوق دولتي واگذار نمايد. در صورت وصول 
 ۱۶۰۱۴۹شده در قرارداد، منابع حاصله به رديف درآمدي  بر عمليات تعيين درآمد مازاد

) اين قانون ۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۰حاصله از محل رديف  د. منابعگرد واريز مي
گيرد تا در چارچوب موافقتنامه  در اختيار شرکت مديريت منابع آب ايران قرار مي

هاي کشور شود.  رف ساماندهي رودخانهمتبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور ص
گزارش عملکرد مالي و عملياتي اين بند، هر سه ماه يکبار توسط وزارت نيرو به 

دستورالعمل  گردد. هاي مديريت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال مي سازمان
يه و ماه از تاريخ ابالغ اين قانون توسط وزارت نيرو ته اجرائي اين بند ظرف مدت سه

 گردد. ابالغ مي
) قانون برنامه ٥٩موضوع بند (الف) ماه ( هاي غيررسمي ـ براي ساماندهي سکونتگاهز

بافتهاي فرسوده واقع در حريم و  و اسکان هاي و عشايري، بهسازي محيط ششم توسعه
حداقل خدمات  فراهم كردنخارج از حريم شهرها و محدوده روستاها، تأمين زيرساخت و 

از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنايي محيط، پايگاه بسيج، پاسگاه و کالنتري عمومي اعم 
موظفند معادل سهم جمعيت ساکن  ،ها ريزي استان در اين مناطق، شوراي توسعه و برنامه

نامه اجرائي که به تصويب هيأت  در اين مناطق از کل جمعيت هر استان را بر اساس آيين
) قانون برنامه ششم توسعه ۶) بند (ب) ماده (۱ء (رسد از محل عوارض جز وزيران مي

ديده و  آسيب تزدايي براي محال هاي اجتماعي و محروميت صرف طرح کاهش آسيب
 .الذکر در همان استان نمايند بهسازي مناطق فوق

 ح ـ 
ها و ساعتهاي  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات موظف است کليه تبلت ـ۱

ارتباطات ثابت به سيار وارداتي و توليد داخل را در سامانه  هوشمند بارکد خوان و مبدل
 .اي(همتا) ثبت نمايند هوشمند مديريت تجهيزات سامانه

ساخته شده خارجي باالي  )موبايل( همراه هاي حقوق ورودي واردات گوشي ـ  ۲
منابع حاصله به رديف  .گردد ) تعيين مي%۱۲) دالر برابر دوازده درصد (۶۰۰ششصد (
 .شود ) اين قانون واريز مي۵جدول شماره( ۱۱۰۴۱۰

ط ـ تعرفه آب مصرفي در شهرکهاي کشاورزي و واحدهاي مستقر در اين شهرکها 
ها و  همچنين اين شهرک .گردد هاي کشاورزي محاسبه مي به نرخ مصوب فعاليت

 ) قانون توزيع عادالنه آب۳۳واحدهاي مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده(
 .باشند معاف مي

هاي آب، برق و گاز  تعرفه ۱۴۰۰هاي نفت و نيرو موظفند در سال  ي ـ  وزارتخانه
اي اصالح نمايند که با رعايت مناطق جغرافيايي کشور،  مشترکين خانوارهاي کشور را به گونه

خميني(ره) و  تحت پوشش کميته امداد امام مصرف خانوارهاي محروم تعرفه مشترکين کم
اي، مشترکين  به صورت يارانه   بهزيستي برابر صفر، مشترکين تا الگوي مصرفسازمان 

اي و براساس الگوي افزايش پلکاني  پرمصرف باالتر از الگوي مصرف به صورت غيريارانه
براساس بعد خانوار محاسبه  مذكور(آي.بي.تي) تعيين شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهاي 

 شود. مي
مصرف باالتر از الگوي مصرف بايد حداقل پر مشترکين ميزان افزايش تعرفه

اي تعيين شود که بارمالي رايگان کردن تعرفه مشترکين کم مصرف را جبران  اندازه به
 .نمايد و نياز به تامين منابع جديد نداشته باشد

شود  هاي نفت و نيرو تهيه مي نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک وزارتخانه آيين
 .رسد ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي مدت يکو ظرف 

هاي  کشت برنج درمناطق مختلف کشور در چهارچوب سياست ۱۴۰۰ک ـ در سال 
آبي استان  هاي ملي به تشخيص کارگروه سازگاري با کم دستگاه کلي نظام و با هماهنگي 

 .گردد تعيين مي
ز آب، برق و تلفن، کنندگان غيرمجاز ا تفاده) قانون مجازات اس۴ل ـ براساس ماده (

توانند، در  هاي مسئول موضوع اين قانون مي دستگاه  ـ ١٠/٣/١٣٩٦مصوب  فاضالب و گاز
هاي غيردائم خدمات عمومي موضوع اين قانون  نسبت به برقراري انشعاب ۱۴۰۰سال 

نوني از سوي ، تا تعيين تکليف قادر محدوده شهرها و روستاها مطابق با تعرفه مربوط
 .صالح، اقدام نمايند مراجع ذي

م ـ دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزي و دامي در شرايط مساوي 
 .هاي ايراني فعال در حوزه کشاورزي فراسرزميني قرار دهد شرکت اولويت خريد خود را از 

ت، معدن و نامه اجرائي اين بند توسط وزارت جهاد کشاورزي با همکاري وزارت صنع آيين
 .رسد وزيران مي و به تصويب هيأت شده تجارت و بانک مرکزي تهيه

   
 ۹تبصره 

هاي علم و فناوري اجازه  ها، مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارک ـ به دانشگاه الف
 ۱۳۹۹شود با تصويب هيأت امناي خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصي سال  داده مي

کنند و در   از محل توثيق اموال در اختيار خود اقدام ها نسبت به اخذ تسهيالت از بانک
اي خود با اولويت ساخت، خريد و  هاي سرمايه هاي تملک دارايي جهت تکميل طرح

هاي متأهلين به ويژه مناطق کمتر توسعه يافته موضوع بند (پ) ماده  تکميل خوابگاه
قساط از محل درآمد ) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت ا۱۰۳(

بيني اعتبار  هاي رفاه دانشجويان مکلفند نسبت به پيش صندوق .کنند اختصاصي خود اقدام

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR


 ٢٢١٤١شماره                      WWW.DASTOUR.IR                       ۲۸/۱۲/١٣٩٩نامه رسمي روز                        WWW.RRK.IR                         ١٦صفحه 

منظور پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيالت با اولويت  هاي خود به الزم در فعاليت
 .کنند تسهيالت مربوط به احداث خوابگاههاي متأهلين اقدام

پژوهشي و فناوري و پارکهاي علم و فناوري اعم از  دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و
توانند با رعايت مفاد اين بند، از تسهيالت بانکي براي خريد  دولتي و غيردولتي نيز مي

 .رساني آزمايشگاهها و کارگاههاي خود استفاده نمايند روز تجهيزات صرفاً تخصصي و به
هاي شهريه  بازپرداخت وام شده پرداختي از محل ) وجوه اداره%۱۰۰درصد ( ب ـ  صد

 )٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا سقف دو هزار ميليارد  ۱۳۹۹تا سال  ۱۳۸۵دانشجويي از سال 
 .شود کشور واريز مي  داري کل ريال به خزانه

عنوان کمک جهت افزايش منابع مالي  هاي رفاه دانشجويي به وجوه مذکور به صندوق
س اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهريه اسا يابد تا بر هاي مزبور اختصاص مي صندوق

هاي رفاه  صندوق وجوه مذكور به هاي رفاهي دانشجويي شود. به دانشجويان و ساير پرداخت
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و  دانشجويي وزارتخانه

 .رددگ دانشگاه آزاد اسالمي براساس سرانه دانشجويي تخصيص و واريز مي
پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و  ج ـ مازاد هزينه تحصيلي دانشجويان تحت 

سازمان بهزيستي کشور نسبت به اعتبارات مندرج در اين قانون در قالب وام از طريق 
اقساط وامهاي مذکور پس از  .گيرد صندوق رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قرار مي

دانشجويان تحت پوشش  .شود ل به کار افراد، پرداخت ميفراغت از تحصيل و اشتغا
 .باشند در اولويت دريافت وام ميو فرزندان رزمندگان معسر نهادهاي حمايتي مزبور 

انون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت ) ق۶۴دـ در راستاي اجراي بند (ج) ماده (
) قانون مديريت ۵ده (هاي اجرائي موضوع ما دستگاه هاي تقاضامحور، کليه  از پژوهش

کنند، مکلفند  هاي کاربردي) استفاده مي خدمات کشوري که از اعتبارات برنامه (پژوهش
اين اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نياز   )%۱۰درصد ( حداقل معادل ده

ز هاي تحصيالت تکميلي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي و مراک نامه خود، از طريق پايان
هاي علميه،  پارکهاي علم و فناوري، سراهاي نوآوري دانشگاه آزاد اسالمي، حوزه، پژوهشي

 .کنند هاي قانوني وابسته به بسيج هزينه بنيان و پژوهشکده هاي دانش شرکت 
قانون برنامه ششم توسعه مبني بر  )۶۴در راستاي اجراي بند (ب) ماده (ـ   هـ

هاي اجرائي (به  دستگاه يافته به  اي تخصيص هزينه) از اعتبارات %۱درصد ( اختصاص يک
ريزي و توسعه  ) به امور پژوهشي و توسعه فناوري، شوراي برنامه۶و  ۱استثناي فصول 

اي استان مندرج  استان مجاز است اعتبارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتبارات هزينه
اساس  هاي اجرائي استاني و بر دستگاه ) اين قانون کسر کند و با هماهنگي ۱۰در جدول (

هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي استان و در چهارچوب دستورالعمل  ها و سياست اولويت
هاي علوم، تحقيقات و  ابالغي سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگي وزارتخانه

 شود، براي امور پژوهشي و توسعه فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوين مي
شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهي  هاي اجرائي استاني تعيين دستگاه فناوري به 

 .اختصاص دهد
  بار به ماه يک کرد اين بند را هر شش هاي مذکور مکلفند نحوه هزينه دستگاه 
عالي علوم،  عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مرکز آمار ايران گزارش دهند و شوراي شوراي

و فناوري موظف است گزارش ساالنه اين بند را حداکثر تا پايان مردادماه سال تحقيقات 
مرکز آمار ايران مکلف است ساالنه اطالعات  .به مجلس شوراي اسالمي ارائه کند ۱۴۰۱

 .کرد تحقيق و توسعه را منتشر کند مربوط به هزينه
در پيوست شماره ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج  ها، بانک شرکت ـ   و

) از %۴۰درصد (  ) اين قانون، مکلفند در اجراي تکاليف قانوني مربوط، حداقل چهل۳(
ماهه به ميزان بيست و  هزينه امور پژوهشي خود مندرج در آن پيوست را در مقاطع سه

کنند تا در راستاي حل  کشور واريز  داري کل )، به حساب خاصي نزد خزانه%۲۵درصد ( پنج
مشکالت خود از طريق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مسائل و 

در قالب  هاي علميه حوزه پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي و
هاي  هاي تحصيالت تکميلي، طرح(پروژه) نامه هاي کاربردي، عناوين پايان طرح(پروژه)

ختگان تحصيالت تکميلي غيرشاغل به آمو هاي تحقيقاتي دانش پسادکتري و طرح(پروژه)
در صورت واريز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يک از  .مصرف برسانند

داري کل کشور اجازه داده  ها، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه شرکت 
حساب  بهشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را  مي

اين مبالغ براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و  .خاص موضوع اين بند واريز کند
شده آنها در اين قانون  بيني پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بر درآمد اختصاصي پيش

محسوب و عيناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و 
کشور به مؤسسات آموزش عالي يا پژوهشي   داري کل ور، توسط خزانهکش  داري کل خزانه

که تا پايان سال مالي  طوري شود، به و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده مي
اعتبارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات  .شود ها تسويه  کل مبلغ توافقنامه

هاي  و حوزه و فناوري و جهاد دانشگاهي آموزشي و پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي

حداقل سهم قابل پرداخت به  .شود در قالب قراردادهاي مشخص هزينه مي علميه
آموختگان پژوهشگر و نيروهاي کارورز از مبلغ  دانشجويان، پژوهشگران پسادکتري، دانش

ند ها، بانکها و مؤسسات موضوع اين ب شرکت  .) است%۶۰درصد (  هر طرح(پروژه) شصت
) هزينه امور پژوهشي %۴۰(  درصد ) از مبلغ چهل%۱۰(  درصد توانند حداکثر تا ده مي

مذکور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتي و غيردولتي وابسته به 
نامه اجرائي اين بند  اي علميه در چهارچوب آيينه خود و جهاد دانشگاهي و حوزه

) اين %۱۰۰و بودجه کشور نسبت به تخصيص صد درصد (سازمان برنامه  .کنند هزينه
بيني  هاي سنواتي پيش هاي اجرائي را در بودجه دستگاه منابع، اقدام و وجوه مصرف نشده 

 .نمايد مي
نامه اجراي اين بند شامل سازوکارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد به  آيين

هاي امور اقتصادي و دارايي،  وزارتخانهپيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاري 
علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، صنعت، معدن و تجارت و 

 .رسد شود و به تصويب هيأت ويران مي جهاد کشاورزي پس از ابالغ اين قانون تهيه مي
از  ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي۷۸ـ در راستاي تحقق ماده(ز

) قانون اساسي، آن دسته از ۳۰ام( ) و در جهت اجراي اصل سي۲مقررات مالي دولت (
مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرمان حضرت 

فقيه مبني بر عدم پرداخت ماليات و يا نحوه  امام(ره) به استثناي مواردي که إذن ولي
داري کل کشور  نسبت به واريز ماليات خود به حساب خزانه تسويه آن را دارند، موظفند

 ۵۳۰۰۰۰ـ  ۵۵معادل درآمد واريزي از محل رديف  .واريز نمايند ۱۱۰۱۱۲موضوع رديف 
سازي و  اين قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم) ۹جدول شماره (

آموزي کميته  اي دانشه هگاخريد تجهيزات براي مدارس روستايي و مناطق محروم و خواب
 .گيرد امداد امام خميني(ره) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي

هاي  ـ کليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه ح
سقف الگوي مصرف  .معاف هستند )آب، برق و گاز (در صورت رعايت الگوي مصرف

هاي نفت، نيرو و آموزش و پرورش و سازمان  ط وزارتخانهروزشده طي دستورالعملي توس به
 .شود ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه و ابالغ مي برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه
) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان ۹۲ط ـ به استناد بند (پ) ماده (

رآمدهاي تبليغاتي ناشي از و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مکلفند د
کشور   داري کل نزد خزانه ۱۴۰۱۸۴پخش مسابقات ورزشي را به رديف درآمدي شماره 

) اين ۹مندرج در جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ ۴۹   وجوه واريزي از محل رديف .واريز نمايند
در اختيار وزارت ورزش و جوانان (براي کمک به %) ٣٠(قانون به نسبت سي درصد 

) در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري %٧٠هاي مربوطه) و هفتاد درصد ( فدراسيون
 .گيرد اسالمي ايران قرار مي

هاي علمي، پژوهشي، فناوري و مهارتي، درآمدهاي  منظور ارتقاي شاخص ي ـ  به
هاي علوم، تحقيقات و  ها، مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارتخانه اختصاصي دانشگاه

پارکهاي علم و فناوري و ، شت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورشفناوري، و بهدا
اي وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جهاد  مراکز آموزش فني و حرفه

و  دانشگاهي از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور 
و تحقق پيشرفت و  يافته اطق کمتر توسعهارتقاي سطح منتوزيع عادالنه و رفع تبعيض  و 

 .مستثني هستند عدالت
آموزي  وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمين سرانه دانش ـ ک

 را بدون کسر هر گونه وجهي به حساب مدارس سراسر کشور واريز نمايد.
يع عادالنه  و رفع و توز ت موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ال ـ اعتبار

که از ارتقاي سطح مناطق كمتر توسعه يافته  و تحقق پيشرفت و عدالت  و تبعيض
هاي نيروهاي مسلح  هاي رده شود براي توسعه و تقويت زيرساخت نيروهاي مسلح کسر مي

ريزي استان به آنان  در مناطق محروم و کمتر توسعه يافته از طريق شوراي برنامه
 .دگرد ن استان هزينه ميآ و در دشو داده مي صاصتاخ

  
 ۱۰تبصره 
 )٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(اي مکلفند مبلغ چهار هزار ميليارد  هاي بيمه شرکت الف ـ  

ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که براساس فروش بيمه 
صورت  بهرسد  عالي بيمه مي تصويب شوراي   ها تعيين و به شرکت هر يک از  (پرتفوي) 

) اين قانون نزد ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۱۱ماهانه به حساب درآمد عمومي رديف 
هاي بيمه موضوع اين بند بعنوان  شرکت وجوه واريزي  .کنند داري کل کشور واريز خزانه
منابع حاصله در اختيار سازمان راهداري و  .شود هاي قابل قبول مالياتي محسوب مي هزينه

ور، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سازمان اورژانس اي کش حمل و نقل جاده
) اين ۷ها در جدول شماره ( دستگاه هاي مربوط به اين  گيرد تا در رديف کشور قرار مي

بيمه مرکزي جمهوري  .قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و مير، هزينه شود
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سازمان راهداري و حمل و نقل  .ستاسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند ا
و سازمان اورژانس کشور موظفند جمهوري اسالمي ايران اي کشور، نيروي انتظامي  جاده

نحوه هزينه وجوه مذکور به بيمه  در خصوص بار ماه يک گزارش عملکرد خود را هر سه
 دهند. مرکزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش

الذکر توسط سازمان برنامه و  هاي اجرائي فوق دستگاه ماهه به  اعتبار سهتخصيص 
 .پذيرد بودجه کشور براساس عملکرد صورت مي

هاي اجرائي که در اجراي اصول  دستگاه ب ـ  در مورد آراي حل اختالف مراجع بين 
) قانون اساسي و يا در اجراي ۱۳۹) و يکصد و سي و نهم (۱۳۴يکصد و سي و چهارم (

ربط از  قوانين و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دليل دستگاه اجرائي ذي
اجراي تصميم مراجع حل اختالف خودداري کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق 

ماه از تاريخ ابالغ رأي گذشته باشد، از اعتبارات  رأي مراجع مذکور که حداکثر هجده
نفع اضافه  مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائي ذيبودجه سنواتي دستگاه، مبلغ 

هاي دولتي و يا مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، اجراي  شرکت در خصوص  .کند مي
داري کل  ها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانه شرکت تکليف مذکور از محل حساب 

 .باشد کشور) مي  کلداري  کشور برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه
يابد و  ) افزايش مي%۵هاي رانندگي پنج درصد ( تعرفه جريمه ۱۴۰۰ج ـ  در سال 

معادل  .شود داري کل کشور واريز مي نزد خزانه ۱۵۰۱۰۱مبالغ حاصله به حساب درآمدي 
 :يابد مبلغ افزايش يافته به شرح زير اختصاص مي

ريال جهت هزينه ) ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ يک هزار و پانصد ميليارد  ـ  ۱
معلولين شديد و ضايعه نخاعي ناشي از تصادفات رانندگي و پيشگيري از معلوليت در 

 اختيار سازمان بهزيستي
ريال جهت اصالح ) ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ يک هزار و پانصد ميليارد  ـ  ۲

محروم مرزي  هاي روستايي و معابر در نقاط حادثه خيز شهرها و روستاهاي مناطق راه
 کشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي

اي و  ريال براي حوادث جاده)١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ يک هزار ميليارد  ـ  ۳
 تجهيزات مورد نياز درماني در اختيار جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران

ريال براي کمک خريد  )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ يک هزار ميليارد  ـ  ۴
  .رتجهيزات و امکانات اتاق تشريح در اختيار سازمان پزشکي قانوني کشو

ناشي از تخلفات راهنمايي و  هاي يمهکليه مبالغ جريمه مازاد بر اصل جرد ـ  
به دليل تاخير در مهلت قانوني پرداخت بر مبلغ جريمه  ۱۳۹۹رانندگي که تا پايان سال 

پرداخت شود بخشوده  ۱۴۰۰رتي که اصل جريمه تا پايان دي ماه افزوده گرديده در صو
) اين قانون ۵جدول شماره( ۱۵۰۱۲۳درآمد ناشي از اجراي اين بند به رديف  .شود مي

ريال آن براي تقويت  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(شود و معادل بيست هزار ميليارد  واريز مي
 .يابد ران اختصاص ميتوان عملياتي به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي اي

  
 ۱۱تبصره 

 الف ـ 
به منظور تأمين کسري اعتبارات ديه محکومان معسر جرائم غير عمد ناشي از  ـ ۱

تصادف با اولويت زنان معسر و مواردي که پرداخت خسارت ناشي از تصادف افراد بر عهده 
ندوق تأمين نظارت ص المال يا دولت است، وزير دادگستري مجاز است با تصويب هيأت بيت

ريال از  )٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هاي بدني حداکثر تا سه هزار و پانصد ميليارد  خسارت
) قانون بيمه اجباري خسارات ۲۴منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاي (ث) و (ج) ماده (

را از  ٢٠/٢/١٣٩٥   شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب وارد
 .) اين قانون دريافت و هزينه کند۷جدول شماره ( ۱۱۰۶۰۰يف محل اعتبارات رد

مديرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزير دادگستري، مبلغ يادشده را 
وزارت دادگستري  .نسبت در مقاطع سه ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد به

هاي برنامه و بودجه  يونبار به کميس مکلف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه ماه يک
 .و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه کند

هاي بدني مکلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي  صندوق تأمين خسارت ـ۲
هاي بيمه و صندوق  شرکت غيرعمد را که به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدات 

االجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات  برند و قبل از الزم سر مي  مذکور در زندان به
اند، تأمين کند  زنداني شده ،ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه  واردشده به شخص

 .صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود  تا پس از معرفي ستاد ديه کشور به
المال يا  خسارت آنها بر عهده بيت منظور پرداخت خسارت به افرادي که جبران به ـ۳

) از منابع رديفهاي درآمدي %١٠درصد ( داري کل کشور مکلف است ده دولت است، خزانه
قضائيه و  هاي وصولي راهنمايي و رانندگي و خدمات قضائي وصولي توسط قوه (جريمه
د هاي دادرسي و جزاي نقدي وصولي تعزيرات حکومتي) تا سقف پنج هزار ميليار هزينه

منابع حاصل به صورت  .واريز نمايد ۱۶۰۱۱۹ريال را به رديف )۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰(

 .گيرد در اختيار وزارت دادگستري قرار مي ۵۳۰۰۰۰ـ ۶۴اي  ماهانه از طريق رديف هزينه
 .) اين بند است۲) و (۱( جزءهايمنابع و مفاد اين حکم با حفظ منابع و حکم 

) اين بند نسبت به پرداخت ۳حل منابع جزء (وزارت دادگستري مکلف است از م ـ۴
ديه مستحقان دريافت ديه شامل مقتوالن و مجروحان ناشي از عبور غيرمجاز از مرز که 

اند و همچنين  و مرزباني مورد اصابت گلوله قرار گرفته ، سپاهتوسط يگانهاي ارتش
وند، با معرفي ش سربازاني که در محيط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته يا مجروح مي

، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران ارتش جمهوري اسالمي ايران
اقدام  ۵۳۰۰۰۰ـ ۶۴%) از محل اعتبارات رديف ٢٠تا سقف بيست درصد ( انقالب اسالمي

 .نمايد
نيروهاي مسلح مکلفند  ) قانون برنامه ششم توسعه، ۱۱۰ب ـ در اجراي ماده (

هاي سازماني را از حقوق ماهانه آنان کسر و به  کارکنان ساکن در خانههزينه مسکن  کمک
) اين ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۸۴   کشور موضوع رديف درآمدي  داري کل حساب خزانه

 .کنند  قانون واريز
دريافتي موضوع قانون اصالح  هاي جريمهج ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از 

مجمع تشخيص مصلحت نظام را تا مبلغ دو  ١٩/٧/١٣٧٣قانون تعزيرات حکومتي مصوب 
 ۱۵۰۱۱۳ريال دريافت و به رديف درآمدي شماره  )٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد 

بخشي از وجوه دريافتي از محل رديف شماره  .داري کل کشور واريز نمايد نزد خزانه
ت ) اين قانون به وزارت دادگستري (سازمان تعزيرا۷ـ۱جدول شماره ( ۷۳۰۰۰۰ـ۲۵

هاي مربوط به تنظيم بازار، بازرسي و  اندازي و ارتقاي سامانه حکومتي) بابت هزينه راه
هاي محوله و تأمين  نظارت بر بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموريت

کسري هزينه مربوط به بازرسي و نظارت بر تأمين، توزيع و بازار کليه اقالم، مشمول 
 .شود داخت ميهاي نظارتي پر طرح

سال از خدمت  مانده جريمه غيبت بيش از هشت دولت مکلف است اقساط باقيد ـ 
ها  متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ۱۳۹۷وظيفه عمومي افرادي که تا پايان سال 

اند را وصول و به حساب  شده ۱۳۹۹بوده و موفق به پرداخت بخشي از اقساط آن در سال 
 .خزانه واريز نمايد

نسبت به تسويه اقساط خود اقدام نکنند مشمول  ۱۴۰۰دي که تا پايان سال افرا
 .شوند غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي اعزام مي

با  ٨/١٢/١٣٨٩) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۸هـ ـ در اجراي ماده (
اهنمايي هاي رانندگي براساس اعالم پليس ر تخلفات و جريمه ،اصالحات و الحاقات بعدي

 .شود و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پيامک به مالکان خودروها اعالم مي
ها را در قبوض تلفن همراه  کارور (اپراتور)هاي تلفن همراه موظفند هزينه پيامک

 .کنند مالکان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت
) ريال ٣٠.٠٠٠(نيک از مبلغ سي هزار و ـ تعرفه استفاده از تجهيزات مراقبت الکترو

سقف هفتصد و پنجاه  يابد، درآمد حاصله تا ريال افزايش مي )٥٠.٠٠٠(به پنجاه هزار 
 ۱۴۰۱۶۴عنوان درآمد عمومي به رديف درآمدي  هريال ب) ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ميليارد (

شود  اريز مي) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تاميني و تربيتي و۵ذيل جدول شماره (
 ۱۰۸۲۰۰اي  ) در قالب رديف هزينه%۱۰۰صد (پس از گردش خزانه به صورت صد در و

 .يابد ) به سازمان مذکور اختصاص مي۹جدول شماره (
درآمد  ۱۶/۹/۱۳۹۴) قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ۲۳در راستاي ماده (ز ـ  

ختصاصي تلقي به عنوان درآمد ا ۱۴۰۱۰۱شوراهاي حل اختالف مندرج در رديف 
 .شود مي

هاي پليس امنيت اقتصادي براي مقابله  ها و ظرفيت ح ـ  به منظور توسعه زيرساخت
%) از درآمد حاصل از صدور ٢٠با محتکران و قاچاقچيان کاال و خودرو بيست درصد (

اي  از محل رديف هزينه ١٥٠١٢٦شماره  احکام مربوط به محتکران و قاچاقچيان کاال به
 .يابد نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اختصاص مي به ٥٣٠٠٠٠ـ٧٧شماره 

ريال از عوارض خروج ) ٥٩٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ط ـ مبلغ پانصد و نود و هشت ميليارد 
از محل  ١٧/٢/١٣٨٧) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۴۵از کشور موضوع ماده (

جهت بهسازي محيط نون ) اين قا٧جدول شماره ( ١٣٣٧٠٠اي شماره  هاي هزينه رديف
) قانون برنامه ششم توسعه در اختيار ۲۷) بند (ب) ماده (۵روستاهاي مرزي موضوع جزء (

  .گيرد بنياد مسکن انقالب اسالمي قرار مي
  

 ۱۲تبصره 
 الف ـ 

هاي اجرائي موضوع ماده  دستگاه بگير در  هاي مختلف حقوق ضريب حقوق گروه ـ  ۱
و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان ) قانون برنامه ششم توسعه ۲۹(

انرژي اتمي (به استثناي مشموالن قانون کار جمهوري اسالمي ايران) از قبيل کارکنان 
کشوري و لشکري، اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و 
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گان، گردد و همچنين افزايش حقوق بازنشست قضات که توسط دولت تعيين مي
هاي بازنشستگي به نحوي اعمال گردد که در نهايت  بگيران و مشترکان صندوق وظيفه

افزايش  ١٣٩٩براساس آخرين حكم كارگزيني سال  )%۲۵ميزان بيست و پنج درصد ( به
از بيست و پنج  ١٣٩٩يابد مشروط بر آنكه ميزان افزايش حقوق هيچكس نسبت به سال 

قانون مديريت  )۷۸نکند. تفاوت تطبيق موضوع ماده ( ريال تجاوز )٢٥.٠٠٠.٠٠٠( ميليون
 .ماند خدمات کشوري در حکم حقوق، بدون تغيير باقي مي

) قانون برنامه ۲۹هاي اجرائي موضوع ماده ( دستگاه در کليه  ۱۴۰۰در سال  ـ  ۲
اطالعات و سازمان انرژي اتمي ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت 

ن قانون کار جمهوري اسالمي ايران)، حداقل حقوق و مزاياي مستمر استثناي مشموال (به
شاغالن مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و حداقل حقوق ساير حقوق بگيران، 

بازنشستگي کشوري و سازمان   بگيران مشمول صندوق حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه
 هاي اجرائي و دستگاه ه هاي وابسته ب تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير صندوق

هاي متناسب با آنها، معادل افزايش ضريب ريالي افزايش  ها و ساير حمايت مستمري
 .يابد مي

بگير  پس از اعمال افزايش ضريب ريالي حقوق براي گروههاي مختلف حقوق ـ  ۳
) اين بند و معادل افزايش ضريب ريالي براي افزايش حقوق بازنشستگان و ۱موضوع جزء (

فه بگيران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزيني براي کارکنان رسمي و پيماني و وظي
مبلغ قرارداد منعقده ماهانه براي کارکنان قرارداد کارمعين (مشخص) و کارکنان طرح 
خدمت پزشکان و پيراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به نسبت مدت 

اسب سنوات خدمت قابل قبول، از سي و پنج کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متن
 .ريال کمتر نباشد )۳۵.۰۰۰.۰۰۰(ميليون 
هاي مستقيم در سال  قانون ماليات )۸۴سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ( ـ  ۴
 .شود ريال تعيين مي) ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰( مبلغ چهارصد و هشتاد ميليون ۱۴۰۰

 ءبه استثنا( ولتي اعم از حقوق و مزايانرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيرد
قانون مالياتهاي مستقيم و با رعايت  )۸۷) ماده (۲) و (۱هاي ( مشمولين تبصرهو  قضات
هيأت علمي  پايه حقوق اعضاي رسمياي از مقررات مربوط به  ) قانون اصالح پاره۵(ماده 

 ١٦/١٢/۱۳۶۸الي مصوب سسات آموزش عؤها و م و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاه(آموزشي 
 د:باش شرح زير مي با اصالحات و الحاقات بعدي) و کارانه به

ريال تا نهصد و شصت )۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰( نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد ميليون  ـ٤ـ١
 %)۱۰ريال ده درصد ( )٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون 
ارد و ريال تا يک ميلي )٩٦٠.٠٠٠.٠٠٠(نسبت به مازاد نهصد و شصت ميليون  ـ٤ـ٢

 %)۱۵ريال: پانزده درصد ( )١.٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠(چهارصد و چهل ميليون 
تا ريال   )١.٤٤٠.٠٠٠.٠٠٠( نسبت به مازاد يک ميليارد و چهارصد و چهل ميليون  ـ٤ـ٣

  )%٢٠ريال: بيست درصد ( )٢.١٦٠.٠٠٠.٠٠٠(دو ميليارد و صد و شصت ميليون 
ريال تا دو  )٢.١٦٠.٠٠٠.٠٠٠(ون نسبت به مازاد دو ميليارد و صد و شصت ميلي ـ۴ـ۴

  %)۲۵ريال: بيست و پنج درصد ( )٢.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠( ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون
ريال  )٢.٨٨٠.٠٠٠.٠٠٠( نسبت به مازاد دو ميليارد و هشتصد و هشتاد ميليون  ـ٤ـ ٥

 %)۳۰( ريال: سي درصد )٣.٨٤٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون   تا سه ميليارد و هشتصد و چهل
ريال:  )٣.٨٤٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليون   نسبت به مازاد سه ميليارد و هشتصد و چهل ـ٤ـ ٦

 %)۳۵سي و پنج درصد (
قانون  )۵۷(ميزان معافيت ماليات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده 

هاي  قانون ماليات )۱۰۱(هاي مستقيم و ماليات بر درآمد مشاغل موضوع ماده  ماليات
 .شود ) ريال تعيين مي۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ سيصدو شصت ميليون ( مستقيم ساالنه به

) قانون برنامه ششم توسعه و در راستاي رفع تبعيض حقوق ۳۰در اجراي ماده ( ـ ۵
هاي توسعه کشور  قانون احکام دائمي برنامه )۷۱هاي اجرائي و ماده ( دستگاه شاغالن 
برنامه ششم توسعه، هرگونه  ) قانون۷ث) ماده ((و بندهاي (ت) و  ١٠/١١/١٣٩٥مصوب 
يب، جداول حقوقي و انامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغيير تشکيالت، تغيير ضر تصويب
 کارگيري بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هرنوع استخدام و به طبقه

 هاي اجرائي مشمول ماده دستگاه هاي امناء و نظاير آن در  نيرو و همچنين مصوبات هيأت
قانون برنامه ششم توسعه و همچنين سازمان انرژي اتمي (به استثناي مشمولين  )۲۹(

) قانون احکام ۱هاي اجرائي مشمول ماده ( دستگاه و  قانون کار جمهوري اسالمي ايران)
کشور، منوط به تأمين اعتبارات مورد نياز و رعايت ترتيبات   هاي توسعه دائمي برنامه

قانون برنامه  )۷(ون مديريت خدمات کشوري و بند (ج) ماده ) قان۷۴مندرج در ماده (
 .باشد مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) مي اخذششم توسعه (

خدمت و بخشي از  خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان پاداش پايان ـ ۶
عدي، با اصالحات و الحاقات ب ٢٦/٢/١٣٧٥هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب  هزينه

قانون مديريت خدمات کشوري با  )۱۰۷(پاداش پايان خدمت کارکنان مشمول ماده 
قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مديران و کارکنان  )۶۸) ماده (۱۰العاده بند ( احتساب فوق

) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت ۲۹هاي اجرائي موضوع ماده ( دستگاه کليه 
ح و سازمان انرژي اتمي حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و اطالعات، نيروهاي مسل

سال و تا  ) اين بند، در ازاي هر سال خدمت حداکثر تا سي۲مزاياي شاغلين موضوع جزء (
 .) ريال خواهد بود۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰سقف چهار ميليارد و هفتصد و بيست ميليون (

هاي  جموع دريافتي) گروه(م سقف ناخالص حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر ـ۷
) قانون برنامه ششم توسعه و ۲۹( هاي اجرائي موضوع ماده دستگاه بگير در  مختلف حقوق

(به استثناي مشمولين  همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي
کار جمهوري اسالمي ايران) از قبيل کارکنان کشوري و لشکري، اعضاي هيأت علمي قانون 

، ۱۴۰۰آموزش عالي و پژوهشي و قضات در کليه مناطق کشور براي سال  مؤسساتو  انشگاههاد
) برابر حداقل حقوق و ۱۵( برابر حداقل حقوق مصوب شوراي حقوق و دستمزد به )۲۱از (

يابد. کاهش دريافتي  ) قانون مديريت خدمات کشوري کاهش مي۷۶( موضوع ماده دستمزد
کم مشمول پرداخت تفاوت تطبيق است. کارانه گروه پزشکي از افراد ناشي از اجراي اين ح

  .حکم اين جزء مستثني است
  ـ ب
ها،  هاي اداري شهرستان ـ استانداران موظفند به منظور تکميل يا احداث مجتمع۱

هاي اجرائي زيرمجموعه قوه مجريه مستقر در  دستگاه هاي ملکي  پيشنهاد فروش ساختمان
) ۸۳استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم ( هاي استان را به شهرستان

ريزي و توسعه استان ارائه  قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شوراي برنامه
تصويب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال    پس از   دستگاه اجرائي مربوطه .نمايد

داري  اين قانون نزد خزانه ۲۱۰۲۰۱مي مذکور و واريز درآمد حاصله به رديف درآمد عمو
کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکميل يا احداث مجتمع   کل

 .شود ها مي اداري همان شهرستان
هاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به إذن  دستگاه شمول اين حکم درمورد 

 .ايشان است
شود  ها اجازه داده مي مجريه در شهرستان  قوههاي اجرائي زيرمجموعه  دستگاه به ـ ۲

استان در سقف سي هزار ميليارد  توسعه و ريزي ييد شوراي برنامهأبا پيشنهاد استاندار و ت
هاي ملکي خويش  ) ريال نسبت به معاوضه امالک و ساختمان۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(

تصويب شوراي شهر ها پس از اعالم شهرداري و  با امالک و اموال غيرمنقول شهرداري
هاي اداري شهرستان اقدام کند.  مربوط با قيمت کارشناسي براي احداث مجتمع

داري کل کشور موظف است عملکرد اين جزء را به صورت جمعي ـ خرجي ثبت  خزانه
 .کند

 ج ـ 
قانون برنامه ششم توسعه به استثناي  )۲۹هاي اجرائي موضوع ماده ( دستگاه ـ ۱

وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي مکلفند اطالعات  اماکن نيروهاي مسلح،
هاي غيرمنقول از  ها، فضاهاي اداري و غيراداري، امالک و ساير اموال و دارايي ساختمان

اي،  اعم از داراي سند مالکيت و يا فاقد سند مالکيت، اجاره(جمله انفال در اختيار خود 
هاي اجرائي  دستگاه سامانه جامع اموال  در ۱۴۰۰ سال وقفي) را تا انتهاي ارديبهشت ماه

سنجي اطالعات استاني  استانداران بر ثبت، تکميل و صحت ثبت و تکميل نمايند. )(سادا
 .نمايند نظارت مي

آالت و  هاي تعميرات اساسي و ماشين پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح
اخت براي تجهيز، و همچنين هرگونه پرد ۱۴۰۰تجهيزات، هزينه آب و برق در سال 

ها از محل درآمدهاي اختصاصي، ساير منابع و يا اعتبارات و منابع  نگهداري و ساير هزينه
 .هاي دولتي براي موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است شرکت 

ها به منزله تصرف غيرقانوني در اموال و  عدم اجراي اين بند توسط کارکنان دستگاه
 .وجوه عمومي است

ت امور اقتصادي و دارايي مجاز است رأساً نسبت به شناسايي امالک و اراضي وزار
دولتي اقدام کند و با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالک کشور چنانچه تا پايان شهريور 

در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصالح سند مالکيت و يا مستندسازي  ۱۴۰۰ماه سال 
وزارت امور اقتصاد و دارايي مکلف  .ايران اقدام نمايدآن به نام دولت جمهوري اسالمي 

هاي  است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارايي
بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه  هاي بهره دستگاه غيرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و 

 .مجلس شوراي اسالمي اقدام نمايدکشور و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازي امالک خود از محل 

 .اقدام نمايد ۱۲۷۶۱۲بيني شده در رديف  اعتبار پيش
نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب  آيين
 .رسد وزيران مي  هيأت
محور از جمله سازمان  داراي سامانه امالک و اراضي مکانئي هاي اجرا دستگاه ـ ۲

وزارت    ،ربط، سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح برنامه و بودجه کشور از طريق سازمان ذي
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امالک  سازمان ثبت اسناد و ،هاي تابعه وزارت نيرو ها و سازمان شرکت جهاد کشاورزي، 
 و پست جمهوري اسالمي ايران مکلف بهها  سازمان ملي زمين و مسکن، شهرداري ،کشور

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

 د ـ 
وزارت امور اقتصادي    به ) قانون برنامه ششم توسعه،۱۰ـ در اجراي بند (پ) ماده (۱

هاي  دستگاه در اختيار    هاي دولت مولدسازي دارايي   به شود نسبت و دارايي اجازه داده مي
قانون مديريت خدمات کشوري تا سقف بيست هزار ميليارد  )۵(اجرائي موضوع ماده 

ريال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالي اسالمي خارج از  )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
، توثيق با تشخيص و سالهت، اجاره بلندمدت حداکثر ده سقف اوراق مالي اسالمي دول

نزد  ۲۱۰۲۲۰مجوز وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام و وجوه حاصله را به رديف درآمدي 
قانون    )۸۳(هشتاد و سوم واريز نمايد. انفال و اموال موضوع اصل داري كل كشور  خزانه

انند نسبت تو هاي اجرائي مي دستگاه باشند. استانداران و  اساسي از اين موضوع مستثني مي
هاي دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام  به ارائه پيشنهاد مولدسازي دارايي

 .نمايند
اند،  هاي دولتي درخصوص اموالي که از منابع داخلي شرکت خريداري نموده شرکت 

دارايي به  ي وتوانند با تصويب مجمع عمومي شرکت و با مجوز وزير امور اقتصاد مي
 .ور مولدسازي نمايندهاي مذک شيوه
شود تا سقف يکصد و هفتاد و  ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي۲

هاي منقول و  ريال از اموال و دارايي )١٧٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(شش هزار ميليارد 
غيرمنقول و حقوق مالي مازاد دولت جمهوري اسالمي ايران (به استثناي انفال و موارد 

قانون اساسي) را بدون رعايت تشريفات مربوط    )۸۳(هشتاد و سوم لمندرج در اص
وزيران با رعايت قوانين و مقررات از طريق حراج عمومي در بورس امالک   تصويب هيأت به

و مسکن و يا از طريق مزايده عمومي درسامانه تدارکات الکترونيک دولت با رعايت قانون 
اصالحات و الحاقات بعدي و نيز مقررات با  ١٧/١٠/١٣٨٢مصوب  يتجارت الکترونيک

 با اصالحات و الحاقات بعدي ٢٥/١/١٣٨٣مصوب  شده در قانون برگزاري مناقصات تعيين
به نحوي که با مزايده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رديف درآمدي 

نهاد فروش هاي اجرائي مکلف به ارائه پيش دستگاه واريز کند. استانداران و  ۲۱۰۲۲۱
 .باشند هاي مازاد دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي مي دارايي

) ريال ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد ميليارد (
هاي  دکتري دانشگاه دوره صورت ماهانه از محل منابع اين بند، به دانشجويان روزانه به

 .دولتي، پژوهانه پرداخت نمايد
  رديف مبلغ رنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمينان از وصولـ سازمان ب۳

جدول  ۵۳۰۰۰۰ـ ۴۷معادل وجوه واريزي را از محل رديف  ۲۱۰۲۲۷درآمدي شماره 
کننده منابع، بابت اعتبارات  استاني وصول ) اين قانون، به همان دستگاه اجرائي/۹شماره (

 هاي قانون، طرح اين )۱( پيوست شماره تمام اي نيمه هاي سرمايه هاي تملک دارايي طرح
هاي اداري نيمه  هاي اجرائي و مجتمع دستگاه استاني، کمک به تأمين مسکن کارکنان  

هاي مقاومت شهرستان و استان اختصاص  ها و حوزه تمام، تکميل، بازسازي و تجهيز پايگاه
 .دهد

دولتي از طريق هاي  شرکت ـ به منظور تسهيل واگذاري اموال غيرمنقول دولت و ۴
ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است نسبت به تشکيل  بهادارسازي آن دارايي

) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ۱) ماده(۲۰هاي امالک و مستغالت موضوع بند( صندوق
با اصالحات و الحاقات بعدي و ايجاد زمينه معامالت  ۱/۹/۱۳۸۴اسالمي ايران مصوب 

هاي مذکور از طريق  ها و واگذاري تمام يا بخشي از مالکيت صندوق صندوق واحدهاي اين
 .هاي تحت نظارت بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد يکي از بورس

   نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت آيين
 .رسد وزيران مي

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

 .) بند (الف) اين تبصره است و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود۴مشمول مفاد جزء (   و
هاي دولتي  دستگاه اني مورد نياز نيروي انس ۱۴۰۰و ـ دولت مکلف است تا پايان سال 

شهرستان با مصوبه هيأت دولت از بخش به  ۱۳۹۸سيس که از سال أهاي تازه ت در شهرستان
اند را تأمين نمايد. همچنين دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نياز ادارات  يافته ءارتقا

) ريال از ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ها را تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد ( دولتي در اين شهرستان
 .) اين قانون تأمين نمايد۹جدول شماره ( ۵۵۰۰۰۰ـ  ۱۱۹رديف 

) از اعتبارات %٥(  درصد ها مکلفند تا پنج ريزي و توسعه استان ز ـ شوراي برنامه
) اين قانون را براي احداث، ۱۰ـ۱اي استان موضوع جدول ( هاي سرمايه تملک دارايي

 .کنند ها هزينه ها و کالنتري هاي انتظامي با اولويت پاسگاه هتکميل، بازسازي و تجهيز رد

مديران  ها و پرداخت حقوق کارکنان/ دستگاه صدور اجازه تخصيص اعتبار ح ـ 
) قانون برنامه ۲۹، منوط به احراز انجام تکاليف مندرج در ماده (۱۴۰۰ها درسال  دستگاه 

  ششم توسعه است. 
هاي آب و فاضالب استاني و  شرکت  )پرسنل( كنانكار پرداخت حقوق و مزايايط ـ 

مور در شرکت مهندسي آب و فاضالب أتوزيع برق استانها که به صورت م هاي شرکت 
هاي استاني  شرکت نمايند، از محل منابع داخلي  کشور و شرکت توانير ارائه خدمت مي

  .مذکور، بالمانع است
خدمت به وزارت آموزش و پرورش ) قانون متعهدين ٦ي ـ باتوجه به تبصره ماده (

پنج  ميزان كسر از حقوق دانشجوـ معلمان دانشگاه فرهنگيان از چهل و ٨/٣/١٣٦٩مصوب 
 يابد. %) كاهش مي٢٠%) به بيست درصد (٤٥درصد (

ک ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصويب اين قانون، 
 ستاي تقويت بنيه مالي فرهنگيان، رفعاساسنامه مؤسسه صندوق ذخيره فرهنگيان را در را

و مديريت صندوق، ايجاد  ءپذيري فرهنگيان در هيأت امنا مشکالت معيشتي آنها، نقش 
شفافيت مالي و محاسباتي، رفع تعارض منافع و تعيين وضعيت حقوقي آن مورد بازنگري 

 .قرار داده و به تصويب مجلس برساند
هاي  شرکت ها و  ها، مؤسسات، سازمان ل ـ مقررات استخدامي کارکنان شهرداري

اي خواهد بود که به پيشنهاد  نامه وابسته به آن (به جز شهرداري تهران) به موجب آيين
 .وزيران خواهد رسيد  وزارت کشور ظرف سه ماه تدوين و به تصويب هيأت

 م ـ 
 ،١/٨/١٣٩٨هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب ـ به منظور اجراي قانون پايانه۱

حداقل  ،۱۴۰۰اشخاص حقوقي و مالکان واحدهاي صنفي موظفند تا پايان ارديبهشت ماه 
کنند. بانک مرکزي  معرفي »حساب فروش«هاي بانکي خود را به عنوان  يکي از حساب

 كليهاي را براي اين منظور معرفي کند.  سامانه ،۱۴۰۰ ماه موظف است تا پايان فروردين
هستند و » حساب فروش«به صورت پيش فرض،  ،کهاي متصل به شبکه شاپر حساب

 .نيازي به ثبت آنها در سامانه مذکور نيست
هايي که به شبکه شاپرک متصل نيستند، در صورتي که مبلغ يا دفعات  ـ حساب۲

بيشتر از مبلغ و تعدادي باشد که توسط شوراي پول و اعتبار  ،واريز به حساب در هر ماه
تلقي شده و مشمول حکم مذکور در » حساب فروش«نون، شود، از نظر اين قا تعيين مي
موظف است در صورت درخواست كشور ) خواهند بود. سازمان امور مالياتي ۳( جزء

نيست،  »حساب فروش«که حساب مزبور  حساب، به تقاضاي وي مبني بر اين  صاحب
 .رسيدگي کند
ش صاحب شود، به عنوان فرو واريز مي» حساب فروش«وجوهي که به  كليهـ ۳

 .دگرد حساب تلقي مي
الذکر صرفاً در صورتي به  قانون فوق )۵ـ اعتبار مالياتي موضوع بند (ب) ماده (۴

 »حساب فروش«گيرد که مبلغ خريد به  اشخاص حقوقي يا واحدهاي صنفي تعلق مي
 .فروشنده واريز شده باشد

  
 ۱۳تبصره 

) قانون ۲۸د (م) ماده (گردان موضوع بن شود از محل منابع تنخواه اجازه داده مي
اقدامات زير صورت  )۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

 پذيرد:
ريال به جمعيت هالل  )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار ميليارد ۱

) ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰احمر جمهوري اسالمي ايران و تا مبلغ يکهزار و هفتصد ميليارد ( 
اي و تملک  ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در قالب اعتبارات هزينه

) قانون الحاق برخي ٢٨جهت هزينه در موارد مندرج در بند (م) ماده ( اي هاي سرمايه دارايي
 )٢ات مالي دولت (رمواد به قانون تنظيم بخشي از مقر

) قانون ۳۳ن بند (ث) ماده () و همچني۳۲) بند (ب) ماده (۱ـ در اجراي جزء (۲
) ريال و ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(برنامه ششم توسعه به ترتيب تا مبلغ سي هزار ميليارد 

ريال جهت پرداخت سهم  )۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد 
دولت به صندوق بيمه محصوالت کشاورزي به صورت نقدي و يا اسناد خزانه اسالمي 

 ).ساله (يک
ـ به منظور پيشگيري از خسارات ناشي از جاري شدن سيالب در شهرهاي داراي ۳

آورده شهرداري و پنجاه  %)٥٠(آوري آبهاي سطحي به نسبت پنجاه درصد  مطالعات جمع
) ريال از طريق ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سهم دولت تا سقف پنج هزار ميليارد ( %)٥٠(درصد

يد سازمان أيذکور با پيشنهاد وزارت کشور و تم اعتبار .گردد وزارت کشور پرداخت مي
 .وزيران قابل هزينه است  و تصويب هيأتكشور برنامه و بودجه 

يد سازمان أيد وزارت کشور و تکرد اين جزء با پيشنها نامه اجرائي و موارد هزينه نييآ
 .وزيران خواهد بود  برنامه و بودجه کشور و تصويب هيأت
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ريال به  )١.٧٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تصد و بيست ميليارد تا مبلغ يکهزار و هفـ ۴
هاي  سازي رازي براي توليد و ارتقاي کيفيت انواع واکسن مؤسسه تحقيقات واکسن و سرم

ريال به  )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد ريال   يكمورد نياز انسان، دام، طيور و تا مبلغ 
ها و  شگيري و اطفاي حريق جنگلسازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور جهت پي

هزار   يكاي و تا مبلغ  هاي سرمايه اي و تملک دارايي مراتع کشور در قالب اعتبارات هزينه
 )کنترل(ريال به سازمان دامپزشکي کشور بابت مهار  )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد ريال 

هاي دارو،  مانده باقي هاي مشترک بين انسان و دام و پايش هاي واگير دامي و بيماري بيماري
 هاي خام دامي سموم، فلزات سنگين در فرآورده

ريال جهت بيمه منازل  )٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ـ تا مبلغ سه هزار ميليارد  ۵
 مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور

  
 ۱۴تبصره 

 الف ـ 
ها (منابع) مندرج در  تمامي دريافتيها  ـ در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه۱

ها، منابع  ها و دهياري ) اين قانون به استثناي عوارض شهرداري۱۴جدول تبصره (
حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشترکين گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از  )۶۵) و ماده (۱۲ترتيب موضوع ماده(
داري کل  ها نزد خزانه )) به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه۲قررات مالي دولت (م
ها موظف است بدون نياز به ابالغ و  يارانه سازي سازمان هدفمند .شود کشور واريز مي 

بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط  تخصيص از سوي سازمان برنامه و
زدايي مندرج در جدول  ) و رديف محروميت۱۸(مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره 

 .اقدام نمايد ساًرأ )۱۰ـ۳(
بندي در سال  ـ منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه۲
 %)۵/۱۴درصد ( ، مشمول عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم۱۳۹۸

 .شود شرکت ملي نفت ايران نمي
) ۳۸هاي انرژي موضوع ماده ( ها از فروش حامل ها و دهياري ـ عوارض شهرداري۳

ها (مصارف) اين تبصره، پس از وصول،  قانون ماليات بر ارزش افزوده و جداول پرداختي
ها و  شود تا به شهرداري ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واريز مي ظرف يک

 .ها پرداخت شود دهياري
ايران موظف است براي پرداخت به موقع مصارف ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ۴

 %)١(هدفمندي و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل يک درصد 
) را به صورت تنخواه در اختيار سازمان هدفمندسازي ۱۴جمع مصارف جدول تبصره (

ل منابع جدول ها قراردهد. تنخواه مذکور بايد حداکثر تا دو ماه پس از دريافت از مح يارانه
شرط استفاده مجدد از اين تنخواه، تسويه تنخواه قبلي است. اين  .مذکور تسويه گردد

مکلف  كشور شود. سازمان برنامه و بودجه داري کل کشور نمي حکم مشمول تنخواه خزانه
است در صورت کسري منابع يارانه نقدي منابع را از ساير محلها تأمين و به حساب 

واريز نمايد و حداکثر تا دو ماه  داري كل كشور ها نزد خزانه زي يارانهسازمان هدفمندسا
 .پس از آن تسويه کند. شرط استفاده مجدد از اين محل تسويه منابع قبلي است

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي حسب مورد  وها  زي يارانهب ـ سازمان هدفمندسا
ها به کليه  دي و نيز معيشتي و ساير يارانهنام و پرداخت يارانه هدفمن مکلفند نسبت به ثبت

اند و افرادي که  نام ننموده  از جمله افراد جديد، افرادي که تاکنون ثبت واجد شرايط افراد
نام و عدم پرداخت يارانه  نام يا تأخير در ثبت اند اقدام نمايند. عدم ثبت منصرف شده

محسوب و مسؤوليت آن بر عهده  ها تخلف هدفمندي و نيز يارانه معيشتي و ساير يارانه
 .صالح است اين تخلف قابل رسيدگي در مراجع ذي .ربط است کليه مديران ذي

 ج ـ 
رسد و  از تأمين به صورت کامل به مصارف آن مي   ـ منابع جدول اين تبصره پس۱
شود. سازمان هدفمندسازي  مصارف جدول تخلف محسوب مي کرد آن در غير هزينه
بودجه و  و بار به کميسيون برنامه ت گزارش اقدامات را هر سه ماه يکها مکلف اس يارانه

 .محاسبات ارائه نمايد
اين تبصره بالفاصله توسط وزارت   جدول   ـ منابع ارزي مندرج در بخش منابع۲

کزي واريز و به محض وصول توسط بانک مرکزي رهاي معرفي شده بانک م بانفت به حس
تسعير و مستقيماْ به حساب سازمان  )سانيکي (اي.تي.مانه معامالت الکتروبه نرخ سا

داري کل کشور واريز و به صورت کامل صرف مصارف  ها نزد خزانه هدفمندسازي يارانه
 .شود جدول اين تبصره مي

  
 ۱۵تبصره 

اي مکلفند  هاي برق منطقه شرکت هاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و  شرکت الف ـ 
دجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شرکت شده در بو منابع تعيين

گذاري  مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه
 .کنند (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت

شود معادل منابع  ده ميب ـ به شرکت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران اجازه دا
برداري به شرکت  هاي بهره شده در بودجه مصوب ساالنه خود را بابت هزينه بيني پيش
 .برداري نيروگاه اتمي بوشهر پرداخت کند بهره

اي ايران مکلف است جهت توسعه و  ج ـ شرکت توليد مواد اوليه و سوخت هسته
ي، مواد معدني و محصوالت جانبي ا هاي سرمايه هاي تملک دارايي تسريع در اجراي طرح

همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازي را مطابق با قوانين و مقررات به فروش رسانده و 
شده کاال و خدمات  ها (شامل قيمت تمام درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزينه

ور داري کل کش رفته، اداري ـ عمومي و توزيع و فروش) به حساب خاصي نزد خزانه فروش
گذاري در  واريز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه ساالنه آن شرکت جهت سرمايه

اي جهت خريد کيک زرد با منشأ داخلي يا  هاي سرمايه ها و رديفهاي تملک دارايي طرح
هاي مرتبط با چرخه سوخت براساس  شرکت خارجي و يا تملک سهام معادن پرتوزا و 

درآمد حاصله  .ازمان برنامه و بودجه کشور هزينه نمايدشده با س هاي مبادله موافقتنامه
حساب افزايش سرمايه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسيم سود سهام دولت و  به

 .شود ماليات آن با نرخ صفر محاسبه مي
هاي  شرکت دـ به منظور اصالح الگوي مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طريق 

هوشمند ساخت داخل براي مشترکان برق  گر (كنتور)هايشمارشربط نسبت به نصب  ذي
و گاز با اولويت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزينه مربوط را به صورت اقساطي از 

 .مشترکان دريافت نمايد
شده  شده حسابرسي ه اتمي بوشهر بر اساس هزينه تمامـ خريد برق از نيروگا ـه

 .گيرد نيروگاه مذکور صورت مي
کشاورزي از محل  هاي چاهيع و تسهيل در اجراي طرح تأمين برق وـ براي تسر

پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بانک  ) قانون رفع موانع توليد رقابت۱۲( ظرفيت ماده
ريال تسهيالت  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مرکزي مکلف است مبلغ بيست هزار ميليارد (

هاي  شرکت شرکت توانير و  تکليفي از طريق بانکهاي عامل با تضمين وزارت نفت به
 .کشاورزي پرداخت نمايد هاي چاهزيرمجموعه آن جهت تأمين برق 

ز ـ وزارت نيرو مکلف است متوسط بهاي انرژي برق تحويلي به صنايع فوالدي، 
هاي فلزي، واحدهاي پااليشگاهي و پتروشيمي را  آلومينيوم، مس، فلزات اساسي و کاني
هاي داراي قرارداد تبديل انرژي  برق از نيروگاه برمبناي متوسط نرخ خريد انرژي

منابع حاصل از محل افزايش بهاي برق اين صنايع  .ي) محاسبه و دريافت نمايد(اي.سي.ا
 .شود داري کل کشور واريز مي به حساب شرکت توانير نزد خزانه

مشترکين با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنين مصارف کمتر از دو مگاوات 
باشند.  به مشترکين با قدرت بيش از دو مگاوات مشمول حکم اين بند نميمربوطه 
هاي تابعه مکلف است منابع حاصله تا سقف هشتاد هزار  شرکت نيرو از طريق  وزارت

صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد  ريال را به )٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ميليارد (
) ريال ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠يليارد (هزار م الذکر به صورت کامل تا سقف سي فوق

جابجايي تيرهاي برق روستايي و با  صرف توسعه و نوسازي شبکه فرسوده برق کشور و
جهت افزايش توان توليد برق تصويب شوراي اقتصاد صرف اعطاي يارانه سود تسهيالت 

و  رقهاي ب تمام) نيروگاه هاي نيمه (ايجاد، توسعه و تکميل طرح گذاري از طريق سرمايه
هزار  پنجآبي، تا سقف  هاي برق پرداخت مطالبات توليدكنندگان خصوصي برق و نيروگاه

ريال در قالب مشارکت توانير به ميزان چهل درصد  )٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ميليارد 
و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي با  رساني به شهرکهاي صنعتي در برق %)۴۰(

تا سقف دوهزار ميليارد نواحي و مناطق، رکها، ) آن شه%۶۰( شصت درصدآورده 
سيس و تکميل آزمايشگاههاي مرجع تجديدپذير، أ) ريال صرف ت٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

ريال صرف رفع تنش آبي  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠تا سقف بيست هزار ميليارد (
 مناطق رساني به وآب آب شرب روستايي  شهرهاي داراي تنش و اصالح و بازسازي شبکه

ريال صرف اعطاي  )١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠محروم، تا سقف سيزده هزار ميليارد (
فعال در حوزه  هاي صنعت برق و شركت بنيان هاي دانش شرکت هيالت خطرپذير به تس

ريال  )١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠اصالح الگوي مصرف انرژي و تا سقف ده هزار ميليارد (
 .ر هزينه کندبراي تکميل زيرساخت شبکه ملي اطالعات کشو

تحويل  ح ـ تعرفه سوخت نيروگاههاي خود تأمين که بنا به اعالم وزارت نيرو اقدام به
مصرفي  کنند، به ميزان سوخت تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبکه سراسري مي

(در تابستان)، معادل تعرفه سوخت  براي برق تحويل شده به شبکه در ساعات اوج مصرف
 .شود تعيين مي ۱۳۹۷اس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال نيروگاهي بر اس
شود با رعايت  هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو اجازه داده مي شرکت ط ـ به 

هاي خود نسبت به تأمين  واگذاري بخشي از امالك و دارايي مالحظات امنيتي کشور از محل
برق كشور ازجمله مناطق كمتر مالي طرحهاي نوسازي تأسيسات و شبكه فرسوده آب و 
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) ٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠يافته و طرحهاي نيمه تمام تا سقف هفتاد هزار ميليارد ( توسعه
  ريال اقدام كنند.

) قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، دولت مکلف است ۶۱ي ـ در اجراي ماده (
د سازمان هاي تجديدپذير را با تأيي شده يا حواله آن در نيروگاه  جويي سوخت صرفه

ساتبا) تا سقف بيست و پنج هزار ميليارد (وري انرژي برق  هاي تجديدپذير و بهره انرژي
گذاران جهت فروش يا عرضه در بورس انرژي  ريال به سرمايه )٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

 .تحويل نمايد
  

 ۱۶تبصره 
 الف ـ 

 مكلفيران منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ا ـ به۱
الحسنه ازدواج  الحسنه نظام بانکي، تسهيالت قرض انداز و جاري قرض است از محل پس

است و تاكنون  ١/١/١٣٩٧خ تاريهايي که تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از  زوج كليه به
الحسنه  اند با اولويت نخست پرداخت کند. تسهيالت قرض ازدواج دريافت نکردهتسهيالت 

) ريال و با ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰(  هفتصد ميليون ۱۴۰۰ها در سال  ک از زوجازدواج براي هري
 .ساله است  دهدوره بازپرداخت 

ـ به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است ۲
هاي زير  هاي زير بيست و پنج سال و زوجه الحسنه ازدواج براي زوج تسهيالت قرض

ط دريافت تسهيالت ازدواج را تا سقف يک ميليارد سه سال واجد شراي  و بيست
 .) ريال افزايش دهد۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(

ها بايد براي ضمانت صرفاً يکي از سه مورد اعتبارسنجي، يا يک ضامن و سفته  بانک
 .و يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندي را به منزله ضمانت بپذيرند

انک مرکزي و بانکهاي عامل و کليه سن اجراي حکم اين بند به عهده بمسؤوليت ح
خير در پرداخت تسهيالت تخلف أيا ت ءباشد. عدم اجرا ربط مي مديران و کارکنان ذي

 .باشد صالح مي محسوب شده و قابل پيگيري در مراجع ذي
الحسنه  ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهيالت قرض همچنين تمامي بانک

ر نوبت دريافت اين تسهيالت را به صورت عمومي ازدواج پرداختي و تعداد افراد د
 .کنند اعالم
ريال از منابع اين بند براي  )٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(مبلغ بيست هزار ميليارد ـ ۳

يابد. زوجين  تأمين جهيزيه کاالي ايراني به ستاد اجرائي فرمان امام (ره) اختصاص مي
ند، از اين تسهيالت حسب مورد توانند به جاي استفاده از تسهيالت موضوع اين ب مي
کنند و به مصرف  همان ميزان، تمام يا بخشي از تسهيالت خود را از اين طريق دريافت به

 .برسانند
د ب ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است براي حمايت از اشتغال مولّ

) ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هاي عامل مبلغ دويست و هشتاد هزار ميليارد ( از طريق بانک
الحسنه نظام بانکي و ساير منابع را به  انداز و جاري قرض هاي پس ريال منابع سپرده
سهم بيشتر متناسب با نرخ بيکاري از باال به پايين به پيشنهاد  تخصيصتفکيک با تاکيد و 
 شرح ذيل تسهيالت پرداخت نمايد: دستگاه مربوطه به

) قانون احکام ۵۲ه ششم توسعه و ماده () قانون برنام۸۳ـ در اجراي بند (ب) ماده (۱
ريال به  )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(يکصد هزار ميليارد  ،هاي توسعه کشور دائمي برنامه

) ريال به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کميته امداد امام خميني (ره) و سي هزار ميليارد (
ايان ربط به مددجويان و کارفرم هاي ذي دستگاه سازمان بهزيستي کشور با معرفي 

%) مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار ٥٠هاي اشتغال حداقل پنجاه درصد ( طرح
الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتي که هر  صورت تسهيالت قرض به

هاي مذکور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيالت خود را تا پايان آذر ماه  دستگاه يک از 
 .گيرد دستگاه مشمول تعلق مي يد، سهميه مذکور به ديگر استفاده نما ۱۴۰۰سال
) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار ميليارد ۸۹ـ در اجراي بند (پ) ماده (۲

) ريال براي اشتغال ايثارگران از طريق صندوق اشتغال و ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
 .ساله اعطاء کند الحسنه با بازپرداخت هفت کارآفريني ايثارگران به صورت تسهيالت قرض

ريال از منابع اين بند در  )٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ـ مبلغ سي هزار ميليارد ۳
اختيار بنياد برکت ستاد اجرائي فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت هفت ساله قرار 

 .گيرد مي
ريال از منابع اين بند در ) ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ـ مبلغ پنجاه هزار ميليارد ۴
گيرد. بسيج سازندگي و  سيج سازندگي و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار مياختيار ب

 .نمايند سپاه اين مبلغ را براي اشتغال در مناطق کم برخوردار هزينه مي
ريال از منابع اين بند براي  )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(مبلغ ده هزار ميليارد ـ  ۵

علمي و فناوري رياست جمهوري به  ايجاد اشتغال و توسعه فناوري و با معرفي معاونت
) ريال بامعرفي ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠کسب و کارهاي نوآورانه و مبلغ ده هزار ميليارد (

يابد. تقسيم سهم  بنيان اختصاص مي هاي دانش شرکت ي به يري و شکوفاآوصندوق نو
 .پذيرد بيشتر متناسب با نرخ بيکاري باالتر و نيز محروميت و کمتر توسعه يافتگي صورت

ريال از منابع اين بند براي  )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ـ مبلغ بيست هزار ميليارد  ۶
يابد. تقسيم سهم  ايجاد اشتغال با معرفي بنياد مستضعفان انقالب اسالمي اختصاص مي

 .بيشتر متناسب با نرخ بيکاري باالتر و نيز محروميت و کمتر توسعه يافتگي انجام پذيرد
ريال از منابع اين بند براي  )۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(زار ميليارد ـ مبلغ بيست ه ۷

اند با طرح تقسيم قرارگاه  اشتغال سربازاني که خدمت وظيفه خود را سپري کرده
 .يابد آموزي ستاد کل نيروهاي مسلح اختصاص مي مهارت

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ۷۷ج ـ در اجراي ماده (
ريال از منابع  )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰()، مبلغ پنج هزار ميليارد ۲مالي دولت (

گيرد تا  الحسنه بانکها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي قرض
 .زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهکار مهريه، پرداخت شود به

) از %۲کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (داري کل  د ـ دولت از طريق خزانه
ها و مؤسسات انتفاعي وابسته  هاي دولتي، بانک شرکت هاي جاري  يک دوازدهم هزينه

اين قانون که سودده و فاقد زيان انباشت طبق  )۳دولت مندرج در پيوست شماره ( به
و هزينه هاي استهالک  آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينه

هاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد  عملياتي بانک و بيمه را از حساب
 .) اين قانون واريز کند۵جدول شماره (۱۳۰۴۲۵داري کل کشور موضوع رديف  خزانه

 هـ ـ 
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است در راستاي اجراي بند (ت) ۱
هاي عامل مبلغ نه هزار ميليارد  سعه، از طريق بانک) قانون برنامه ششم تو۱۰۲ماده (

انداز و جاري  هاي پس ) ريال از هر محل از جمله منابع سپرده۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
الحسنه وديعه يا  الحسنه نظام بانکي به تفکيک، نسبت به پرداخت تسهيالت قرض قرض

ساله براي  بيستکثر خريد يا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حدا
به بعد شده يا و صاحب فرزند سوم  ۱۴۰۰يا  ۱۳۹۹هاي فاقد مسکن که در سال خانواده

 .) ريال اقدام نمايد۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰شوند به ميزان يک ميليارد و پانصد ميليون ( مي
به منظور حمايت از تسهيالت فرزندآوري براي تولد فرزند اول يکصد ميليون 

) ريال، تولد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰م دويست ميليون (وال، تولد فرزند د) ري۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
ريال، تولد فرزند چهارم چهارصد ميليون  )۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰فرزند سوم سيصد ميليون (

) ريال به ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و تولد فرزند پنجم و باالتر پانصد ميليون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
 .گيرد يک ضامن معتبر و سفته تعلق ميترتيب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ 

) قانون برنامه ۱۰۲ـ بانک مرکزي مکلف است در راستاي اجراي بند (ث) ماده (۲
هاي عامل مبلغ چهار هزار و ششصد ميليارد  ششم توسعه از طريق بانک

الحسنه نظام بانکي  انداز و جاري قرض هاي پس ريال منابع سپرده )٤.٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
الحسنه وديعه يا خريد يا ساخت مسکن  نسبت به پرداخت تسهيالت قرضبه تفکيک 

هاي فاقد مسکن  ساله براي خانواده دهبا بازپرداخت حداکثر  )(بنابه درخواست خانوار
 شرح زير اقدام نمايد: به

) ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ خانوارهاي صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار ميليارد (۲ـ١
 ) ريال۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ان يک ميليارد (به ميززوج ريال به هر 
ـ خانوارهاي صاحب يک فرزند تا سقف هزار و ششصد ميليارد ۲ـ۲

 ريال )٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠(به ميزان هشتصد ميليون  زوجريال به هر   )۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(
) ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(زوج و زوجه) تا سقف هزار ميليارد ( ـ خانوارهاي دو نفره۲ـ٣

 .) ريال اقدام نمايد۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰به ميزان پانصد ميليون ( وجزريال به هر 
هاي عامل از  و ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق بانک

الحسنه نظام بانکي، نسبت به پرداخت تسهيالت  هاي جاري و قرض محل سپرده
 الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد: قرض

 ـ  ۱
ريال تسهيالت بلند مدت ) ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ميليارد مبلغ شصت هزار  ـ۱ـ۱

) ريال وديعه مسکن، هفتصد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰حداقل ده ساله براي پرداخت يک ميليارد (
) ريال وام ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال وام ازدواج، دويست ميليون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليون (

هر يک از کارکنان و  ريال وام ضروري براي )۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰(جهيزيه و دويست ميليون 
بازنشستگان نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، ارتش جمهوري اسالمي ايران، 

پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي هر  سپاه
 .هاي عامل هاي مذکور از طريق بانک يک از سازمان
ريال از محل منابع عادي  )۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(مبلغ پنجاه هزار ميليارد  ـ۱ـ۲

ها براي پرداخت تسهيالت ساخت يا خريد مسکن تا سقف دو ميليارد  بانک
با نرخ سود نه  كاركنان و بازنشستگان نيروهاي مسلح ) ريال براي۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(

 .هاي مسلح با بازپرداخت بيست ساله ) و با ضمانت نيروي%۹درصد (
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) تأمين ۱۴از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره ( يارانه سود تسهيالت مذکور
 .شود مي

 ـ  ۲
) ريال جهت پرداخت ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ ده هزار ميليارد (ـ ٢ـ١

 .هاي نابارور العالج، سرطاني، خاص و زوج بيماران صعب به
ريال جهت پرداخت به  )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(مبلغ پنج هزار ميليارد  ـ۲ـ۲

 ،خميني(ره) حمايتي از جمله کميته امداد امامر و معسر تحت پوشش نهادهاي بيماران فقي
 .جمهوري اسالمي ايران   و جمعيت هالل احمر كشور سازمان بهزيستي

ريال جهت پرداخت به  )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(مبلغ ده هزار ميليارد ـ ٢ـ٣
 .ن بنيادبيماران معسر تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران با معرفي اي

شامل نحوه پرداخت تسهيالت به مشموالن يادشده با  اين بند العمل اجرائيدستور
همکاري بانک مرکزي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و عملياتي 

 .شود مي
ريال جهت توانمندسازي،  )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ـ مبلغ ده هزار ميليارد ۳

و توسعه تأسيسات خانگي و کارگشايي امور کسب و پرداخت تسهيالت و خريد انشعابات 
هاي اعتباري خرد زنان روستايي با توزيع استاني  کار خرد روستايي و همچنين صندوق

توسط معاونت توسعه روستايي رياست جمهوري و اختصاص سهم بيشتر حسب مورد 
 توسعه يريز متناسب با نرخ بيکاري و نيز محروميت و تصويب شوراي هماهنگي و برنامه

ب) اين تبصره و تعيين دستگاه مجري توسط اين شورا براي پرداخت (استان موضوع بند 
 .به متقاضيان روستايي حسب مورد

ريال جهت اعطاي تسهيالت  )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ ده هزار ميليارد (۴
الحسنه مسکن محرومان شهري جهت مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام  قرض

 %)٣٠( سي درصد كشور ) و سازمان بهزيستي%٧٠هفتاد درصد(خميني(ره) 
ريال از محل منابع عادي  )۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(مبلغ ده هزار ميليارد ـ  ۵

ها جهت ساخت يا خريد مسکن کارکنان وزارت اطالعات تا سقف يک ميليارد  بانک
 .تخانه مذکورساله با ضمانت وزار بيست) ريال با بازپرداخت حداکثر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(

 ز ـ 
) قانون ۶۲( ـ دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفند در اجراي ماده۱

)، تسهيالت الزم براي ۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
 )مکرر۳تحقق هدف قانون مبني بر تأمين مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده(

، به نحوي كه سقف مبلغ تسهيالت کنند  رساني به ايثارگران را تأمين دماتقانون جامع خ
) بند (هـ) ٢ـ١پرداختي مشموالن اين بند از سقف پرداختي به مشموالن موضوع جزء (

) ۷جدول شماره( ۱۳۱۶۰۰يارانه سود تسهيالت مذکور از رديف  اين تبصره كمتر نباشد.
 .شود اين قانون تأمين مي

پنجاه  و که در سنوات گذشته از تسهيالت ارزان قيمت تا سقف دويست ـ ايثارگراني۲
تسويه حساب  ۱۳۹۹مند شده و تا پايان سال  ) ريال بهره٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ميليون (

به شرط خريد يا ساخت  در صورتي كه مسكن آنها نامناسب يا نامتعارف باشد، اند نموده
يارانه . شوند ميمند  اين قانون بهرهمسکن جديد از تسهيالت مسکن ارزان قيمت ايثارگري 

 .شود سود اين تسهيالت از رديف مربوطه تأمين مي
ح ـ دولت و بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلفند در اجراي بند (الف) ماده 

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم ۶۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت ماده (۸۹(
بر تأمين   ) تسهيالت الزم براي تحقق هدف قانون مبني۲لي دولت (بخشي از مقررات ما

مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان داراي حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با 
کنند و با معرفي سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتيباني  حداقل سه ماه اسارت را تأمين

نحوي که سقف مبلغ تسهيالت پرداختي به مشموالن اين نيروهاي مسلح پرداخت نمايند، به 
) بند (هـ) اين تبصره کمتر نباشد. يارانه ۲ـ۱بند از سقف پرداختي مشموالن موضوع جزء (

ريال از محل  )٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(سود تسهيالت مذکور به مبلغ پنج هزار ميليارد 
 .شود اين قانون تأمين مي )۱۴مصارف تبصره (

ريال تسهيالت  )٦.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(شش هزار و هشتصد ميليارد ط ـ تا سقف 
هاي  به کشتي )ترالر( اي ماهيگيري با تور كيسه بانکي جهت تغيير کاربري شناورهاي

 .يابد پشتيباني صيادي به سازمان شيالت اختصاص مي
االجراء  موقوف ۱۴۰۰ي ـ کليه قوانين و مقررات مغاير با اين تبصره در سال 

 .دباش مي
هاي عامل  ک ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران مکلف است از طريق بانک

انداز و  پس هاي سپرده) ريال از محل منابع ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ سه هزار ميليارد (
) قانون احکام دائمي ۳۸الحسنه نظام بانکي جهت اجراي بند (ج) ماده ( جاري قرض

) قانون برنامه ششم توسعه براي توسعه ۱۱۳ده (ما )۵هاي توسعه کشور و جزء ( برنامه
ها و اقدامات تأميني و  اشتغال زندانيان حين حبس و پس از آزادي با معرفي سازمان زندان

الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانيان آزاد  تربيتي کشور در قالب تسهيالت قرض
 .دانيان اختصاص دهدهاي اشتغال زن اران و کارفرمايان طرحگذ شده و يا سرمايه

  
 ۱۷تبصره 

الف ـ به منظور رعايت عدالت در سالمت و پايداري منابع و ارائه بسته خدمات بيمه 
صورت رايگان تحت پوشش  هشده براي کليه اقشار که براساس ارزيابي وسع ب پايه تعريف

هاي  بخشگيرند، از طريق نظام ارجاع و يا پزشک خانواده و در  بيمه پايه سالمت قرار مي
 .شود دولتي و غيردولتي طرف قرارداد اجراي برنامه مذکور انجام مي

 .باشند شدگان تحت پوشش کميته امداد امام (ره) مشمول ارزيابي وسع نمي بيمه
شدگان مشمول اين بند درصورت رعايت نظام  به منظور کاهش سهم پرداخت بيمه

خش سرپايي در قالب افزايش سهم التفاوت تعرفه دولتي و غيردولتي در ب ارجاع، مابه
گردد. درصورت عدم دسترسي  گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت مي سازمان بيمه

خدمات پزشک خانواده يا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رايگان  به
 يان، عشاير ويباشد روستا پذير مي دانشگاهي امکان ـبيمه پايه سالمت) در بخش دولتي 

ساکنين شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده 
 .باشند مي

پوشش بيمه سالمت براي تمامي  ،) قانون برنامه ششم توسعه۷۰براساس ماده (
 .آحاد جمعيت کشور اجباري است

ب ـ بنياد شهيد و امور ايثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع رديف 
اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد   )۷شماره ( جدول ۱۳۱۶۰۰

شغل و درآمد که بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه 
معيشت معادل حداقل  باشند، تا زماني که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک نمي

ئي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان نامه اجرا آيين .حقوق کارکنان دولت پرداخت کند
وزيران   تصويب هيأت شود و به برنامه و بودجه کشور و بنياد شهيد و امور ايثارگران تهيه مي

 .رسد مي
قانون برنامه ششم توسعه، موضوع  )۷۰(ج ـ به منظور اجرائي نمودن بند (چ) ماده 

ديريت مصارف و منابع، کليه شدگان درمان کشور و م استقرار پايگاه اطالعات برخط بيمه
هاي بيمه پايه و تکميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز  ها و صندوق شرکت 
) قانون مديريت خدمات کشوري، از جمله سازمان ۵هاي اجرائي موضوع ماده ( دستگاه 

گر  هاي بيمه خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان
روزرساني پايگاه مذکور   شدگان خود و به خط اطالعات بيمهد نسبت به ارسال برمکلفن

صورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگاه مذکور از طريق جايگزيني ابزارهاي الکترونيکي  به
سنجي سازمان بيمه سالمت  (سرويس) استحقاق به جاي دفترچه و با استفاده از سامانه

شدگان تحت پوشش خود  اي و درماني به بيمه خدمات بيمه ايرانيان، جهت ارائه کليه
 .کنند استفاده

اجراي مقررات اين بند در تبادل اطالعات فيمابين سازمان خدمات درماني نيروهاي 
شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکي  مسلح و پايگاه اطالعات برخط بيمه

ي مسلح و بهداشت، درمان و آموزش خواهد بود که توسط وزراي دفاع و پشتيباني نيروها
 .شود پزشکي ابالغ مي

شرکت توسعه و تجهيز مراکز بهداشتي و درماني و  ۱۴۰۰د ـ از ابتداي سال 
قانون برنامه ششم توسعه ) ۵۵(تجهيزات پزشکي کشور (مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده 

 .شود مي
ودجه مستقل هاي داراي رديف ب هـ ـ دانشگاههاي علوم پزشکي و بيمارستان

موظفند مبالغ حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات پزشکي را 
هاي تأمين و تدارک دارو، لوازم و تجهيزات و ملزومات  منحصراً جهت بازپرداخت هزينه

هاي  کنند و سازمان کننده پرداخت هاي پخش تأمين شرکت ها و  پزشکي به داروخانه
اي که  ه دارو و تجهيزات و ملزومات پزشکي را به حساب جداگانهاي مکلفند هزين بيمه

 .کنند نمايد واريز دانشگاه اعالم مي
شود  تخلف از اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي

) قانون احکام دائمي ۱هاي مذکور از مفاد مندرج در ماده( کرد موجودي حساب نحوه هزينه
 .باشد مستثني مي  وسعه کشورهاي ت برنامه

هاي موضوع  دستگاه و ـ به منظور ساماندهي و کارآمدسازي سياستهاي حمايتي، کليه 
) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهاي عمومي غيردولتي و بنيادها که به هر ۲۹ماده (

با د را ها و کمکهاي خو کنند، مکلفند تمامي حمايت پذير حمايت مي شکل از اقشار آسيب
کننده حمايت، در سامانه  ملي فرد دريافت (کد) به تفکيک شمارهلحاظ محرمانگي آن 

جمهوري اسالمي ايران، بانکها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ثبت نمايند. بانک مرکزي 
الحسنه پرداخت شده را به  سسات اعتباري خصوصي و دولتي مکلفند تسهيالت قرضؤو م

) ملي در سامانه مذکور ثبت نمايند و هرگونه پرداخت بر مبناي (کد تفکيک شماره

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٢٣صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۹روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۲۱۴۱شماره 

) ۲۹( هاي مشمول ماده دستگاه چنانچه مديران  .اطالعات مندرج در اين سامانه خواهد بود
 مشمول مجازات مندرج در بند ،قانون برنامه ششم توسعه از اجراي اين بند استنکاف نمايند

) قانون مجازات اسالمي مصوب ١٩ده (مجازات تعزيري درجه پنج موضوع ما) ۱(
هاي حمايتي  داري هزينهگردند. شمول و برخور ميبا اصالحات و الحاقات بعدي  ١/٢/١٣٩٢

 هاي مالياتي بند سسات خيريه غيردولتي و خصوصي به اشخاص، از معافيتؤپرداختي م
عات آن در قانون مالياتهاي مستقيم عالوه بر تکاليف، منوط به ثبت اطال )۱۳۹( (ط) ماده

سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است امکان ثبت اطالعات 
نهاد با  سسات خيريه مردمؤسنجي افراد را براي م ين استعالم استحقاقنانجام شده و همچ

 .رعايت محرمانگي اطالعات نيز فراهم نمايد
 .ي استکميته امداد امام خميني(ره) از شمول اين حکم مستثن

نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين نحوه اقالم مورد نياز ثبت اطالعات، نحوه  ينيآ
اي مواردي کننده بر هاي اجرائي و نهادهاي حمايت دستگاه واگذاري اطالعات سامانه به 
سنجي، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاري وزارت  مانند استعالم استحقاق

 .رسد وزيران مي  شود و به تصويب هيأت اه اجتماعي تهيه ميتعاون، کار و رف
 ز ـ 
ها و مراکز درماني بدون  ـ ارائه هرگونه دارو و تجهيزات پزشکي توسط داروخانه۱

اي که تا سه ماه پس از ابالغ اين قانون توسط  استعالم و احراز اصالت از طريق سامانه
هاي  شود، ممنوع است. سازمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تکميل مي

مجاز به پذيرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ،گر پايه بيمه
بار  سن اجراي اين جزء است. گزارش اين بند هر سه ماه يکپزشکي مکلف به نظارت بر ح

 .شود ارائه مي كشور به ديوان محاسبات
قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت،  )۷۴( ـ در راستاي اجراي بند (الف) ماده۲

صورت  هشکي مکلف است سامانه پرونده الکترونيکي سالمت ايرانيان را بزدرمان و آموزش پ
يکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين قانون به نحوي عملياتي نمايد که خدمات 

سازي    ـ   مان عملياتيدهندگان خدمت قرار گيرد. تا ز الکترونيک سالمت در اختيار ارائه
هاي  شدگان موجود در سامانه گر پايه مکلفند سالمت بيمه هاي بيمه سامانه مذکور، سازمان

سازي راهنماهاي باليني و دستورالعمل ارائه خدمات سالمت در اختيار  خود را جهت پياده
 .دندهندگان خدمت قرار ده ارائه

ت گزارش اجراي اين جزء را هر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مکلف اس
 .بار به کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد سه ماه يک

سياستهاي کلي جمعيت، دولت مکلف  )۳ح ـ در راستاي اجرائي کردن حکم بند(
کل  ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱و  ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵هاي  است اعتبار رديف

هاي درمان ناباروري) ذيل  نوان (حساب حمايت از هزينهدر حسابي تحت عرا کشور 
کرد اعتبار اين  رديفهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي متمرکز نمايد. هزينه

عي، کارگروهي متشکل از نمايندگان بيمه سالمت، سازمان تأمين اجتما حساب مطابق نظر
رمان وزارت بهداشت، درمان و جهاد دانشگاهي و معاونت د ،کميته امداد امام خميني(ره)

 آموزش پزشکي درخصوص موارد ذيل خواهد بود:
هاي سه دوره کامل يکي از روشهاي کمک  ) کل هزينه%۹۰ـ پوشش نود درصد (۱

باروري (آي.سي.اف) براي هر زوج نابارورس.آي) و (آي.وي.ا 
 ي و پاراکلينيک و ساير روشهاي درمان نابارورييهاي دارو ـ پوشش هزينه۲
ـ ايجاد سامانه ثبت اطالعات مربوط به متقاضيان دريافت خدمت درمان ناباروري و ۳

کننده خدمات ناباروري جهت درج مشخصات  الزام کليه مراکز خصوصي و دولتي ارائه
 کنندگان خدمات از ايشان کامل کليه دريافت

   هاي پايه براساس جمعيت مشمولين عضو هر سازمان ـ تعيين سهم بيمه۴
) قانون ۱کرد اعتبارات حساب موضوع اين بند از حکم ماده ( گي به نحوه هزينهرسيد

 .هاي توسعه کشور مستثني است احکام دائمي برنامه
به دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کشور اجازه داده ط ـ 

هاي  ) از اعتبارات تملک دارايي%۵) و حداکثر پنج درصد(%۱شود حداقل يک درصد( مي
هاي  شرکت اي خود را جهت خريد و نوسازي تجهيزات پزشکي خود از طريق  سرمايه

 .دانش بنيان داراي مجوز هزينه نمايند
فقره وام مسکن از محل  پنج هزارتواند تعداد ايثارگران مي بنياد شهيد و اموري ـ 

هيالت استفاده را مجدداً براي ايثارگراني که در سنوات قبل از اين تس ۱۴۰۰سهميه سال 
باشند، تخصيص داده و بدون رعايت  اند و در حال حاضر فاقد مسکن مناسب مي نموده

 .ساير شرايط براي ساخت يا خريد معرفي نمايد
نياز نظام نوسازي چرخه تجويز تا  کار موردوک ـ به منظور ايجاد زيرساخت و ساز

 مصرف دارو و ارائه خدمات سالمت در بستر الکترونيک:
ظرف شش ماه از ابتداي سال حداكثر و آموزش پزشکي  زارت بهداشت، درمانـ و۱

هاي يکپارچه و راهنماهاي باليني الزم براي خريد راهبردي خدمات سالمت با  دستورالعمل

گر پايه و  هاي بيمه اولويت داروهاي موجود در نظام دارويي کشور را تهيه و به کليه سازمان
 .ابالغ نمايد ءخدمات سالمت جهت اجرا دهندگان تکميلي و نيز ارائه

هاي بيمه پايه و تکميلي درمان اعم از دولتي و  ها و صندوق شرکت ـ کليه ۲
) قانون مديريت خدمات کشوري، از ۵هاي اجرائي موضوع ماده ( دستگاه غيردولتي و نيز 

جمله سازمان بيمه سالمت، سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح، سازمان 
يند آ، فرگر مکلفند تا پايان آبان ماه  هاي بيمه تماعي و ساير سازماناج تأمين
اي، پايش(کنترل)  هسنجي خريد خدمات اعم از احراز هويت و پوشش بيم استحقاق

دهنده خدمت و نيز اعمال دقيق قواعد خريد  ارائه )اي، پايش(کنترل همپوشاني بيمه
زايش دقت و کيفيت نسخ مانند هاي اف خدمت و راهنماهاي باليني را در کنار روش

تر ابزارهاي الکترونيک در بس اًدارو و امضاي الکترونيک را منحصرپايش(کنترل) اصالت 
سازي و  پياده   پيچي الکترونيک و رسيدگي اسناد الکترونيک را نويسي و نسخه شامل نسخه

 .ورندآدر ءبه اجرا
، تشخيصي، درماني و سسات بهداشتيؤم ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي و مراکز و۳

هاي  دارويي اعم از دولتي، خصوصي، عمومي غير دولتي و خيريه مکلف هستند از سامانه
ارچوب تعريف شده توسط سازمان بيمه هارائه خدمات خود در چ   منظور همجاز مربوط ب

شدگان مبتني بر پايگاه اطالعات برخط درمان  سنجي بيمه سالمت ايران براي استحقاق
توسعه و همچنين استانداردهاي   قانون برنامه ششم )۷۰(ماده  )موضوع بند (چ ن،شدگا بيمه

ها  منظور تبادل اطالعات و ارسال پرونده هابالغي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ب
استفاده نموده به نحوي که اطالعات خدمات مورد    پرونده الکترونيک سالمت،   به سامانه

وزارت بهداشت، . رمان کشور به صورت يکپارچه و برخط ارسال گرددشدگان د ارائه به بيمه
تمديد پروانه و يا صدور پروانه درمان و آموزش پزشکي مکلف است اجراي اين بند را در 

دهندگان خدمات سالمت  سيس اين مراکز لحاظ نمايد. هرگونه ارائه خدمت توسط ارائهأت
باشد. سازمان غذا و  انوني مربوط ميخارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات ق
هاي موضوع اين بند  هاي خود و سامانه دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطالعات ميان سامانه

کنندگان  ملزومات پزشکي و عرضه هاي دارويي و تجهيزات و شرکت را برقرار نمايد. کليه 
دارو نسبت  ازمان غذا ومحور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابالغي از سوي س کاالهاي سالمت

هاي خود به سامانه پايش(کنترل) اصالت و رهگيري دارو ، حداکثر  به تکميل و اتصال سامانه
 .تا پايان مهر ماه اقدام نمايند

ربط مکلف است تا  ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از طريق سازمان ذي۴
يه اقالم دارويي و تجهيزات مصرفي ري را فراهم نمايد که اصالت کلاپايان آذرماه، سازوک

گر از طريق  هاي بيمه پزشکي با اولويت داروها و تجهيزات و ملزومات تحت پوشش سازمان
نسخ الکترونيک با استفاده از سامانه پايش(کنترل) اصالت و رهگيري دارو قابل پايش و 

درمان و نظارت باشد. دريافت تعرفه خدمات دارويي ابالغي از سوي وزارت بهداشت، 
هاي دولتي، غيردولتي، خصوصي و  فعال در بخش يها آموزش پزشکي، توسط داروخانه

خيريه صرفاً در صورت اتصال به سامانه پايش (کنترل) اصالت و رهگيري دارو (تي تک) 
 .مجاز خواهد بود

ـ سازمان نظام پزشکي مکلف است ظرف سه ماه در کليه فرآيندهاي الکترونيک  ۵
هاي خود هويت و اصالت پزشکان و امضاي  دمات سالمت، از طريق سامانهتقبل و خريد خ

قانون تجارت الکترونيک با همکاري وزارت بهداشت،  )۱۰الکترونيک آنها را مطابق با ماده (
گر کنترل و پايش نمايد.  سسات بيمهؤها و م ها، شرکت پزشکي و سازمان درمان و آموزش

 .شود ين و مقررات انجام ميرسيدگي به تخلفات در چهارچوب قوان
  ۱۴۰۰ـ هرگونه خريد خدمات سالمت و پرداخت هزينه از ابتداي دي ماه سال  ۶

خارج از چرخه ذکر شده  اين بند، )۲( جزءگر مشمول  بيمه مؤسساتها و  توسط سازمان
ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي  )۵(تا  )۱( جزءهايدر 

 .باشد هاي مقرر در قوانين مربوط مي ستوجب مجازاتاست و م
نسبت به بيمه نمودن  ۱۴۰۰ـ دولت مکلف است تا پايان شش ماهه اول سال  ۷

با رعايت    اي هستند از طريق سازمان بيمه سالمت و کليه افرادي که فاقد پوشش بيمه
 .آزمون وسع اقدام نمايد

اي  سالمت نسبت به پوشش بيمهعالي بيمه  ـ دولت مکلف است از طريق شوراي ۸
با اولويت داروهاي توليد داخل و تأمين اعتبار مورد  داروهاي موجود در نظام دارويي کشور

 .نياز آن اقدام نمايد
ر دو ماه هاي مندرج در اين حکم مکلفند ه سازمان و   هاي اجرائي دستگاه ـ ۹

مان مجلس شوراي زارش پيشرفت اجراي احکام مرتبط را به کميسيون بهداشت ودرگ
 .اسالمي ارسال نمايند

وزارت بهداشت، درمان و  ،استقرار نسخه نويسي و نسخه پيچي الکترونيکبا  ل ـ 
دهندگان خدمات بهداشتي،  کليه خدمات سالمت براي ارائه ،آموزش پزشکي مکلف است

هاي خصوصي، دولتي، غيردولتي و خيريه را  درماني، دارويي و تشخيصي در کليه بخش
هاي مربوط به  هاي اين خدمات، تعرفه ضمن محاسبه و ابالغ تعرفه وحصاء نموده ا
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سازي و پايش(کنترل) اصالت و رهگيري دارو را نيز تعيين و به  فرآيندهاي الکترونيک
 .وزيران برساند  تصويب هيأت

ربط نسبت به  هاي اجرائي ذي دستگاه م ـ بانک مرکزي مکلف است با همکاري ساير 
هاي تأمين و تخصيص ارز دارو و تجهيزات  برقراري تبادل اطالعات برخط سامانه اتصال و

گمرک ايران و همچنين ساير  معدن و تجارت، وزارت صنعت، ،پزشکي در بانک مرکزي
نمايند به نحوي که  استفاده مي مذكور ي اجرائي که به هر نحو از ارز ترجيحيها دستگاه

درخواست تا ثبت سفارش و  زمان ترجيحي از کليه فرآيندهاي تخصيص و تأمين ارز
 يموجب قانون وظيفه نظارتبه هايي که  از گمرک و مصرف آن براي دستگاهيص کاالرخت

  د.قابل مشاهده و رهگيري باش .دارند
  

 ۱۸تبصره 
 الف ـ 

ريال از منابع )۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ـ مبلغ سيصد و بيست هزار ميليارد ۱
) اين قانون، به ايجاد و توسعه، توليد، اشتغال و ۱۴بصره () مصارف جدول ت۲۸رديف (

) ۱۶يابد. بند (و) تبصره ( هاي با نرخ بيکاري باالتر اختصاص مي کارآفريني با اولويت استان
تنفيذ و وجوه حاصل از آن به منابع اين جزء  ۱۴۰۰در سال  ۱٣۹۸قانون بودجه سال 

 .شود اضافه مي
ريال از منابع اين بند به منظور  )۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.(ـ مبلغ ده هزار ميليارد ۲

امداد امام خميني (ره)  هپشتيباني فني و پايدارسازي و ضمانت اشتغال محرومين به کميت
) به صورت تسهيالت %۳۰) و سازمان بهزيستي کل کشور سي درصد (%۷۰هفتاد درصد (

 .يابد بانکي اختصاص مي
اي و سازمان فني و  هي دانشگاه فني و حرفهساني تجهيزات کارگارروز  ـ جهت به۳
) از منابع اين جزء به صورت %۵هاي آموزش و پرورش پنج درصد ( اي و هنرستان حرفه

 .يابد تسهيالت بانکي اختصاص مي
اي و  هاي توسعه ها با اولويت بانک گذاري در بانک شده از طريق سپرده ـ منابع ياد۴

گذاري  ز تصويب اساسنامه آن به منظور سرمايهتخصصي و صندوق کارآفريني اميد پس ا
ها و زنجيره توليد و تأمين کاالهاي  براي توليد، اشتغال و کارآفريني با تأکيد بر فعاليت

اساسي و راهبردي با سازوکار تسهيالت تلفيقي و ترکيبي با منابع بانک و با نرخ ترجيحي 
هاي اجرائي مرتبط و همچنين  هدستگا تخصيص يافته و تلفيق منابع در اختيار و مجاز 

 .منابع صندوق توسعه ملي با رعايت اساسنامه آن مجاز است
) و نرخ سود %۱گذاري منابع مذکور حداقل يک درصد ( ـ نرخ سود سپرده ۵

تسهيالت اعطايي متناسب با ميزان مشارکت منابع بانکي و صندوق کارآفريني اميد پس از 
العمل شورايي مرکب از وزير امور اقتصادي و دارايي تصويب اساسنامه آن بر اساس دستور

هاي صنعت، معدن و  (رئيس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزي، وزارتخانه
تجارت، جهاد کشاورزي، راه و شهرسازي، ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي، 

وري اعاونت علمي و فنوري اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مانفت، ارتباطات و فن
 .شود رييس جمهور تعيين مي

هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و  يک نماينده از هر يک از کميسيون
المقدور  يابد. حتي ر شوراي مذکور حضور مياجتماعي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر د

 .باشد يک نفر از سه نماينده مزبور از مناطق محروم مي
مشمول اين بند بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي يادشده توسط  هاي ـ طرح ۶

 .شود ريزي و توسعه هر استان تعيين مي شوراي برنامه
کمک فني و اعتباري و يارانه سود  صورت ) از منابع مزبور به%۱۰ـ تا ده درصد ( ۷

 .باشد مي
در بند ) منابع مندرج %۱۰۰ها مکلف است صد در صد ( ـ سازمان هدفمندي يارانه ۸

) را متناسب با ميزان وصولي به صورت ماهانه يک ۱۴) مصارف جدول تبصره (۲۸(
 .دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأساً پرداخت کند

ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ضمن ثبت و نگهداري حساب منابع،  ۹
سنواتي نظارت و هاي  تحقق آن مطابق احکام بودجه مصارف و برگشتي وجوه اين بند، بر

گزارش آن را هر شش ماه يک بار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و 
 .ربط مجلس شوراي اسالمي ارائه کند هاي ذي کميسيون
ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي موظفند براي احداث  کليه بانک ۱۴۰۰ـ در سال  ۱۰

هاي کمتر از بيست و پنج و نوسازي چهارصد هزار واحد مسکن روستايي و شهري در شهر
هزار نفر جمعيت و هشتصد هزار واحد مسکن شهري (با اولويت محالت و مناطق محروم) 

) ريال ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نسبت به پرداخت سه ميليون و ششصد هزار ميليارد (
%) تسهيالت نظام بانکي) به افراد واجد ٢٠تسهيالت ساخت مسکن (معادل بيست درصد (

. شود دين ماه تعيين ميرسهميه هر بانک توسط بانک مرکزي در فرو. ام نمايندشرايط اقد
اقساطي اين تسهيالت بيست سال است و پس از  فروشمجموع دوران مشارکت ساخت و 

دوره مشارکت به فروش اقساطي تبديل و تعهدات آن به متقاضي واجد شرايط منتقل 
ول و اعتبار به افراد واجد شرايط معرفي شود. اين تسهيالت با نرخ سود مصوب شوراي پ مي

شود. بانک مرکزي موظف است گزارش  شده توسط وزارت راه و شهرسازي پرداخت مي
عملکرد اين بند را به صورت برخط در اختيار عموم مردم قرار دهد. در صورتي که يک 

نک بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين شده توسط با
بانک مرکزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به  ،مرکزي خودداري نمايد

ها و  افزايش سپرده قانوني آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي اقدام و از طريق ساير بانک
مؤسسات اعتباري غيربانکي نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت مسکن اقدام نمايد. حداقل 

هاي داراي سه فرزند و بيشتر اختصاص  دهاز منابع مذکور بايد به خانو%) ا٢٠بيست درصد (
تواند به ساير مشموالن  يابد. در صورت نبود متقاضي واجد شرايط براي جذب، مابقي مي

 .تعلق گيرد
) قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، ۴) و (۲در اجراي مواد ( ـ۱۱

ريال حق بيمه هر واحد مسکوني  )۱۰۰.۰۰۰(ار وزارت نيرو مکلف است مبلغ يکصد هز
براي يک سال، را در پنج مرحله در قبوض برق واحدهاي مسکوني درج و دريافت و به 

 .داري کل کشور واريز کند حساب خزانه
مالکان واحدهاي مسکوني تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان 

داري کل کشور موظف است مبالغ  خزانه. بهزيستي کشور از حکم اين بند معاف هستند
ربط براي انجام تعهدات اين  مربوط را ظرف يک هفته پس از وصول در اختيار صندوق ذي

 .قانون قرار دهد
شود با  هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي شرکت ب ـ به 

ارتباطات و فناوري اطالعات تا  معرفي معاونت علمي فناوري رئيس جمهور و با تأييد وزير
) ريال را از محل منابع داخلي ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار و چهارصد ميليارد ( مبلغ يک

کننده  هاي خطرپذير، ايجاد کارور (اپراتور)هاي ارائه گذاري خود و براي کمک به سرمايه
آفرين و  غالاي اشت هاي توسعه خدمات الکترونيکي در کليه بخشها، حمايت از طرح(پروژه)

يا صادرات کاال و خدمات در اين بخش توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني با اولويت 
اي که با  نامه شده براساس آيين  گذار خطرپذير به صورت وجوه اداره هاي سرمايه شرکت 

پيشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه 
التفاوت نرخ سود را از  رسد، اختصاص دهند و مابه وزيران مي  صويب هيأتشود و به ت مي

 .کنند محل آن پرداخت
شود از طريق سازمان  ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي

) قانون الحاق برخي مواد به ۲۷هاي تابعه خود در چهارچوب ماده ( شرکت اي و  توسعه
هاي دولت  منظور انجام طرح(پروژه) ) به۲مقررات مالي دولت (قانون تنظيم بخشي از 

) قانون برنامه ششم ۶۹الکترونيک و توسعه خدمات الکترونيکي ازجمله موضوع ماده (
گذاري بخش دولتي تا مبلغ پنج هزار  منابع مورد نياز جهت سرمايه. توسعه اقدام کند

وزارت ارتباطات و فناوري  ريال از محل اعتبارات )۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(ميليارد 
هاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين  شرکت اطالعات و منابع داخلي 

مبلغ  .رسد ) اين قانون به مصرف مي۷جدول شماره ( ۱۴۹۰۰۰شود و از محل رديف  مي
ريال از مبلغ مذکور با اولويت براي توسعه ) ٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(سه هزار ميليارد 

 .يابد ينترنت روستايي اختصاص ميا
شود با تأييد وزير نفت تا مبلغ  هاي تابعه وزارت نفت اجازه داده مي شرکت د ـ به 

ريال از محل منابع داخلي خود براي کمک  )۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰(هشت هزار ميليارد 
اي  هاي توسعه هاي خطرپذير و حمايت از ساخت داخل و طرح گذاري به سرمايه

هاي  هاي مختلف صنعت نفت از جمله طرح آفرين و توليد بار اول در حوزه اشتغال
کاهش مصرف انرژي و جايگزيني سوخت بنزين با سوخت گاز طبيعي از طريق حمايت 

هاي جايگزيني خودروي فرسوده در حمل و نقل با خودروي کم مصرف داخلي  از طرح
بنياني که داراي مرکز تحقيق  شهاي دان شرکت با قواي محرکه کم مصرف و پايه گاز به 

ا مجموعه وابسته به يک يو توسعه و طراحي در داخل باشند و با همکاري مستقيم 
هاي خصوصي و  باشد، در بخش ساز داخلي که داراي خطوط توليد انبوه ميوخودر

تعاوني به صورت کمک بالعوض، وجوه اداره شده يا تسهيالت ترجيحي اختصاص 
 .دهند

اين بند توسط وزارت نفت با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور  ائياجر نامه آيين
 .رسد وزيران مي  شود و به تصويب هيأت تهيه مي

(با  هاي عمراني مورد نياز اتمام طرح منابعهاي عامل مکلفند نسبت به تأمين  هـ ـ بانک
هاي  شران) پيشرفت و پي%۸۰هاي نيمه تمام باالي هشتاد درصد ( )پروژهطرح (اولويت 
ريال ) ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( در سقف دو هزار ميليارد )اي مناطق کم برخوردار منطقه

تنظيم بخشي از قانون  )۵۶(اساس اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده بر
براي عمليات اجرائي و در قالب صورت    مقررات مالي دولت اقدام نمايند. اعتبار مذکور بايد

 .پرداخت گردد ۱۴۰۰تنظيمي مربوط سال  هاي وضعيت
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بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران موظف است گزارش عملکرد اين بند را هر سه 
بار در اختيار کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي قرار دهد. در صورتي که  ماه يک

 يک بانک يا مؤسسه اعتباري غير بانکي از پرداخت سهميه تسهيالت تعيين شده توسط
بانک مرکزي خودداري نمايد، بانک مرکزي موظف است متناسب با تعهد انجام نشده 
نسبت به افزايش سپرده قانوني آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي اقدام و از طريق 

اقدام  ،اعتباري غيربانکي نسبت به پرداخت تسهيالت تعريف شده مؤسساتها و  ساير بانک
 .نمايد

 و ـ 
معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن    ـ وزارت صنعت،۱

هاي سهامي عام طرح(پروژه) از طريق بازار سرمايه  شرکت تعطيل در اختيار خود در قالب 
 .اقدام نمايد
نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأييد شوراي  آيين

 .گردد عالي بورس اجرائي مي
هاي  هاي سهامي عام طرح (پروژه)، صندوق شرکت نه نقل و انتقال دارايي به/از ـ هرگو۲
(پروژه)، زمين و  گذاري اعم از طرح هاي سرمايه گذاري غيرمستقيم و يا صندوق سرمايه

 .ساختمان، امالک و مستغالت از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است
شود از محل منابع خود  اجازه داده ميها و مؤسسات اعتباري غيربانکي  ز ـ به بانک

هاي مازاد در هر يک از طرح (پروژه)هاي بزرگ  از جمله منابع حاصل از واگذاري دارايي
هاي آزادراهي و بزرگراهي و  اي نظير طرح هاي سرمايه هاي تملک دارايي زيربنايي و طرح

شرکت و صندوق  هاي اصلي، صنعتي و توليدي در قالب تأمين مالي و تملک و ايجاد راه
) از سرمايه پايه خود (با احتساب سهم %۴۰پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد ((طرح 

 .هاي مرتبط با فعاليت بانکداري) مشارکت نمايند شرکت گذاري در  سرمايه
برداري  ها و مؤسسات اعتباري موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره بانک

مذکور نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. در غير اين صورت هاي صنعت و توليدي  از طرح
) قانون رفع موانع ۱۷هاي ماده ( برداري مشمول جريمه با گذشت پنج سال از تاريخ بهره

 .شوند پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مي توليد رقابت
يک شود تا  هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، اجازه داده مي شرکت ح ـ به 

) از سود ويژه خود (غير از سود سهم دولت و ماليات) را در چهارچوب قوانين %۱درصد (
هايي که واحد آنها  هاي محروم و مناطق محروم استان براي رفع محروميت با اولويت استان

 .گذاري و هزينه نمايند در آن استقرار دارد سرمايه
رف سه ماه پس از ابالغ ط ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظ

 .اقدام نمايد ۱۳۹۹اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه 
هاي خصوصي ـ تعاوني و  هاي قبل که در اختيار بخش هاي صادره سال کليه پروانه

نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته است چنانچه تا 
اند و همچنين سهم معادني که  منجر به اکتشاف و استخراج نشده ۱۳۹۹ ماهاسفندپايان 

هاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته  شرکت هاي اجرائي و  دستگاه در اختيار 
منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، و ۱۳۹۹است، چنانچه حداکثر تا پايان تيرماه 

که منجر به اکتشاف نشود با رعايت قوانين و  ۱۴۰۰سال نيز معادن واگذار شده در 
مابين پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد  مقررات و قرارداد معتبر في

 .شود واگذار مي
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري 

 .شوند ضاي شوراي عالي معادن اضافه مينرخ حقوق دولتي معادن به ترکيب اع
هاي داخلي  رسان ي ـ دولت مکلف است نرخ تعرفه اينترنت را براي استفاده از پيام

هاي خارجي تعيين و وصول نمايد. قيمت  رسان پيام  %) نرخ تعرفه٢٠بيست درصد (
بود. الملل خواهد  %) ترافيک بين٢٠هاي داخلي حداکثر بيست درصد ( رسان ترافيک پيام

 .تعيين مصاديق و ضوابط اجرائي اين بند بر عهده شوراي عالي فضاي مجازي است
  

 ۱۹تبصره 
هاي اجرائي موضوع  دستگاه ريزي مبتني بر عملکرد، تمامي  الف ـ در اجراي بودجه

هاي دولتي، مکلفند در  شرکت ) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله بانکها و ۵(  ماده
مستقيم حقوق و دستمزد، غيرنيروي انساني ها به تفکيک  ايي هزينهبا شناس ۱۴۰۰سال 

ها (کاال  يابي خروجي هاي مراکز فعاليت پشتيباني نسبت به هزينه و غيرمستقيم و هزينه
شده که اطالعات  يا خدمات) تکميل و استقرار کامل سامانه حسابداري قيمت تمام

آيد،  ستگاه اجرائي به دست ميهاي د هاي ساير سامانه ورودي آن از تبادل داده
 .کنند اقدام

شده در   بيني هاي اجرائي در سقف رقم پيش دستگاه ب ـ مازاد درآمدهاي اختصاصي 
با تأييد و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور  ۱۴۰۰در قانون بودجه سال  ۱۰۲۵۳۰رديف 

 .تبا رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزينه اس

 ـ ج
نامه با واحد مجري که تا پايان تيرماه ماجرائي مکلف است بر مبناي تفاه  ـ دستگاه۱
ها (کاال يا خدمات) و قيمت  ها، خروجي گردد و شامل حجم فعاليت منعقد مي ۱۴۰۰
شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتبارات واحد مجري را در سامانه  تمام

گيري  امکان گزارش  اي نگهداري کند که نه به گونهصورت جداگا حسابداري خود به
شخيص انجام خرج در صورت مجزا وجود داشته باشد. ت رويدادهاي مالي واحد مجري به

  نامه منعقده با مدير واحد مجري است.چهارچوب تفاهم
واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي 

و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير  مندرج در حکم کارگزيني
مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و  هاي غير پرداخت
 .کنند پرداخت
اي خود در چهارچوب  کرد اعتبارات هزينه هاي اجرائي که در هزينه دستگاه ـ به ۲
شود با موافقت سازمان برنامه  کنند، اجازه داده مي ام ميريزي مبتني بر عملکرد اقد بودجه

و بودجه کشور، نسبت به جابجايي اعتبارات فصول هزينه و در سقف اعتبارات ابالغي 
 .کنند همان دستگاه اقدام

وري و کاهش  ـ دستگاه اجرائي مکلف است براي بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره۳
ها را  سازي و امکان ارتباط آن با سامانه يت عملکرد را پيادهها، نظام ارزيابي و مدير هزينه

، مشروط به تأييد عملکرد  جويي ) منابع حاصل از صرفه%۱۰۰مهيا نمايد. تا صددرصد(
هاي  مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصيص اعتبار به طرح

خصيص اعتبارات مصوب کميته اي آن دستگاه، مازاد بر سقف ت هاي سرمايه تملک دارايي
با  ١٠/۱۲/١٣٥١ ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۳۰تخصيص اعتبارات موضوع ماده (

 .اصالحات و الحاقات بعدي، هزينه کند
شود بر اساس پيشنهاد دستگاه  ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده مي۴

هاي ذيل  شده خروجي تمام اجرائي، عنوان خروجي، سنجه عملکرد، مقدار و قيمت
) اين قانون را مشروط به آنکه در جمع ۴هاي مصوب مندرج در پيوست شماره( برنامه

اعتبارات هزينه آن برنامه تغييري ايجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصالح 
 .و ابالغ کند
 و بودجه کشور) قانون برنامه ۳۰ريزي مبتني بر عملکرد و ماده( ـ در اجراي بودجه ۵

هاي اجرائي و  اي بر اساس برنامه ، تخصيص و پرداخت اعتبارات هزينه۱۴۰۰از تيرماه سال 
 .هاي عملکرد صورت گيرد (کاال يا خدمات) و ارزيابي شاخص ها متناسب با تحقق خروجي

ها  هاي اجرائي و خروجي دستگاه اجرائي مکلف است گزارشات مالي و عملياتي برنامه
 .ع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمايدرا در مقاط
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و  نامه اجرائي اين بند، به پيشنهاد سازمان آيين

وزيران   شود و به تصويب هيأت استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي
 .رسد مي

 د ـ 
تعهدي، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات  ـ در راستاي اجراي کامل حسابداري۱
اي و مالي اعم از اينکه از محل منابع بودجه عمومي  هاي سرمايه اي و تملک دارايي هزينه

کشور به   داري کل يا اختصاصي تأمين شده باشد و تا پايان سال مالي توسط خزانه
باشد.  مان سال ميربط واريز گرديده باشد، تا پايان ه هاي ذي دستگاه هاي مربوطه  حساب

هاي تعيين شده  نشده پايان سال، به سال بعد منتقل و تا پايان مهلت مانده وجوه مصرف
 ١٥/١٢/١٣٧٩) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۶۴) و (۶۳در قانون اصالح مواد (

 ۱۴۰۱قابل مصرف خواهد بود. عملکرد اين وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 
 .درج خواهد شد

آخرين مهلت تهيه و ارائه صورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضوع مواد  ـ۲
ماه سال بعد است.   ) قانون محاسبات عمومي کشور تا پايان ارديبهشت۱۰۰) و (۹۹)، (۹۵(

) قانون مذکور پس از تهيه به ۹۸هاي دولتي موضوع ماده ( شرکت ارسال صورتهاي مالي 
امل حسب مورد، حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد مديره يا هيأت ع همراه گواهي هيأت

 .الزامي است
کشور،   کل ۱۴۰۰ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۳

) قانون محاسبات عمومي کشور را حداکثر تا پايان شهريورماه سال بعد ۱۰۳موضوع ماده (
 .کند ربط ارسال مي به مبادي ذي
ي اجرائي مشمول، مکلفند نسبت به شناسايي کامل درآمدها، ها دستگاه هـ ـ 

هاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي  ها و بدهي ها، دارايي هزينه
) ۱کنند. ديوان محاسبات کشور موظف به حسابرسي صورتهاي مالي موضوع بند ( اقدام

)، در ۲شي از مقررات مالي دولت () قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخ۲۶ماده (
با اصالحات و الحاقات  ١١/١١/١٣٦١قانون ديوان محاسبات کشور مصوب  )۲اجراي ماده (
 .بعدي است
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) قانون ۸هاي اجرائي به منظور اجراي ماده ( دستگاه و ـ ذي حسابان و مديران مالي 
ايراني مصوب حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کاالي 

مکلفند بر اساس قرارداد واگذاري و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در  ۱۵/۲/۱۳۹۸
سامانه پايگاه قراردادهاي کشور با صدور حواله و تأييد باالترين مقام دستگاه اجرائي مطابق 

کننده به  قوانين و مقررات نسبت به تسويه حساب مطالبات قراردادي واگذارشده تأمين
 .کننده اقدام نمايند ه نيابت از تأمينپذيرنده ب
 ز ـ 
ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري سازمان برنامه و بودجه کشور و ديوان ۱

محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائي پذيرش نمونه اسناد مالي الکترونيکي براي 
نظير اسناد  اي هاي سرمايه هاي تملک دارايي هاي عمومي دولت و طرح پرداخت هزينه

 .کاغذي را براي اجراء ابالغ نمايد
ـ در راستاي استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونيکي ۲

هاي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران با  ها و پرداخت شدن کليه دريافت
ي داري کل کشور) سازوکار اجرائ هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه

هاي مستلزم ذکر نام  شرکت هاي دولتي و  شرکت وصول وجوه عمومي از جمله درآمد 
از طريق ابزارهاي  ربط وزارت نفت و ساير واحدهاي تابعه آن، ازجمله شركت تابعه ذي

الکترونيک خاص وجوه عمومي با توليد شناسنامه واريز وجوه براي هر تراکنش بانکي 
د بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران را فراهم داري کل کشور نز به حساب خزانه

 .نمايد
توانند با مجوز  هاي دولتي مستلزم ذکر نام مي شرکت هاي دولتي و  شرکت 
هاي عامل دولتي و  هاي فرعي نزد ساير بانک داري کل کشور نسبت به افتتاح حساب خزانه

ين ساير منابع گذاري و همچن هاي سرمايه خصوصي براي دريافت ساير منابع نظير وام
 .) قانون اساسي اقدام نمايند۵۳تأمين اعتبار با رعايت اصل پنجاه و سوم (

، نسبت به ۱۴۰۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پايان تير ماه سال ۳
ارائه چهارچوب مشخص براي شناسه(کد)گذاري و قابل رصد بودن مخارج دولتي و 

هاي اجرائي بخش عمومي نيز در راستاي  دستگاه ا استاندارد نمودن آن اقدام کند ت
اي  عملکرد خود را مطابق با تقسيمات بودجه مديريت حسابداري و گزارشگري مالي دولت،

 .و نظام حسابداري بخش عمومي گزارش نمايند
هاي عمومي و  ها از محل منابع عمومي و اختصاصي مرتبط با هزينه ـ کليه پرداخت۴

اي بخش عمومي دولت با رعايت کليه مراحل  هاي سرمايه دارايي هاي تملک همچنين طرح
خرج و قطعي نمودن بدهي، براساس پذيرش اسناد مالي الکترونيکي به نيابت از دستگاه 

گردد.  نفع به طور مستقيم پرداخت مي در وجه ذي ۱۴۰۰اجرائي از ابتداي خردادماه سال 
انتظامي و امنيتي و همچنين مصارف ، يهاي اجرائي نظام دستگاه هاي مربوط به  پرداخت

هاي اجرائي از شمول اين حکم مستثني  دستگاه عمومي در حد نصاب معامالت کوچک 
 .باشند مي

صرفاً از  ۱۴۰۰هاي دولتي از ابتداي خردادماه سال  شرکت ـ کليه پرداختهاي  ۵
پرداخت و در هاي نزد بانک مرکزي و سامانه حواله الکترونيک با درج شناسه  طريق حساب

 .شود نفع نهايي انجام مي وجه ذي
 .هر پرداختي خارج از اين سازوکار در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است

داري کل کشور) مکلف است اطالعات کليه  (خزانه ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ۶
ه پرداخت و هاي تعريف شده در شناس هاي موضوع اين بند را به تفکيک سرفصل پرداختي

ذينفع نهايي تجميع و امکان دسترسي به اين اطالعات را براي سازمان برنامه و 
کشور، ديوان محاسبات کشور و کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات   بودجه
 .اسالمي فراهم نمايد شوراي مجلس

داري کل کشور)، سازوکار اجرائي پرداخت  وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه
نفع نهايي را با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه کشور تا پايان ارديبهشت قيم به ذيمست

وليت صحت و سالمت اسناد مالي بر عهده ؤبراي اجراء ابالغ نمايد. مس ۱۴۰۰ماه سال 
 .باشد باالترين مقام دستگاه اجرائي و ديوان محاسبات کشور مي

هاي توسعه کشور  دائمي برنامه) قانون احکام ۳۷ح ـ در اجراي بند (چ) ماده (
) قانون مديريت خدمات کشوري به ۵هاي اجرائي مشمول ماده ( دستگاه بر تکليف  مبني
) طي ۶و١،٤اي خود (به استثناي فصول  ) از اعتبارات هزينه%۱درصد ( کرد يک  هزينه

سازي و  قرارداد مشخص با سازمان صدا و سيما براي توليد برنامه جهت فرهنگ
رساني، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظيم سازوکار  خشي و اطالعب آگاهي

اي، اعتبارات موضوع اين بند را متناسب  مناسب در هر مرحله از تخصيص اعتبارات هزينه
با تخصيص اعتبار دستگاه اجرائي مشمول کسر و به سازمان صدا و سيما اختصاص دهد. 

ربط موظفند براساس قوانين و مقررات  اي اجرائي ذيه دستگاه سازمان صدا و سيما و 
مربوط نسبت به انعقاد يا تمديد قرارداد و اجراي آن اقدام و گزارش عملکرد اين بند را به 

 .سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمايند

هاي موضوع اين بند بر اساس تنوع و نياز  قالب توليد، زمان و جدول پخش برنامه
شود. اعتبار  يص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران مشخص ميآنتن به تشخ

 .گردد مياين سازمان شناسايي  فوق جزء درآمدهاي
  

 ۲۰تبصره 
الف ـ به منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي مقرر 

 شود: مي
توسعه از جمله کليه  قانون برنامه ششم )۲۹هاي اجرائي موضوع ماده( دستگاه ـ ۱

) اين قانون ذکر شده است، مکلفند ۳هاي دولتي که نام آنها در پيوست شماره( شرکت 
اطالعات فردي و استخدامي و احکام کارگزيني يا قرارداد منعقده کارکنان رسمي، پيماني 

مشخص)، کارگري و کارکنان حوزه سالمت براساس قانون مربوط به (و قرارداد کار معين 
ت پزشکان و پيراپزشکان و ساير کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدم

دار در يک دستگاه اجرائي به خدمت پذيرفته  موجب حکم يا قرارداد مقام صالحيت
 .روزرساني نمايند شوند را درسامانه پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) ثبت يا به مي

 .کند کارگيري اشخاص ايجاد نمي ه حقي براي استخدام و بهگون  درج اين اطالعات هيچ
) اين ۱، تخصيص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء( ۱۴۰۰ـ از خرداد ماه سال ۲

 .گيرد پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا) صورت مي   بند، صرفاً بر اساس
و غيرمستمر به  هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر ۱۴۰۰از خردادماه سال ـ  ٢ـ١

اي و از منابع عمومي و  هاي اجرائي از محل اعتبارات هزينه دستگاه کليه کارکنان 
اختصاصي صرفاً پس از ثبت اطالعات آنان در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري(پاکنا)، 

شده دستگاه اجرائي  يافته منابع عمومي يا درآمد اختصاصي محقق از اعتبارات تخصيص
 .شود نفع نهائي انجام مي داري کل کشور به ذي توسط خزانهربط  ذي

ول اجراي اين موضوع است و در ؤحساب و باالترين مقام اجرائي، مس ذي ـ۲ـ۲
ماده  سه تا پنج موضوع صورت استنکاف از اجراي آن به يکي از مجازاتهاي تعزيري درجه

 .شود ) قانون مجازات اسالمي محکوم مي۱۹(
جز در مواردي که به تشخيص شوراي عالي امنيت  بهاي اجرائي ه ساير هزينه ـ٢ـ٣

نفع نهائي (اشخاص حقيقي و حقوقي)  شود در قالب شناسه ذي ملي محرمانه تلقي مي
 .گيردداري کل کشور قرار مي صورت گرفته و اين اطالعات در اختيار خزانه

ن بند و اجراي ) اي۲) و (۱( جزءهايـ چگونگي ثبت اطالعات نيروي انساني موضوع ۳
ساير تکاليف اين بند در خصوص وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، نيروهاي مسلح، 

و دبيرخانه شوراي  ايران قضائيه، سازمان انرژي اتمي  وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه
) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور و ۳عالي امنيت ملي، کارکنان موضوع ماده (

هاي مستقلي  نامه شده در شيوه وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائي تعيين انكاركن
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامي کشور و وزارت امور  که توسط سازمان

 گردد. شود، تعيين مي هاي اجرائي مذکور تدوين مي دستگاه اقتصادي و دارايي با همکاري 
هاي برنامه و بودجه  ) اين بند به پيشنهاد سازمان۲) و (۱( جزءهاينامه اجرائي  آيين

شود و  کشور و اداري و استخدامي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي
 .رسد وزيران مي  تصويب هيأت به

وزارت امور  ۱۴۰۰ـ در راستاي بهبود روند اجراي اين بند و از ابتداي سال ۴
هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و  ا همکاري سازماناقتصادي و دارايي موظف است ب

 استخدامي کشور:
امکان استفاده ديوان محاسبات کشور از همه اطالعات مندرج در پايگاه ـ ٤ـ١

اطالعات کارکنان نظام اداري (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزايا و همچنين همه 
 .ها را فراهم نمايد هاي اين سامانه ظرفيت
اين بند را به صورت سه ماه يکبار به   )۲) و (۱( جزءهايرش روند اجراي گزاـ ٤ـ٢

 .کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد
ـ ديوان محاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه يکبار گزارشي از اطالعات  ۵

امانه ثبت حقوق و مزايا به (پاکنا) و س مندرج در پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداري
صورت عمومي منتشر نمايد. اين گزارش بايد شامل اطالعات زير درباره هرکدام از 

 ) اين بند به صورت ماهانه باشد:۱هاي اجرائي مشمول جزء ( دستگاه 
ها به تفکيک رسمي، پيماني، قرارداد  ـ تعداد کارکنان هر کدام از اين دستگاه ۵ـ١

 ارگريکار معين (مشخص) و ک
 ها بابت حقوق و مزاياي کارکنان ـ ميزان کل مبلغ پرداختي توسط اين دستگاه ۵ـ٢
ها بابت ماليات بر حقوق و  ـ ميزان کل مبلغ ماليات پرداختي توسط اين دستگاه ۵ـ٣

 مزاياي کارکنان
) قانون برنامه ششم توسعه ۲۹هاي اجرائي موضوع ماده( دستگاه ب ـ تمام اختيارات 

کنند و  هاي آن دريافت مي اي خود را از محل اين قانون و پيوست ت هزينهکه اعتبارا
   هايي که به حکم دستگاه باشند به استثناي  داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي
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قانون اساسي مقررات خاص دارند و نيز موارد مستثني شده در ماده مذکور، در خصوص 
شود. هرگونه  االجراء مي موقوف ۱۴۰۰  سال استخدام و به کارگيري نيروي انساني در

هاي مشمول اين بند، صرفاً بر  دستگاه استخدام و به کارگيري نيروي انساني در تمام 
اساس مجوز صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي کشور و اخذ تأييديه سازمان 

العمل اين بند بيني بار مالي در قانون است. دستور برنامه و بودجه کشور مبني بر پيش
ماه پس از تصويب اين قانون با همکاري  منطبق بر حکم مندرج در اين بند، حداکثر تا يک

 .شود هاي مذکور تهيه و پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ابالغ مي سازمان
هاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام  دستگاه وري در  ج ـ به منظور ارتقاي بهره

 ) قانون برنامه ششم توسعه:۵) و (۳شده در مواد ( بيني هاي پيش مهبرنا
قانون مديريت خدمات کشوري موظفند تا  )۵هاي اجرائي موضوع ماده ( دستگاه ـ ۱

هاي عملياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي  برنامه ۱۴۰۰پايان خردادماه سال 
خود را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وري در ستاد و واحدهاي تابعه  شاخصهاي بهره

. کنند اداري و استخدامي کشور ارائه و يا تکميلربط وابسته به سازمان  سازمان ذي
هاي متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور،  هاي اجرائي مکلفند در موافقتنامه دستگاه 

بيني نمايند.  پيش» وري اي بهرهارتق «اي با عنوان  اين موضوع را در برنامه به اعتبارات الزم
ها به  دستگاه ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوي  تخصيص اعتبار سه

ربط وابسته به سازمان اداري و استخدامي  سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذي
 .کشور و تأييد عملکرد از سوي سازمان اخيرالذکر است

هايي که شمول قانون بر آنها  دستگاه ها و  شرکت لتي و هاي دو شرکت ـ کليه ۲
هاي دولتي تابعه  شرکت مستلزم ذکر نام و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت، 

بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان ربط،  شركت دولتي تابعه ذيوزارت نفت، 
نوسازي صنايع ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صداوسيما، سازمان گسترش و 

توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و وزارت جهاد کشاورزي موظفند براي 
شده  بيني وري سرمايه، نيروي کار و ساير عوامل توليد و تحقق اهداف پيش ارتقاي بهره

 ) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نياز اجراي۳) ماده (۲متناسب با جدول (
بيني و در قالب بودجه ساالنه به  وري را به صورت مستقل پيش بهره ءهاي ارتقا برنامه

ربط برسانند و گزارش آن را تا پايان  تصويب مجامع عمومي و يا ساير مراجع قانوني ذي
ربط وابسته به  سازمان ذي برنامه و بودجه کشور و  به سازمان ۱۴۰۰خردادماه سال 

موظفند بر تحقق اين هاي اخيرالذكر  کنند. سازمان کشور ارائه يسازمان اداري و استخدام
يافته را  شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام بيني بند و اهداف و شاخصهاي پيش

وزيران ارائه نمايند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به   ماهه اول و دوم به هيأت براي شش
قانون الحاق برخي مواد به ) ۸۴ها با رعايت ماده( شرکت مديره و مديران اين  اعضاي هيأت

) اليحه قانوني اصالح قسمتي از ۲۴۱) و ماده(۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
با اصالحات و الحاقات بعدي صرفاً براساس شاخصهاي  ٢٤/١٢/١٣٤٧قانون تجارت مصوب 

و استخدامي کشور قابل اقدام  هاي برنامه و بودجه کشور و اداري وري و تأييد سازمان بهره
 .است

هاي اداري و استخدامي کشور و برنامه  نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان آيين
 .رسد وزيران مي  و بودجه کشور به تصويب هيأت

هاي  دستگاه قانون برنامه ششم توسعه،  )۸۷د ـ در راستاي اجراي بند (ذ) ماده (
مات رساني به ايثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و ) قانون جامع خد۲مشمول ماده (

رساني به  ) قانون جامع خدمات۲۱ي مشموالن ماده ( نيز تبديل وضعيت استخدامي کليه
هاي موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه  دستگاه ايثارگران که با عناوين مختلف در 

باشد و يا از محل  ا شرکتي ميشغلي آنها به صورت پيماني، قرارداد انجام کار معين ي
) قانون مديريت خدمات کشوري و ۱۷) و ماده (۳۲اعتبارات جاري و تبصره ماده (

گري موضوع  هاي عمراني و يا ساير عناوين از جمله حاکميتي و تصدي اعتبارات طرح
خدمت نموده و يا  ي) قانون مديريت خدمات کشور۴۵بندهاي (الف) و (ب) ماده (

قانون برنامه  )۴۴) بند (و) ماده (۲طي مراحل گزينش با رعايت تبصره (نمايند با  مي
به صورت استخدام  ۱۵/۱۰/۱۳۸۹پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

به مبلغ پنج  ۵۵۰۰۰۰ـ  ۸۸رسمي اقدام نمايند. اعتبار مورد نياز اين حکم از محل رديف 
ربط قرار  هاي اجرائي ذي دستگاه اختيار  ) ريال در۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار ميليارد (

 .گيرد مي
سن اجرا و نظارت براين قانون به عهده سازمانهاي برنامه و بودجه و مسؤوليت ح

وزارت دفاع و سازمان رزمندگان اداري و استخدامي کشور، بنيادشهيد و امور ايثارگران، 
 .باشد بط مير هاي ذي دستگاه ترين مقام  پشتيباني نيروهاي مسلح و عالي

هـ ـ سازمان اداري و استخدامي کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجراي 
) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر کاهش حجم، اندازه و ساختار ۲۸بند (الف) ماده (

هاي سازماني به تفکيک بالتصدي و با  هاي اجرائي را در خصوص تعداد پست دستگاه 
(رسمي، پيماني، قراردادکار معين و  ني به تفکيک نوع قراردادتصدي و تعداد نيروي انسا

هر سه ماه يکبار به تفکيک سطوح وزارتخانه و به تفکيک استان به کميسيون    کارگري)
 .اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

و ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کليه اعتبارات موضوع قانون نحوه 
عتباراتي که به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير هزينه کردن ا

را به تفکيک دستگاه اجرائي  ٦/۱۱/١٣٦٤مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 
به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات  ۱۴۰۰مربوط تا ابتداي ارديبهشت ماه سال 

 .مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد
اي شيوه استفاده از اعتبارات خارج ر مکلف است گزارش دورهديوان محاسبات کشو

از شمول را هرسه ماه يکبار به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 
 .اسالمي ارائه دهد

اداري و استخدامي کشور مکلفند با  امور ز ـ وزارت آموزش و پرورش و سازمان
حتساب سنوات تدريس نسبت افرهنگي و با رعايت قوانين و مصوبات شوراي عالي انقالب 

مانده مجوزهاي استخدامي استفاده نشده  به استخدام معلمان طرح مهرآفرين از محل باقي
مالي ناشي از اجراي اين بند از محل  و همچنين کليه معلمان قرآني اقدام نمايند. بار

) ۰۰۰..۰۰.۰۰۰وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد ميليارد ( ۱۲۷۵۰۳رديف 
 .گردد ريال تأمين مي

ح ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزاياي کارکنان شاغل و 
هاي بنيه دفاعي را در اولويت قرار داده و به نحوي عمل  بازنشسته، پرداخت اعتبارات رديف

در تمام مقاطع زماني با درصد تحقق منابع بودجه عمومي  تخصيصنمايد که درصد 
 .) واگذاري انجام شود%۸۰درصد ( حداقل تا هشتاد   ل برابر باشد و در پايان سالحداق

سازي مناطق کم  %) از اعتبارات متوازن٢٠ط ـ دولت مکلف است بيست درصد (
قرارگاه مرکزي جهاد سازندگي و  ،هاي بسيج سازندگي برخوردار براي اجراي طرح

را در همان مناطق به آنها  لميههاي ع و ساخت مساجد و حوزه زدائي سپاه محروميت
استان در  توسعه ريزي هاي مذکور با هماهنگي شوراي برنامه اختصاص دهد تا سازمان

 .مناطق کم برخوردار استان هزينه نمايد
) از اعتبارات خود را %۲شود تا دو درصد ( هاي اجرائي اجازه داده مي دستگاه ي ـ به 

 .ددر زمينه پدافند غيرعامل هزينه نماين
اي کميته امداد امام  هاي سرمايه اي و تملک دارايي ک ـ کليه اعتبارات هزينه

 .گردد تخصيص يافته تلقي مي %)۱۰۰(خميني(ره) و سازمان بهزيستي صددرصد 
مشتركين برق، چنانچه تجهيزات و ل ـ درصورت ارتقاي اشتراك و انشعاب 

يد نيز توسط مشترك سيسات قبلي توسط مشترك تهيه شده باشد و تجهيزات جدتأ
 باشد. تأمين گردد تجهيزات قبلي مذكور متعلق به دولت نمي

م ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است در چهارچوب الزامات شوراي 
تحت  ۱۴۰۰عالي فضاي مجازي و نظارت راهبردي مرکز ملي فضاي مجازي تا پايان سال 

  .جراء کندنظارت مرکز ملي فضاي مجازي، شبکه ملي را ا
جهت تثبيت، استمرار و افزايش حقابه ايران  ۱۴۰۰ن ـ دولت مکلف است در سال 
صادي و عمراني الزم را در چهارچوب اعتبارات تاز رودخانه هيرمند، اقدام سياسي، اق

مصوب به عمل آورد. همچنين وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد در 
هاي  ار به مجلس شوراي اسالمي (کميسيونخصوص اين موضوع را هر سه ماه يک ب

 .امنيت ملي و سياست خارجي و انرژي) ارائه دهد
س ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجاز است با همکاري وزارت جهاد 
کشاورزي (سازمان امور اراضي) به منظور تهيه نقشه و اطالعات توصيفي و مکاني اراضي 

متقاضي صدور سند مالکيت، به ازاي هر هکتار  کشاورزي، در صورت درخواست کشاورزان
) ريال از متقاضي صدور سند مالکيت مفروز اراضي کشاورزي ۳۰۰.۰۰۰مبلغ سيصد هزار (

) تا سقف شش %۱۰۰داري کل کشور واريز و معادل صد درصد ( اخذ و به حساب خزانه
ثبت اسناد و  ريال طي رديف ... در اختيار سازمان )٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(هزار ميليارد 

هاي بخش دولتي و خصوصي نسبت به تهيه  امالک کشور قرار داده تا با استفاده از ظرفيت
 .هاي مربوط اقدام و اسناد مالکيت حدنگاري اراضي کشاورزي را صادر نمايد نقشه

اي  ) از اعتبارات هزينه%۱شود تا يک درصد ( هاي اجرائي اجازه داده مي دستگاه ع ـ به 
 .هاي کلي جمعيت نمايند صرف تحقق سياست )۶() و ۴)، (۱از فصول ( خود را غير

هاي اجرائي مورد نياز اين قانون در مواردي که مدت خاصي پيش  نامه ف ـ آيين
شود و به تصويب  ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه مي  بيني نشده است حداکثر ظرف سه

 .رسد وزيران مي  هيأت
 .است ۱۴۰۰قانون مربوط به سال  اين ص ـ اجراي احکام مندرج در 

شنبه مورخ  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه
هزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و  بيست و ششم اسفندماه يک

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد ٢٧/١٢/١٣٩٩در تاريخ 
 حمدباقر قاليباف مرئيس مجلس شوراي اسالمي ـ 
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  ٢٥/١٢/١٣٩٩                                                              ١٢١٣٥/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

كشور با  عالي عمومي ديوان هيأت ٩٩/٦٢روية قضايي رديف   گزارش پروندة وحدت
ل تنظيم و جهت انتشار ارسال ذي شرح به ١٦/١٠/١٣٩٩ـ  ٨٠٥مقدمه و رأي شمارة 

   .دگرد مي
 معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقي

  
  مقدمه

 ٩٩/٦٢عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف   هيأتجلسة 
والمسلمين   االسالم رياست حجت به  ١٦/١٠/١٣٩٩شنبه، مورخ  روز سه ٨:٣٠رأس ساعت 

شور و با حضور ک  عالي   مقدم، رئيس محترم ديوان  جناب آقاي سيداحمد مرتضوي
  كل والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نمايندة محترم دادستان   االسالم حجت

كشور   عالي معاون كلية شعب ديوان  كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي 
پرونده و طرح و  ئت گزارش تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرا

كننده در خصوص مورد و استماع نظر نماينده   بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت
روية   صدور رأي وحدت گردد، به  مي ذيل منعكس   ترتيب كشور كه به   كل محترم دادستان 

  .منتهي گرديد ١٦/١٠/١٣٩٩ـ  ٨٠٥قضايي شمارة  
  

  الف) گزارش پرونده
اند، آقاي محمدصادق اکبري، رئيس کل محترم دادگستري رس به استحضار مي

استان مازندران، با اعالم اينکه از سوي شعب بيست و دوم و بيست و پنجم دادگاه 
تجديدنظر استان مازندران، در خصوص اعتبار تعيين وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي 

هاي عمومي و  درسي دادگاهقانون آيين دا ٥٢٢بيش از شاخص تورم اعالمي موضوع ماده 
عمومي  هيأتانقالب در امور مدني، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در 

 :شود آتي تقديم مي شرح بهديوان عالي کشور نموده است که گزارش امر 
دادگاه عمومي  ١٤، شعبه ١٩/٦/١٣٩٦ـ  ٠٥١٥الف) به حکايت دادنامة شماره 

خصوص دعوي شرکت سهامي پشتيباني امور دام استان در «حقوقي شهرستان ساري، 
گذاري تعاون به  صندوق ضمانت سرمايه.٢ ...شرکت تعاوني توليدي  .١مازندران به طرفيت 

ريال به عنوان  ٥١,٩٩٩,٨٨٧خواسته محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 
ت شرکت امور دام بدين توضيح که خواهان اظهار داش ...خسارت وجه التزام قراردادي 

 ٢,٩٩٩,٩٩٣,٤٠٠کيلوگرم ذرت به مبلغ  ٣٩٢١٥٦مبني بر فروش مقدار  ...قراردادي 
نامه  ريال با خوانده رديف اول منعقد و خوانده رديف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت

پس از انقضاء مدت قرارداد و عدم ايفاء تعهدات و صدور  .تضمين نموده است ...بانکي 
نامه را نموده ولي خوانده  درخواست وصول ضمانت ...عدم پرداخت چک شرکت  گواهي

روز تأخير نسبت به پرداخت آن اقدام و در حال حاضر وفق ماده دوم و  ٢٦رديف دوم با 
ريال بابت وجه  ٥١,٩٩٩,٨٨٧بين مبلغ  ما  بند يک ماده چهارم و ماده ششم قرارداد في

ه با عنايت به مطالب معنون نظر به اينکه توافق بر جريمه دادگا ...باشد،  التزام بدهکار مي
به عنوان وجه التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چهارچوب مقررات قانون عمليات 

ها  با اصالحات بعدي براي وجوه و تسهيالت اعطايي بانک ١٣٦٣بانکي بدون ربا مصوب 
ين و از نوع وجه رايج است بيني شده است ولي در تمام دعاوي که موضوع آن د پيش

قانون آيين دادرسي مدني  ٥٢٢مطالبه و پرداخت خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 
وجه التزام  .شود شود و شرط زياده در تعهدات پولي رباي قرضي محسوب مي انجام مي

 ٥٢٢قانون مدني ناظر به تعهدات غير پولي است و قسمت اخير ماده  ٢٣٠موضوع ماده 
ذکور راجع به امکان مصالحه طرفين به نحو ديگر ناظر به مصالحه به کمتر از قانون م

شاخص تورم است؛ زيرا مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم، امري بوده و توافق بر 
بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محرز و ثابت ندانسته و با  .اعتبار است بيشتر از آن بي
قانون مدني حکم به  ٢٣٠ون آيين دادرسي مدني و ماده قان ٥٢٢و  ١٩٧استناد به مواد 

با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و دوم » .نمايد بطالن دعوي صادر و اعالم مي
، چنين ٢٨/١٢/١٣٩٦ـ  ١٥٨٨دادگاه تجديدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 

  :رأي داده است
آن و استدالل به عمل آمده با ذکر اين نکته رأي مذکور با لحاظ شرح مندرج در ...« 

اداره محترم کل حقوقي قوه قضاييه هم مؤيد  ٩/٩/١٣٩٢ـ  ١٧٤٧/٩٢/٧که نظريه شماره 
الذکر به آن رسيده وفق  همان برداشتي است که دادگاه محترم نخستين در رأي فوق

ذيل ماده  موازين صادر شده است، درخواست تجديدنظر با ديگر جهات مندرج در بندهاي
قانون آيين دادرسي مدني مطابقت ندارد، از لحاظ اصول و قواعد دادرسي اشکال  ٣٤٨

قانون ياد شده، ضمن رد اعتراض،  ٣٥٨مؤثري بر آن وارد نبوده، لذا با استناد به ماده 
  » .گردد دادنامه تجديدنظرخواسته تأييد مي

ادگاه عمومي حقوقي د١٤شعبه  ١٩/٦/١٣٩٦ـ  ٠٥١٤ب) به حکايت دادنامة شماره 
در خصوص دعوي شرکت سهامي پشتيباني امور دام استان مازندران «شهرستان ساري، 

گذاري تعاوني به  صندوق ضمانت سرمايه .٢ ...شرکت تعاوني توليدي  .١به طرفيت 
ريال به عنوان  ٥٣,٩٩٩,٨٩٩خواسته محکوميت تضامني خواندگان به پرداخت مبلغ 

 ...بدين توضيح که خواهان اظهار داشت طي قراردادي  ...ادي خسارت وجه التزام قرارد
ريال با خوانده  ٣,٠٩٩,٩٩٤,٢٠٠کيلوگرم ذرت به مبلغ  ٤٠٥٢٢٨مبني بر فروش مقدار 

 ...نامه بانکي  رديف اول منعقد و خوانده رديف دوم بازپرداخت آن را با صدور ضمانت
تعهدات از جانب خوانده رديف اول و تضمين نموده است، پس از انقضاء مدت و عدم ايفاء 

نامه را از  درخواست وصول ضمانت ...عدم پرداخت چک شرکت خواهان  نامه صدور گواهي
و بند يک  ٢روز تأخير پرداخت نموده است و وفق ماده  ٢٧وي با  .خوانده رديف دوم نمود

ه التزام بدهکار مابين مبلغ مذکور [را] به عنوان خسارت وج قرارداد في ٦و ماده  ٤ماده 
دادگاه با عنايت به مطالب معنون، نظر به اينکه توافق بر جريمه به عنوان وجه  ...باشد  مي

التزام خسارت تأخير تأديه دين فقط در چهارچوب مقررات قانون عمليات بانکي بدون ربا 
بيني شده  ها پيش با اصالحات بعدي براي وجوه و تسهيالت اعطايي بانک ١٣٦٣مصوب 

ست ولي در تمام دعاوي که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است مطالبه و پرداخت ا
شود و شرط  قانون آيين دادرسي مدني انجام مي ٥٢٢خسارت تأخير تأديه بر اساس ماده 

قانون  ٢٣٠وجه التزام موضوع ماده  .شود زياده در تعهدات پولي، رباي قرضي محسوب مي
قانون مذکور راجع به  ٥٢٢لي است و قسمت اخير ماده مدني ناظر به تعهدات غير پو

امکان مصالحه طرفين به نحو ديگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زيرا 
 .اعتبار است مقررات ياد شده تا سقف شاخص تورم، امري بوده و توافق بر بيشتر از آن بي

 ٥٢٢و  ١٩٧ه و با استناد به مواد بنابراين دادگاه دعوي خواهان را محرز و ثابت ندانست
قانون مدني حکم به بطالن دعوي خواهان صادر و  ٢٣٠قانون آيين دادرسي مدني و ماده 

با تجديدنظرخواهي از اين رأي، شعبه بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر » .نمايد اعالم مي
 :ه است، چنين رأي داد٣٠/١١/١٣٩٦ـ  ١٥٠٩استان مازندران به موجب دادنامة شمارة 

دادنامه تجديدنظرخواسته در خور نقض است و استدالل مذکور در آن از قابليت  ...«
دفاع برخوردار نيست؛ زيرا توافق طرفين در تعيين وجهي به عنوان التزام قراردادي 

قرارداد پيوست  ٤ماده  ١منافاتي با اصل آزادي اراده ندارد و از اراده انشايي طرفين در بند 
قانون  ٥٢٢مضافاً مقيد نمودن قسمت اخير ماده  .شود با قانون استدراک نمي نيز مغايرتي

هاي عمومي و انقالب در امور مدني به مصالحه طرفين به کمتر از  آيين دادرسي دادگاه
 ٣٥٨شاخص تورم نيز فاقد مبناي قانوني است در نتيجه دادنامه صادر شده به تجويز ماده 

قانون پيش گفته  ٥٢٢قانون مدني و  ٢٣٠، ١٠اد مواد از قانون مرقوم نقض و به استن
دعوي خواهان محمول بر صحت تلقي و حکم محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ  

ريال به عنوان اصل خواسته با محاسبه خسارت حاصل از امر دادرسي که  ٥٣,٩٩٩,٨٩٩
 ».شود در زمان اجراي حکم محاسبه خواهد شد به نفع خواهان صادر و اعالم مي

شود، شعب بيست و دوم و بيست و پنجم دادگاه تجديدنظر  چنانکه مالحظه مي
استان مازندران، در خصوص اعتبار تعيين وجه التزام قراردادي در تعهدات پولي بيش از 

هاي عمومي و انقالب  قانون آيين دادرسي دادگاه ٥٢٢شاخص تورم اعالمي موضوع ماده 
به طوري که شعبه بيست و دوم توافق مذکور را بر  نظر دارند، در امور مدني، اختالف

اعتبار دانسته، اما شعبه بيست و پنجم آن را با عنايت به  خالف قواعد امري و در نتيجه بي
  .قانون مدني محمول بر صحت دانسته است ٢٣٠و  ١٠مواد 

 بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقّق شده است، لذا در
قانون آيين دادرسي کيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح  ٤٧١ ۀاجراي ماد

  .گردد عمومي ديوان عالي کشور درخواست مي هيأتموضوع در جلسه 
  عمومي ـ غالمعلي صدقي هيأتمعاون قضايي ديوان عالي کشور در امور 

  
  ب) نظرية نمايندة دادستان كل كشور

عمومي ديوان  هيأت ٩٩/٦٢حدت رويه قضايي رديف احتراماً؛ در خصوص پرونده و
  :گردد آتي اظهار عقيده مي شرح بهعالي کشور به نمايندگي از دادستان محترم کل کشور 

نامه  کنند، صدور ضمانت ها به مشتريان خود عرضه مي يکي از خدماتي که بانک.١
ي انجام کاري را به باشد که در قراردادهاي پيمانکاري و بطور کلي در مواردي که شخص مي

گيرد طرف ديگر قرارداد براي اطمينان از انجام درست تعهد يا  موجب قرار داد به عهده مي
نمايد و طرف مقابل نيز به منظور به  نامه بانکي مي انجام کار در موعد مقرر درخواست ضمانت

نموده  اخذبانک اي به مبلغ و شرايط مورد توافق از  نامه له ضمانت دست آوردن موافقت متعهد
نامه بانکي تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه نقد است  کند که ضمانت و به کارفرما تسليم مي

شود و يک تعهد مستقل  که در رابطه يک قرارداد پايه و به عنوان تضمين اجراي آن داده مي
د و با باش نفع، بانک مکلف به پرداخت آن مي باشد و به محض درخواست ذي از قرارداد پايه مي

  .نفع استحقاق دريافت خسارت را دارد تأخير در پرداخت آن ذي
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ها مبادرت به تنظيم قرارداد با  نامه، بانک معموالً در زمان صدور ضمانت .٢
نامه  تأمين و تضمينات متناسب اقدام به صدور ضمانت اخذنمايند و با  خواه مي ضمانت

خسارت تأخير در پرداخت است، همانا  رو آنچه مناط اعتبار در پرداخت کنند از اين مي
نامه است که در دستور العمل بانک مرکزي ناظر به صدور  قرارداد صدور ضمانت

گونه  ها و مقررات نيز آمده است و موضوع پرداخت خسارت تأخير تأديه در اين نامه ضمانت
حت قانون آيين دادرسي مدني داشته و ت ٥٢٢موارد خروج موضوعي از قسمت صدر ماده 

گيرد و اين بدان جهت است که مقررات ماده قانوني  شمول رباي قرضي هم قرار نمي
مرقوم ناظر به مواردي است که موضوع دعوي دين و از نوع وجه رايج باشد که با مطالبه 

حال آن که در پرونده  .دين و تمکن مديون، شخص مديون از پرداخت امتناع نمايد
 نامه قع شده خسارت تأخير در پرداخت وجه ضمنانتمطروحه آنچه مورد لحوق حکم وا

نامه  گونه مواردخسارت تأخير بر مبناي شرط ضمن عقد صدور ضمانت است که در اين
شود که مؤيد اين مطلب تصريح شق اخير ماده  شود و برابر قرار داد رفتار مي محسوب مي

  .باشد قانون مدني مي ٢٣٠قانون آيين دادرسي مدني و ماده  ٥١٥
 ٢٣٠استدالل محکمه نخستين مبني بر اينکه موضوع خروج موضوعي از مقررات  .٣

به لحاظ آن که در اين جا بحث و مبناي ادعاي بر اساس  .قانون مدني دارد، صحيح نيست
قرارداد است نه مطالبه وجه نقد که تعيين خسارت آن تحت شمول رباي قرضي قرار گيرد 

دگاه تجديد نظر استان مازندران در نقض دادنامه صادره از دا ٢٥از اين رو استدالل شعبه  .
 .باشد دادگاه عمومي حقوقي ساري موافق موازين قانوني مي ١٤شعبه 

  
  كشور عالي  عمومي ديوان   هيأت ١٦/١٠/١٣٩٩ـ  ٨٠٥روية شمارة   ج) رأي وحدت

پولي، تعيين وجه التزام قراردادي به منظور جبران خسارت تأخير در ايفاي تعهدات 
قانون آيين  ٥٢٢ماده  قسمت اخيرقانون مدني و  عبارت  ٢٣٠مشمول اطالق ماده 

ماده و با عنايت به  است ١٣٧٩هاي عمومي و انقالب در امور مدني مصوب  دادرسي دادگاه
بيش از شاخص حتّي اگر  ،مبلغ وجه التزام تعيين شده در قرارداد ،قانون اخيرالذکر ٦

در صورتي که مغايرتي با قوانين و مقررات باشد، نرخ تورم) ( رسمي اعالمي هاي قيمت
 ،بنا به مراتب .معتبر و فاقد اشکال قانوني استامري از جمله مقررات پولي نداشته باشد، 

ي که با اين نظر انطباق دارد به دادگاه تجديدنظر استان مازندران تا حد ٢٥رأي شعبه 
قانون آيين  ٤٧١اين رأي طبق ماده  .شود ياکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده م

با اصالحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي  ١٣٩٢دادرسي کيفري مصوب 
  .االتباع است ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن الزم کشور، دادگاه

  كشور  عالي  عمومي ديوان  هيأت
  

  ٢٥/١٢/١٣٩٩                                                              ١٢١٣٥/١٥٢/١١٠رهشما
  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

كشور با  عالي عمومي ديوان هيأت ٩٩/٦٣روية قضايي رديف   گزارش پروندة وحدت
ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال  شرح به ١٤/١١/١٣٩٩ـ  ٨٠٦مقدمه و رأي شمارة 

                     .دگرد مي
  اون قضايي ديوان عالي كشور ـ غالمعلي صدقيمع

  
  مقدمه

 ٩٩/٦٣عمومي ديوان عالي كشور در مورد پروندة وحدت روية رديف   هيأتجلسة 
والمسلمين   االسالم رياست حجت به  ١٤/١١/١٣٩٩شنبه، مورخ  روز سه ٨:٣٠رأس ساعت 

و با حضور شور ک  عالي   جناب آقاي سيداحمد مرتضوي مقدم، رئيس محترم ديوان 
  كل والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نمايندة محترم دادستان   االسالم حجت

كشور، در  عالي معاون كلية شعب ديوان كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي 
عمومي تشكيل شد و پس از تالوت آياتي از كالم اهللا مجيد و قرائت گزارش   هيأتسالن 

كننده در خصوص مورد و استماع   رح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركتپرونده و ط 
صدور رأي  گردد، به  مي ذيل منعكس   ترتيب كشور كه به   كل نظر نماينده محترم دادستان 

  .منتهي گرديد ١٤/١١/١٣٩٩ـ  ٨٠٦قضايي شمارة  روية   وحدت
  

  الف) گزارش پرونده
رئيس کل محترم دادگستري استان قم،  رساند، آقاي علي مظفري، به استحضار مي

با اعالم اينکه از سوي شعب اول و دوم دادگاه تجديدنظر استان قم، در خصوص پرداخت 
نامه موضوع  خسارت بدني به راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه رانندگي از محل بيمه

ناشي از قانون بيمه اجباري خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث  ٣ماده 
عمومي ديوان  هيأتوسايل نقليه، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در 

 :شود آتي تقديم مي شرح بهعالي کشور نموده است که گزارش امر 

شعبه هفتم  ٢٨/٨/١٣٩٨ـ ٩٨٠٩٩٧٢٥١٢٧٠١٠٠١الف) به حکايت دادنامه شماره 
به طرفيت شرکت  ...حامد دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قم، در خصوص دعوي آقاي 

با توجه به  ...« :چنين رأي داده شده است ...بيمه کارآفرين به خواسته مطالبه ديه
هاي پزشکي قانوني و نظريه افسر کاردان فني و رأي  دادخواست تقديمي خواهان و گواهي

 صادره در دادگاه کيفري که حاکي از تقصير خواهان به عنوان راننده در حادثه رانندگي
، خواسته خواهان ثابت ...نامه [صادره] از سوي شرکت خوانده است و با توجه به بيمه

و  ٢١٩قانون آيين دادرسي مدني و مواد  ١٩٨و  ٥١٩، ٥١٥تشخيص و به استناد مواد 
ـ ٧٨١قانون بيمه اجباري شخص ثالث و رأي وحدت رويه  ٣قانون مدني و ماده  ٢٢٠
درصد  ٣/٨١ه محکوميت خوانده دعوي به پرداخت ديوان عالي کشور، حکم ب ٢٦/٦/١٣٩٨

ديه کامله بابت اروش و ديات متعلقه به صدمات متعدد خواهان گواهي شده در نظر 
پزشکي قانوني که به خوانده ابالغ و از اعتراض وي مصون مانده است به انضمام خسارات 

از اين رأي،  پس از تجديدنظرخواهي» .گردد دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي
 ٩٨٠٩٩٧٢٥١٨١٠١٢٤٧شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 

 :چنين رأي داده است٢٥/١٠/١٣٩٨ـ 
قانون بيمه  ٣داند؛ زيرا ماده  دادنامه تجديدنظرخواسته را قابل تأييد نمي ...«

ليه مصوب اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نق
که راجع به بيمه راننده مسبب حادثه تعيين تکليف کرده است در بند پ ماده  ١٣٩٥

مذکور ارائه گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه  ٣ماده  اجرائينامه  آيين ١٠
مذکور  ١٠مربوط را براي پرداخت خسارت بدني الزم دانسته است که از بند پ ماده 

ثانياً، به  .شود ه جهت پرداخت خسارت بدني استفاده ميشرطيت داشتن گواهينام
و بند پ آن در  ...قانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث ١٥موجب ماده 

صورتي که راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد شرکت بيمه مکلف است 
تواند  پس از آن ميديده را پرداخت کند و  تضمين، خسارت زيان اخذبدون هيچ شرط و 
ديده از طريق مراجع قانوني براي بازيافت تمام يا بخشي از وجوه  به قائم مقامي زيان

به مناط اين ماده  .پرداخت شده به شخصي که موجب خسارت شده است، مراجعه کند
زماني که مصدوم خود مقصر حادثه باشد موضوع پرداخت خسارت سپس بازيافت، کار 

که معنا ندارد که قايل شويم که ابتدا به راننده مقصر ديه صدمات شود؛ چرا  لغوي مي
قانون بيمه  ٢١ماده  ٢ثالثاً، طبق تبصره  .پرداخت شود سپس از او دوباره مطالبه شود

گر به تشخيص شوراي عالي بيمه واگذار شده و  موارد خروج از تعهد بيمه ...اجباري 
 ١/٥/١٣٩٦قانون بيمه اجباري مورخ  ٣ ماده اجرائينامه  شوراي عالي بيمه طي آيين

هذا مستنداً به  علي .داشتن گواهينامه را براي پرداخت خسارت بدني الزم دانسته است
از قانون آيين دادرسي مدني ضمن نقض دادنامه تجديد نظر خواسته با  ٣٥٨ماده 

ن از قانون آيين دادرسي مدني حکم به بطال ١٩٧از قانون مدني و  ١٢٥٧رعايت مواد 
  » .گردد دعوي خواهان بدوي صادر و اعالم مي

شعبه هفتم  ٤/١١/١٣٩٧ـ  ٩٧٠٩٩٧٢٥١٢٧٠١٥٤٨ب) به حکايت دادنامه شماره 
به طرفيت شرکت  ...دادگاه عمومي حقوقي شهرستان قم، در خصوص دعوي آقاي مهدي 

ي داده چنين رأ ...بيمه البرز به خواسته مطالبه ديه صدمات وارد شده در حادثه رانندگي 
بوده است که در اثر واژگوني  ...نامه  داراي بيمه ...خواهان راننده پيکان  ...« :شده است

خوانده (بيمه البرز) به اين استناد و استدالل که راننده فاقد  ...دچار صدمه شده است 
قانون  ١١٥بند ب ماده  اجرائينامه  و آيين ٦٧نامه شماره  گواهينامه بوده و وفق آيين

گيرد از پرداخت ديه يا غرامات صدمات خواهان  امه پنجم توسعه به وي ديه تعلق نميبرن
قانون بيمه اجباري دارنده اتومبيل را  ٣اکنون با توجه به اينکه ماده  .نمايد استنکاف مي

هاي وارد شده به راننده مسبب حادثه، بيمه  مکلف نموده است تا اتومبيل را براي خسارت
گر را مکلف نموده است بدون هيچ قيد و  قانون مذکور بيمه ١٥ماده کند و  اخذحوادث 

قانون بيمه اجباري در  ١٥ديده را پرداخت نمايد و بند پ ماده  شرط خسارت زيان
ديده شخص ديگري به جز راننده باشد و استناد وکيل  خصوص مواردي است که زيان

 ١١ري مخالف بوده خصوصاً ماده نيز با اطالق قانون بيمه اجبا ٦٧نامه  خوانده به آيين
ديده را ممنوع  گذار يا زيان ها به ضرر بيمه نامه قانون مذکور که هرگونه قيد و شرط در بيمه

خواست  کرده است و با توجه به اينکه بيمه البرز با شخص خواهان قرارداد داشته و اگر مي
اطالقات متعدد قانون با قيد عدم وجود گواهينامه ديه وي را پرداخت ننمايد با وجود 

 ١٠بايست اصوالً با افراد بدون گواهينامه قراردادي منعقد ننمايد و نهايتاً ماده  مي
قانون بيمه اجباري نيز در  ٣ماده  اجرائينامه  وزيران در خصوص آيين هيأتنامه  تصويب

 مقام بيان شروط پرداخت ديه نبوده بلکه مدارک الزم براي پرداخت ديه را بيان کرده
قانون [آيين  ٥١٩و  ٥١٥، ١٩٨است لذا خواسته خواهان ثابت تشخيص و به استناد مواد 

قانون بيمه اجباري  ٣قانون مدني و ماده  ٨٠و  ٢٢٠، ٢١٩دادرسي در امور] مدني و مواد 
درصد ديه کامل بابت ديه و اروش متعلقه به  ٨١حکم به محکوميت بيمه البرز به پرداخت 

پس از تجديدنظرخواهي » .گردد صادر و اعالم مي ...شکي قانوني خواهان حسب گواهي پز
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از اين رأي، شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان قم به موجب دادنامه شماره 
 :چنين رأي داده است ١٤/٥/١٣٩٨ـ  ٩٨٠٩٩٧٢٥١٨٢٠٠٣٩٦

نظر به اينکه در قانون مذکور داشتن گواهينامه رانندگي راننده مقصر شرط  ...«
تواند بر خالف قانون تنظيم  نامه نمي گذار قيد نشده است و آيين ارت به بيمهپرداخت خس

که اعالم  ١٣٩٥قانون بيمه اجباري مصوب  ١١شود، مخصوصاً با توجه به صراحت ماده 
گذار مزايايي کمتر از مزاياي مندرج در اين قانون  نموده درج هر گونه شرطي که براي بيمه

قانون مذکور  ٦٤ضمن اينکه مطابق ذيل ماده  .تمقرر کند، باطل و بالاثر اس
هايي که مغاير با اين قانون باشد معتبر نيست، بنابراين دادنامه تجديدنظرخواسته  نامه آيين

با توجه به محتويات پرونده و استدالل دادگاه به نحو صحيح صادر شده است و از نظر 
تراض مؤثري که نقض رأي رعايت اصول دادرسي هم مخدوش نيست و تجديد نظرخواه اع

قانون آيين  ٣٥٨لذا دادگاه با استناد به ماده  .ياد شده را ايجاب نمايد، ابراز نداشته است
هاي عمومي و انقالب در امور مدني با رد اعتراض نامبرده، دادنامه  دادرسي دادگاه

 ».نمايد تجديدنظرخواسته را تأييد مي
ادگاه تجديدنظر استان قم، در خصوص شود، شعب اول و دوم د چنانکه مالحظه مي

نامه  پرداخت خسارت بدني به راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه رانندگي از محل بيمه
قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  ٣موضوع ماده 

مه رانندگي نظر دارند به طوري که شعبه اول ارائه گواهينا از وسايل نقليه، اختالف 
متناسب با وسيله نقليه مربوط را براي پرداخت خسارت مذکور الزم دانسته است، اما 
شعبه دوم داشتن گواهينامه رانندگي را براي پرداخت خسارات بدني راننده مقصر حادثه 

 .الزم ندانسته است
ر بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختالف استنباط از قانون محقق شده است، لذا د

قانون آيين دادرسي کيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح  ٤٧١اجراي ماده 
  .گردد عمومي ديوان عالي کشور درخواست مي هيأتموضوع در جلسه 

  عمومي ـ غالمعلي صدقي هيأتمعاون قضايي ديوان عالي کشور در امور 
  

  ب) نظرية نمايندة دادستان كل كشور
عمومي ديوان  هيأت ٩٩/٦٣وحدت رويه قضايي رديف احتراماً، در خصوص پرونده 

  :گردد آتي اظهار عقيده مي شرح بهعالي کشور به نمايندگي از دادستان محترم کل کشور 
باتصويب قانون بيمه اجباري دارندگان کليه وسايل نقليه مکلف به بيمه  .١

اي حداقل  مهاند که اين پوشش بي نمودن وسيله نقليه و بيمه حوادث براي راننده شده
بايد به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام باشد که در اين ماده قانوني اشارتي 

فلذا با اطالق ماده قانوني مقررات آن شامل  .به راننده داراي گواهينامه نشده است
شود و شرط داشتن گواهينامه ملحوظ نظر مقنن نبوده  راننده فاقد گواهينامه هم مي

  .است
گر  ده يازده همين قانون درج هرگونه شرط که مغاير با تعهدات شرکت بيمهدر ما .٢

گر  يا تعليق تعهدات وي شود باطل و بالاثر اعالم شده است و با وقوع حادثه شرکت بيمه
مکلف به جبران خسارت است و اين به اين جهت است که عقد بيمه از زمره عقود الزم و 

که عقد بيمه عقدي الزم است چون قابل فسخ  معوض و تشريفاتي است با اين توضيح
کند  است و معوض است به جهت آنکه هر يک از طرفين در ازاي مالي که تسليم مي

دهد تا عوضي را به دست  کند و يا تعهدي را مورد پذيرش قرار مي وجهي را پرداخت مي
ر آن وجود آورد و تشريفاتي است، زيرا عالوه بر آنکه شرايط اساس صحت معامله بايد د

داشته باشد برخي تشريفات نيز براي رسميت يافتن آن نياز است که اين عقد بر اساس 
آن که مغاير با  اجرائينامه  بنابراين درج هرگونه شرط در آيين .حسن نيت مبتني است

 ٢١علي هذا شرط مندرج در بند پ ماده  .اصل عقد يا قانون باشد قابليت پذيرش را ندارد
مبني بر اينکه داشتن گواهينامه شرط الزم براي پرداخت خسارت  ٣ماده  رائياجنامه  آيين

همان قانون قابليت  ١١بوده و به حکم مقرر در ماده  ٣است در تعارض با منطوق ماده 
 .اعمال را ندارد

قانون بيمه اجباري که مورد استناد شعبه اول دادگاه تجديد نظر  ١٥مقررات ماده  .٣
ته است در جايگاه قانوني آن اعمال نشده است با اين توضيح که برابر استان قم قرار گرف

) ١٥ماده  ٣ماده قانوني مرقوم حتي با نداشتن گواهينامه توسط راننده مسبب حادثه (بند 
باشد فقط اين  ديده مي گر مکلف به پرداخت بدون قيد و شرط خسارت زيان شرکت بيمه

ه که پس از پرداخت به قائم مقامي از گر در نظر گرفته شد حق براي شرکت بيمه
ديده به مسبب حادثه رجوع نمايد و اين موضوع منصرف از ورود خسارت به شخص  زيان

باشد و خسارت وارده به راننده مسبب حادثه از شمول اين ماده قانوني خروج  راننده مي
رأي صادره از  از اين رو .باشد ناظر به اشخاص ثالث حادثه ديده مي صرفاًموضوع داشته و 

شعبه دوم دادگاه تجديد نظر استان قم که در نتيجه مؤيد پرداخت خسارت به راننده 
 .باشد مسبب حادثه است صحيح و منطبق با موازين قانوني مي

  كشور عالي  عمومي ديوان   هيأت ١٤/١١/١٣٩٩ـ  ٨٠٦روية شمارة   ج) رأي وحدت
سارات وارد شده به شخص ثالث در اثر قانون بيمه اجباري خ ١٥در موارد مشمول ماده 

ديده و  ، گرچه پرداخت خسارت به زيان٢٠/٢/١٣٩٥حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 
ديده، مسبب  بيني شده است، اما با توجه به اينکه هرگاه زيان بازيافت آن از مسبب حادثه، پيش

گيري آن، کاري  بازپس حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وي و اقدام به
ديده  بيهوده و غيرعقاليي است، بنابراين هدف از وضع اين ماده حمايت از اشخاص ثالث زيان

است نه مسبب حادثه و اصوالً در اين قانون، براي رانندگان مسبب حادثه واجد شرايط مذکور 
لت، اين موارد از ياد شده، مزايايي لحاظ نشده است و به همين ع ١٥در بندهاي چهارگانه ماده 

افزون بر اين، شرط دارا بودن گواهينامه  .همين قانون نيز خروج موضوعي دارد ١١شمول ماده 
 اجرائينامه  آيين ١٠رانندگي براي پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده 

ن ماده به نامه به موجب تکليف مقرر در همي بيني شده و اين آيين قانون يادشده پيش ٣ماده 
گر مطابق تبصره  تصويب شوراي عالي بيمه به عنوان مرجع تشخيص موارد خارج از تعهد بيمه

ي براي پرداخت خسارت مسؤوليتگر  بنا به مراتب، بيمه .اين قانون نيز رسيده است ٢١ماده  ٢
نون قا ٣نامه موضوع ماده  بدني به راننده مسبب حادثه فاقد گواهينامه رانندگي از محل بيمه

که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت  مذکور ندارد و رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان قم
قانون آيين دادرسي  ٤٧١اين رأي طبق ماده  .شود آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي

بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي  و الحاقات با اصالحات ١٣٩٢کيفري مصوب 
  .االتباع است ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن الزم گاهکشور، داد

  كشور  عالي  عمومي ديوان  هيأت
  

  ٢٧/١٢/١٣٩٩                                                           ١٠٠/١٦٥٤٦٦/٩٠٠٠شماره
  جناب آقاي دكتر اكبرپور

 مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور هيأترئيس محترم 
رياست محترم  ٢٧/١٢/١٣٩٩مورخ  ١٠٠/١٦٥٢٣٧/٩٠٠٠تصوير بخشنامه شماره 

» ١٤٠٠هاي غيرحرام از ابتداي سال  قيمت ديه كامله در ماه«قوه قضائيه در خصوص 
  .گردد جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي

  مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ دكتر محسن محدث
  

  ٢٧/١٢/١٣٩٩                                                           ١٠٠/١٦٥٢٣٧/٩٠٠٠شماره
  ١٤٠٠هاي غيرحرام از ابتداي سال  بخشنامه قيمت ديه كامله در ماه

  واحدهاي قضايي و دادسراهاي سراسر كشور
هاي  و با توجه به بررسي ١٣٩٢قانون مجازات اسالمي، مصوب  ٥٤٩در اجراي ماده 

، مبلغ چهارميليارد ١٤٠٠هاي غيرحرام از ابتداي سال  امله در ماهبعمل آمده قيمت ديه ك
  .گردد و هشتصد ميليون ريال تعيين مي

  رئيس قوه قضائيه ـ سيد ابراهيم رئيسي
 

  ٢٣/١٢/١٣٩٩                                                هـ          ٥٨٥٩٦/ت١٥٢٩٣٠رهشما
  الور نجفي و مهرداد بائوج الهوتينامه در خصوص تعيين آقايان د تصويب

  به ترتيب به عنوان نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
  حمايت از صنايع هيأتبرنامه و بودجه کشور در  

 سازمان برنامه و بودجه کشورـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت 
  جارت به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و ت ٢٠/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت

) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از ١و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (
 :ـ تصويب کرد١٣٤٣هاي کشور ـ مصوب  تعطيل کارخانه

آقايان دالور نجفي و مهرداد بائوج الهوتي به ترتيب به عنوان نمايندگان وزارت 
حمايت از صنايع موضوع  هيأتدر صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور 

هاي  ) قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل کارخانه۱) ماده (٣) و (۲بندهاي (
 .شوندکشور، جايگزين آقايان احسان خاتمي و قاسم رمضانپور نرگسي مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٣/١٢/١٣٩٩                                                    هـ    ٥٨٦١٤/ت١٥٢٩٢٨رهشما
  نامه در خصوص تعيين آقاي محمد نوذري به عنوان استاندار ايالم تصويب
 وزارت كشور
  به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل  ٢٠/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت

 :يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
 .شود وذري به عنوان استاندار ايالم تعيين ميآقاي محمد ن

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                    هـ    ٥٨١١٦/ت١٥٥٣٣٢رهشما
 ) ريال٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠نامه در خصوص پرداخت مبلغ پنج هزار ميليارد ( تصويب

  هاي مالي دولت به عنوان افزايش روش سهام و داراييمنابع حاصل از ف
  سرمايه دولت به بانک توسعه تعاون

 وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 
  سازمان برنامه و بودجه کشور 

مورخ  ١٣٠٦٠٠به پيشنهاد شماره  ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت
) ماده واحده ٢ار و رفاه اجتماعي و به استناد بند (د) تبصره (وزارت تعاون، ک ١٩/٧/١٣٩٩

 :کل کشور تصويب کرد ١٣٩٩قانون بودجه سال 
تا  ١٣٩٩وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه کشور تا پايان سال 

) ريال منابع حاصل از فروش سهام و ٥ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠سقف مبلغ پنج هزار ميليارد (
  .هاي مالي دولت را به عنوان افزايش سرمايه دولت به بانک توسعه تعاون پرداخت نمايندراييدا

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                      هـ    ٥٨٥٩٧/ت١٥٥٢٦٩رهشما
روري و ميوه شامل برنج، نامه در خصوص واردات کاالهاي اساسي، ض تصويب

  گوساله، هاي دامي، دام زنده، گوشت گاو وهاي روغني، نهادهچاي، دانه
  هاي گرمسيري و نارنگيمغز گردو و بادام هندي و همچنين ميوه 

  براي عرضه در شبکه توزيع کشور 
  وزارت کشورـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزي 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيـ دارايي وزارت امور اقتصادي و 
  سازمان ملي استاندارد ايران  ـ  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

  گمرک جمهوري اسالمي ايران
هاي صنعت، معدن و به پيشنهاد وزارتخانه ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت

تم قانون اساسي تجارت، جهادکشاورزي و کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هش
 :جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد

هاي روغني، ـ واردات کاالهاي اساسي، ضروري و ميوه شامل برنج، چاي، دانه١
هاي دامي، دام زنده، گوشت گاو و گوساله، مغز گردو و بادام هندي و همچنين نهاده
وران از محل ههاي تعاوني مرزنشين و پيلهاي گرمسيري و نارنگي، از طريق شرکت ميوه

گواهي  ارائهخود، بدون الزام به  ١٣٩٩و  ١٣٩٨، ١٣٩٧هاي ارز حاصل از صادرات سال
براي عرضه در شبکه توزيع کشور  )GMP(پي امها از جمله گواهي جي ساير دستگاه

هاي دامپزشکي کشور و حفظ نباتات کشور موظفند تمهيدات الزم  سازمان .مجاز است
 .اي را در مرزها تدارک ببينند هاي قرنطينه ابيبراي بررسي سريع ارزي

هاي تعاوني نامه توسط شرکت) اين تصويب١ـ واردات کاالهاي موضوع بند (٢
خارج  ١٣٩٩و  ١٣٩٨، ١٣٩٧هاي وران از محل صادرات يکديگر در سالمرزنشين و پيله

 .باشدشده مياز سهميه ارزي و مقدار تعيين
هاي تعاوني مرزنشين به ساير وران و شرکتات پيلهـ واگذاري ارز حاصل از صادر٣

  .هاي تعاوني مرزنشين مجاز استوران و شرکتپيله
وران که اقدام به درخواست ورود کاال يا هاي تعاوني مرزنشين و پيلههاي شرکتـ کارت٤

  .گردد ق ميواردات اقالم مذکور رفع تعلياند، براي  هاي صادراتي و ثبت آماري نمودهصلح اظهارنامه
هاي نامه کارت) اين تصويب١ـ در راستاي تسهيل واردات اقالم مندرج در بند ( ٥

غربي، بوشهر، سيستان و هاي آذربايجانالکترونيک مبادالت مرزي مرزنشينان استان
اي بلوچستان، خراسان رضوي، خوزستان، کردستان و هرمزگان به صورت سامانه

  .گرددتمديد مي ١٤٠٠ه تا پايان سال سال(سيستمي) براي يک دوره يک
هاي مرزي شرق کشور براي واردات کاال از تخفيف سود بازرگاني بيست ـ بازارچه ٦
  .شوند%) برخوردار مي٢٠درصد (

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٩                                                      هـ    ٥٨٤٦٦/ت١٥٥٣٧٠رهشما
 ١٣٩٩بودجه سال  در )٤٢٦٠٠٠رديف (نامه در خصوص لحاظ اعتبار  تصويب

  هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، قشم و ارس سازمان
ـ دبيرخانه شوراي ـ صنعتي و ويژه اقتصاديوزارت امور اقتصادي و دارايي    عالي مناطق آزاد تجاري 

مورخ  ٥٢٢٥/١٠/٩٩٢نهاد شماره به پيش ٢٤/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت
عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به دبيرخانه شوراي ٣٠/١٠/١٣٩٩

  :استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب کرد
هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار، قشم و ارس سازمان ١٣٩٩در بودجه سال 

، به ترتيب به ميزان ٢٨/١٢/١٣٩٨هـ مورخ ٥٧٥٤١/ت١٦٦١٨٣نامه شماره يبموضوع تصو

) ١٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠هزار ميليارد ( ) ريال، ده٦ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠هزار ميليارد ( شش
) منابع ٤٢٦٠٠٠) ريال براي اعتبار رديف (٣ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ر٠٠٠ريال و سه هزار ميليارد (

 .شود) لحاظ مي...کت، قرضه و حاصل از انتشار اوراق (صکوک، مشار
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

  
  ٢٤/١٢/١٣٩٩                                                     هـ    ٥٦١٥٤/ت١٥٣٧٢٠رهشما

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت کشور
مورخ  ٣٩٠٥٧٦/٩٧نهاد شماره به پيش ١٧/١٢/١٣٩٩وزيران در جلسه  هيأت

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون  ٧/١٠/١٣٩٧
هاي نمايش نامه ايجاد، ساماندهي و نظارت بر سالناساسي جمهوري اسالمي ايران، آيين

 :زير تصويب کرد شرح بهفيلم را 
 

 ي نمايش فيلمهانامه ايجاد، ساماندهي و نظارت بر سالنآيين
  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي در اين آيينـ ۱ماده

هاي ساختماني، تأسيساتي و  فضايي که داراي استانداردها و ويژگي :ـ سالن نمايش۱
تجهيزاتي مناسب از قبيل سامانه نمايش فيلم، پرده مخصوص نمايش فيلم، سامانه صوتي 

   .و معماري متناسب با نمايش فيلم است مناسب، عايق صوتي
واحد داراي حداقل يک سالن نمايش فيلم براي عموم که فروش بليت  :ـ سينما۲

   .براي حداقل سه نوبت نمايش فيلم را در برنامه کاري روزانه خود داشته باشد
واحد داراي حداقل سه سالن نمايش فيلم براي عموم که  :ـ پرديس سينمايي۳

هاي فرهنگي ـ هنري، رفاهي و ورزشي را در  وه بر نمايش فيلم، فعاليتتواند عال مي
  .فضاهاي مجزا انجام دهد

مکاني که در آن امکانات و تجهيزات نمايش فيلم در فضاي بدون  :ـ سينماي روباز۴
  .شود کار گرفته ميسقف براي نمايش فيلم به

ر اختيار داشتن تجهيزات سامانه قابل انتقالي که با د :ـ واحد سيار نمايش فيلم ۵
افزاري و با تغذيه از رايانه مرکزي (سرور) يا به صورت مستقل مبادرت افزاري و سخت نرم

   .کند هاي اجتماعات مي هاي روباز يا سالن به نمايش فيلم در محيط
هاي هنري و تاريخ سينما حفظ و  محلي که در آن فيلم :ـ کانون فيلم (سينماتک) ۶

  .شود يکرد نقد و پژوهش براي فعاالن هنري و سينمايي نمايش داده مينگهداري و با رو
   .سازمان امور سينمايي و سمعي و بصري کشور :ـ سازمان۷
شخص متقاضي ايجاد سالن نمايش فيلم که جهت دريافت موافقت  :ـ مالک ۸

  .کند اصولي به سازمان مراجعه مي
برداري از  سوي سازمان، به بهرهشخصي که براساس مجوز صادرشده از  :بردار ـ بهره۹

  .پردازد سالن نمايش فيلم مي
هاي هاي فيلم، سالنسينماهاي روباز، واحدهاي سيار نمايش فيلم، کانونـ ۲ماده

هاي فرهنگي دولتي و غيردولتي در مواردي که پس از نصب  اجتماعات موجود در مجتمع
ناسب تشخيص داده شوند و تجهيزات و تغييرات الزم، براي نمايش فيلم براي عموم م

هاي فرهنگي ـ تجاري که جهت نمايش فيلم براي هاي نمايش موجود در مجتمع سالن
هاي نمايش موضوع اين  اند، مشمول ضوابط مقرر براي سالن عموم اختصاص يافته

  .شوند نامه محسوب مي آيين
ايمني  هاي الزم براي تعريف استانداردها و الگوهاي ساخت و دستورالعمل ـ۳ماده

بندي  عالي شهرسازي و معماري ايران، درجه هاي نمايش با رعايت ضوابط شورايسالن
هاي نمايش و نحوه  کيفي سالن نمايش، تدوين ضوابط و مقررات انحالل فعاليت سالن

ها توسط سازمان تهيه و توسط  نظارت بر عملکرد آنها و نمايش (اکران) فيلم در اين سالن
ها و مقررات  سازمان موظف است دستورالعمل .شود اسالمي ابالغ ميوزير فرهنگ و ارشاد 

اي از آن را به همراه  موضوع اين ماده را در سامانه مربوط سازمان منتشر کند و نسخه
  .کننده قرار دهد برداري در اختيار درخواست موافقت اصولي و مجوز بهره

ريافت مجوز مربوط از هاي نمايش فيلم تنها با د ايجاد و فعاليت سالنـ ۴ماده
  .پذير است سازمان امکان
هاي  ها مجازند با رعايت مقررات و نقشه وزارت راه و شهرسازي و شهرداريـ  ۵ماده

هاي نمايش را با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد  مصوب، زمين مناسب براي احداث سالن
  .اسالمي در اختيار متقاضيان قرار دهند

هايي که توسط دولت يا نهادهاي عمومي غيردولتي  تغيير کاربري زمينتبصره ـ 
  .شده باشند، مجاز نيست هاي نمايش تأمين براي سالن
هاي نمايش داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مرکز  سالنـ  ۶ماده

شود و  ها، فعاليت فرهنگي محسوب مي روند و فعاليت اين سالنفرهنگي به شمار مي
    .ها خواهند بود يازات ناظر بر اين مراکز و فعاليتمشمول تسهيالت و امت
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متقاضي ساخت يا تبديل وضعيت سالن نمايش فيلم بايد تقاضاي خود و ـ  ۷ماده 
شده، مدارک موردنياز شامل اطالعات و مدارک فردي، پرسشنامه اطالعاتي تکميل

ي و اقتصادي هاي موقعيت زمين و بناي پيشنهادي را به همراه طرح توجيهي فرهنگ نقشه
جهت بررسي و تطبيق با ضوابط در سامانه مربوط سازمان براي طرح در کميسيون 

   .نامه ثبت کند ) اين آيين۸موضوع ماده (
-در صورتي که متقاضي شخص حقوقي باشد، موظف است اساسنامه ثبتتبصره ـ 

نامه  ينهاي مرتبط با موضوع اين آي ها (که در آن به فعاليت شده در اداره ثبت شرکت
تصريح شده باشد)، آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات خود در روزنامه رسمي 

  .جمهوري اسالمي ايران را در سامانه موضوع اين ماده ثبت کند
برداري، کميسيون رسيدگي به منظور صدور موافقت اصولي و پروانه بهرهـ  ۸ماده

 .شوند و سال انتخاب ميمتشکل از اشخاص زير با حکم رييس سازمان و براي مدت د
ها، در ادارات کل فرهنگ و ارشاد دبيرخانه کميسيون در تهران، در سازمان و در استان

  :شوداسالمي مستقر مي
   .ـ نماينده سازمان در سطح مدير کل به عنوان رييس کميسيون۱
  .ـ نماينده وزارت کشور (فرمانداري)۲
  .ـ نماينده وزارت راه و شهرسازي۳
  .نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران (پليس اماکن) ـ نماينده۴
  .ـ نماينده شهرداري ۵
   .ـ نماينده انجمن سينماداران ۶

گيري و چگونگي  نحوه برگزاري و اداره جلسات کميسيون رسيدگي، رأيـ ۱تبصره
ابالغ مصوبات آن براساس دستورالعملي خواهد بود که از سوي سازمان تهيه و ابالغ خواهد 

  .شد
ها با حضور اعضاي متناظر کميسيون کميسيون رسيدگي در ساير استانـ ۲بصرهت

نماينده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان وظيفه  .شودموضوع اين ماده تشکيل مي
   .نمايندگي سازمان در کميسيون رسيدگي استان را برعهده خواهد داشت

نامه  ) اين آيين۳ماده ( کميسيون رسيدگي در چهارچوب مقررات موضوعـ ۳تبصره
  .کند اقدام به بررسي تقاضاهاي دريافتي و اتخاذ تصميم مي

دبيرخانه کميسيون رسيدگي موظف است موافقت، مخالفت يا هرگونه نظر ـ ۹ماده
اصالحي خود را در حساب کاربري متقاضي در سامانه مربوط سازمان، ثبت و مراتب را از 

وصول الکترونيکي  .کترونيکي به متقاضي اعالم کندطريق شماره تلفن همراه يا پست ال
  .نظر کميسيون به حساب کاربري متقاضي در سامانه مربوط سازمان، به منزله ابالغ است

  .سال استمدت اعتبار موافقت اصولي براي شروع پروژه يکـ ۱تبصره
مهلت اعتراض متقاضي به تصميم کميسيون رسيدگي يک ماه از تاريخ ـ ۲تبصره

متقاضي بايد اعتراض خود را ظرف مهلت مقرر به همراه داليل و  .تصميم است ابالغ
مستندات مورد نظر براي تجديدنظر در کميسيون رسيدگي در سامانه مربوط سازمان 

کند و کميسيون در اولين جلسه بعد از دريافت اعتراض، به موضوع رسيدگي مي .ثبت کند
  .جديدنظر استتصميم آن در اين خصوص قطعي و غيرقابل ت

برداري از سوي متقاضي، کميسيون  مجوز بهره اخذپس از درخواست ـ ۱۰ماده
کند تا نسبت به نحوه فعاليت سالن يا رسيدگي از محل سالن نمايش فيلم بازديد مي

  .هاي نمايش فيلم اظهارنظر کندسالن
) و صدور درجه کيفي براي هر ۱۰پس از انجام مراحل موضوع ماده (ـ ۱۱ماده

  .برداري صادر خواهد کرد برداري را به نام متقاضي بهره الن، سازمان مجوز بهرهس
نامه و  در صورتي که سالن نمايش فاقد شرايط مندرج در اين آيينتبصره ـ 

هاي موضوع آن شود، کميسيون رسيدگي در خصوص ادامه يا تعليق فعاليت  دستورالعمل
  .گيري خواهد کردآن تصميم
  :برداري بايد واجد شرايط زير باشدريافت مجوز بهرهمتقاضي دـ ۱۲ماده

  .ـ داشتن کارت پايان خدمت براي آقايان۱
  .ـ دارا بودن تأييديه عدم سوءپيشينه۲
  .برداري از منافع ملک ـ دارا بودن سند رسمي براي امکان بهره۳
هاي مرتبط با  ها که در آن به فعاليتشده در اداره ثبت شرکتـ اساسنامه ثبت۴

نامه تصريح شده باشد، به همراه آگهي تأسيس و آگهي آخرين تغييرات  وضوع اين آيينم
  .در روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران براي اشخاص حقوقي

  .) اين ماده باشد۲) و (۱مديرعامل شخص حقوقي بايد داراي شرايط بند (ـ ۱تبصره
دن متقاضي جديد، برداري در صورت واجد شرايط بوانتقال مجوز بهرهـ ۲تبصره

  .نامه خواهد بود براساس مفاد اين آيين
برداري سالن نمايش  در صورت مشاع بودن سالن نمايش فيلم، مجوز بهرهـ ۳تبصره

بردار در صورتي که بهره .فيلم، به نام مالکان يا نماينده مورد تراضي آنها صادر خواهد شد

برداري سالن نمايش به  مجوز بهرهسالن نمايش فيلم، مستأجر يا مستأجران ملک باشند، 
نام مستأجر يا يکي از مستأجراني که با تراضي به عنوان نماينده آنها معرفي شده است، 

  .صادر خواهد شد
بردار موظف است يک نفر را براي مديريت سينما به سازمان  بهرهـ ۱۳ماده
  .معرفي کند
ري، فعاليت ساير هاي فرهنگي ـ تجا هاي سينمايي و مجتمع در پرديسـ ۱۴ماده
  .هاي نمايش باشد هاي تجاري، فرهنگي و تفريحي نبايد مخل فعاليت جاري سالن بخش

- بردار سالن نمايش، وراث قانوني وي، بايد ظرف يک در صورت فوت بهرهـ  ۱۵ماده
برداري  سال از تاريخ فوت، يکي از وراث را به عنوان نماينده خود براي صدور مجوز بهره

تا زمان صدور مجوز جديد، مجوزهاي قبلي  .کنند ون رسيدگي معرفيجديد به کميسي
   .شوندمعتبر محسوب مي

نامه هاي نمايش موضوع اين آيينانجام هريک از اقدامات زير در سالنـ  ۱۶ماده
  :شود تخلف محسوب مي

   .ـ هرگونه فعاليت غير از نمايش فيلم در محل سالن نمايش۱
  .التي که فاقد مجوزهاي مربوط از سازمان باشدـ نمايش هرگونه فيلم يا محصو۲
ـ تغيير شرايط مکان فعاليت يا تجهيزات سالن نمايش به نحوي که نقض شرايط ۳

  .هاي صادرشده از سوي سازمان محسوب شود نامه و دستورالعملمقرر در اين  آيين
هاي انتظار به مشاغل تجاري و ـ واگذاري قسمتي از سالن نمايش يا سالن۴

  .بيني نشده باشد برداري پيش مرتبط که در مجوز بهرهغير
هاي فرهنگي داراي مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با  فعاليتتبصره ـ 

  .) اين ماده نخواهد بود۱هماهنگي سازمان مشمول بند (
) رسيدگي ۱۶) به تخلفات موضوع ماده (۸کميسيون موضوع ماده (ـ ۱۷ماده
  .خواهد کرد
) براساس تخلف ۸صورت تأييد وقوع تخلف، کميسيون موضوع ماده (در ـ  ۱۸ماده
  :کندگرفته، يکي از اقدامات زير را اعمال ميصورت
   .ـ تذکر کتبي۱
  .ـ تعليق نمايش فيلم۲
  .ـ کسر درجه کيفي سالن نمايش۳
  .برداري سالن نمايش براي مدت سه تا شش ماه ـ تعليق مجوز بهره۴

اين ماده توسط سازمان تهيه و توسط وزير فرهنگ  دستورالعمل انضباطيتبصره ـ 
  .و ارشاد اسالمي ابالغ خواهد شد

گرفته، عنوان يکي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را هرگاه تخلف صورتـ ۱۹ماده
نيز داشته باشد، سازمان مکلف است مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع 

از  اجرائيهاي  م مراجع قضايي مانع اجراي ضمانتهرگونه تصمي .قضايي صالح اعالم کند
  .سوي سازمان نخواهد بود

هاي  اي سالن سازمان موظف است وضعيت و اطلس پراکندگي منطقهـ ۲۰ماده
هاي کشور را هر پنج سال يک بار مورد بررسي قرار دهد و  نمايش در کليه استان

ها و بر مبناي تغييرات  ع سالندستورالعمل تغييرات مورد نياز را به تناسب چگونگي توزي
  .ها مورد بازنگري قرار دهد گرفته در پراکندگي سالنشکل

هاي نمايش با  برداري سالن مشارکت اشخاص خارجي در ساخت يا بهرهـ ۲۱ماده
  .رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است

مايش هاي نمايش متقاضي ن برداري سالندستورالعمل مربوط به نحوه بهره ـ۲۲ماده
هايي از يک مجموعه (سريال) و  هاي غيرسينمايي نظير مستند، فيلم کوتاه يا قسمت فيلم

هاي چند بعدي، کانون فيلم و ساير موارد در چهارچوب اين  توليدات داستاني، فيلم
  .شود نامه توسط سازمان تهيه و توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ابالغ مي آيين

برداري سالن نمايش مکلف است پيش از نمايش هر  هدارنده مجوز بهرـ ۲۳ماده
نامه  همچنين رعايت شيوه .عنوان فيلم سينمايي، از پروانه نمايش آن اطمينان حاصل کند

هاي نمايش  برداران سالن هاي سينمايي از سوي بهره بندي سني فيلم مربوط به رده
  .ضروري است
اد مشترک انجمن قيمت بليت سينماهاي سراسر کشور به پيشنهـ ۲۴ماده

کنندگان سينماي ايران، توسط سازمان تعيين و ابالغ خواهد سينماداران و انجمن تهيه
  .شد

نامه، موظف به رعايت اين  هاي نمايش موضوع اين آيين کليه سالنـ ۲۵ماده
  .هاي موضوع آن هستند ها و بخشنامه نامه، دستورالعمل آيين

نامه شماره و طرز کار آنها موضوع تصويب هاي نمايش فيلم نامه سالن آيينـ ۲۶ماده
  .شود و اصالحات بعدي آن لغو مي ۸/۹/۱۳۴۵مورخ  ۶۱۱۲۰/۷
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