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کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست و هشت  ۱۴۰۰ماده واحده ـ بودجه سال 
میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و پنجاه و 

 :شرح زیر استریال به( ۲۸.۸۲۳.۳۹۸.۴۵۷.۰۰۰.۰۰۰هفت میلیون )
 

 ای و مالی و مصارف بودجهههای سرمایمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی الف ـ
ای و مالی، بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و سی های سرمایهها و تملک داراییعمومی دولت از حیث هزینه

( ۱۳.۷۳۷.۶۹۹.۲۶۸.۰۰۰.۰۰۰و هفت هزار و ششصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و هشت میلیون )
 :ریال شامل

دوازده میلیون و هفتصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصد و پنجاه و ـ منابع عمومی بالغ بر ۱
 .ریال( ۱۲.۷۷۹.۲۰۹.۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰شش میلیون )

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نهصد و پنجاه و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ۲
 .ریال( ۹۵۸.۴۸۹.۹۱۲.۰۰۰.۰۰۰نه میلیارد و نهصد و دوازده میلیون )

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع های دولتی، بانکشرکتبودجه  ب ـ
تأمین اعتبار بالغ بر پانزده میلیون و هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه 

ها بالغ بر پانزده میلیون و ها و سایر پرداختز حیث هزینهریال و ا( ۱۵.۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰میلیون )
هفتصد و سیزده هزار و دویست و هفده میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون 

 .ریال( ۱۵.۷۱۳.۲۱۷.۸۴۳.۰۰۰.۰۰۰)
د و شود نسبت به ابالغ نه میلیون و سیصد و هفتاد و نه هزار و دویست و نه میلیارد و سیصبه دولت اجازه داده می

ریال منابع عمومی متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ( ۹.۳۷۹.۲۰۹.۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰پنجاه و شش میلیون )
التفاوت سقف ابالغی تا ریال )مابه( ۳.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ابالغ سه میلیون و چهارصد هزار میلیارد )

منابع و متناسب با روند واریزی   و صرفًا پس از اطمینان از تحقق  ۱۴۰۰اعتبار مصوب( از شش ماهه دوم سال  
 .به خزانه در شش ماهه اول قابل ابالغ به مصارف مصوب است

 ۱تبصره 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه  ـالف

ز نفت خام و میعانات و مازاد بر یک میلیون بشکه در رو ( %۲۰در روز و خالص صادرات گاز بیست درصد )
داری شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعالم خزانهتعیین می( ۳۸گازی سی و هشت درصد )%
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کل، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه 
از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی )معاف   شرکت ملی نفت ایران(  %۵/۱۴و سهم چهارده و نیم درصد )

ربط وزارت نفت از شرکت دولتی ذی% ) ۵/۱۴از تقسیم سود سهام دولت( و نیز سهم چهارده و نیم درصد( 
محل خالص صادرات گاز طبیعی )معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم 

این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به  (5) جدول شماره ۲۱۰۱۰۹موضوع ردیف درآمدی ( %۳سه درصد )
( %۲۰شود. مابه التفاوت سهم بیست درصد )صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می

از صندوق توسعه ملی ( %۳۸از سقف یک میلیون بشکه صادرات مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد )
شود و به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می ۱۴۰۰محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق در سال 

 .شودبازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که در بودجه سنواتی مشخص می
هیأت نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است، میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیالت 

بار پس از و هر سه ماه یک ۱۴۰۰و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی کند و تا پایان فروردین ماه سال  ریالی
 .آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد

براساس گزارش هیأت   ریافتی خود از صندوق توسعه ملی راشده ددولت موظف است کلیه تسهیالت سررسید  
  ۱۰۳۰۰۰ـ ۶نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه صادرات مذکور در این بند از محل ردیف 

 .پیوست این قانون پرداخت کند ( 8) جدول شماره
های دولتی تابعه وزارت نفت هر سه شرکتکرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و گزارش هزینه

های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی، ار توسط وزارت نفت به کمیسیون بماه یک
داری کل کشور( و دیوان محاسبات کشور سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی)خزانه

 .شودارائه می
های ت گازی و گاز طبیعی و فرآوردهوزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانا

اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور 
های برنامه و داری کل کشور(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و کمیسیون اقتصادی و دارایی)خزانه

 .ی اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کندبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورا
 ب ـ

، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۲۱۰۱۰۱ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف   ۱
این  (5) جدول شماره  ۲۱۰۱۰۹مندرج در ردیف ( %۳درصد )و منابع مربوط به سه ۲۱۰۱۰۲مندرج در ردیف 
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( ۱.۹۹۲.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نهصد و نود و دو هزار و هفتصد و بیست میلیارد )قانون معادل یک میلیون و 
 .باشدهای نفتی مشمول این حکم نمیشود. صادرات فرآوردهریال تعیین می

مناطق نفت خیز، گازخیز و ( %۳ای از منابع سه درصد )های اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینهدستگاه
 .باشندتوسعه نیافته نمی

الذکر، بانک مرکزی های مصوب فوقاین بند نسبت به ردیف( ۱ـ در صورت افزایش عواید حاصل از جزء ) ۲
این قانون واریز  (5) جدول شماره ۲۱۰۱۱۲جمهوری اسالمی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 

ات بودجه عمومی صرف منابع حاصله را در سقف اعتبار   ۱۴۰۰نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال  
ای این قانون به ویژه اصالح نقاط های سرمایهافزایش تخصیص برای تکمیل طرحهای تملک دارایی

هادی و  های غیرهمسطح مورد نیاز در ورودی شهرها، طرحخیز درون و برون شهری و احداث تقاطعحادثه
های آموزش الکترونیک اختهای توسعه زیرسهای آموزش، طرحبهسازی روستایی، توسعه زیرساخت

های علمیه برادران و خواهران و ها و مدارس حوزهمدارس، بهسازی و نوسازی مدارس تخریبی و دانشگاه
ای، واحدهای دوم و سوم نیروگاه اتمی بوشهر، حمل و نقل عمومی، راههای المصطفی، هستهجامعه

های مهارتی لت الکترونیک، آموزش، آموزشها و نواحی صنعتی، دو های شهرکروستایی، تولیدی، زیرساخت
های خاص آموزی سربازان وظیفه، سالمت با اولویت حمایت از بیماران دارای بیماریپروری و مهارت و مهارت 

و بیماری سالک، جمعیت، محیط زیست و مهار )کنترل( آب و سیالب، آب و فاضالب با اولویت مناطق 
ها و روستاها، توسعه و بازتوانی نیروگاههای برق، بافت فرسوده، روستایی و عشایری، تأمین آب شرب شهر 

بنیان، تحقیقات کاربردی به ویژه بازآفرینی شهری و تحقیقات کاربردی بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش
 .های معیشت و سالمت و کاهش آثار منفی کرونا نمایددفاعی و هزینه

های نفت و امور اقتصادی ترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانهنامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشآیین
 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میو دارایی تهیه می

از جمله بانک  7/8/1386مصوب  قانون مدیریت خدمات کشوری (5ده )های موضوع مادستگاهـ دولت و ۳
مرکزی، مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز، میعانات گازی، 

غیر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی های نفتی و گازی )اصلی و فرعی( و سایر منابع، بهفرآورده
دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی و تا سقف هشت میلیارد   )ای.تی.ِاس( به جز برای واردات کاالهای اساسی،

المللی ماعی و بیندالر نیستند. دولت موظف است بر اساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجت(  ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
الذکر تا نرخ سامانه معامالت الکترونیکی کشور نسبت به افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق
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این  (5) جدول شماره ۱۶۰۱۳۶التفاوت منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره )ای.تی.ِاس( اقدام و مابه
این قانون صرف کاالهای (  ۹جدول شماره )  ۵۳۰۰۰۰ـ۷۱قانون واریز نماید. منابع واریزی از محل ردیف شماره  

 .شوداساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی می
کند کارگروهی مرکب از رئیس کل بانک در مواردی که دولت نسبت به تخصیص ارز ترجیحی مبادرت می

سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن   مرکزی )دبیر کارگروه(، رئیس
ربط موظفند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد و تجارت و باالترین مقام دستگاه اجرائی ذی

ازه و با کنند که کاالها و خدمات مشمول به هنگام، به اندای اجراء و نظارت گونهمصرف ارز ترجیحی را به
کننده نهایی برسد. مقامات فوق در حیطه وظایف قانونی خود در قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف

 .ُحسن اجرای این جزء مسؤولیت دارند
های یادشده، به صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله دستگاهبانک مرکزی موظف است با همکاری 

کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کاالهای وارداتی یا ارز افتتصریح بر موارد مصرف و دری
ربط مجلس های ذیترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون

 .شورای اسالمی ارائه کند
عرضه ارز به نرخ حداکثر تا دو درصد ـ به منظور پایش)کنترل( بازار ارز بانک مرکزی مجاز است نسبت به ۴
 .کمتر از نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ای.تی.ِاس( اقدام نماید( ۲%)

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

با اصالحات و الحاقات 10/11/1395  ب های توسعه کشور مصوقانون احکام دائمی برنامه(  16)   بند )ح( ماده
از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد   التفاوت حاصلبعدی نسبت به تأمین مابه

قانون احکام دائمی ( ۱۷تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند )ب( ماده )بر سقف مقرر در بند )ب( این 
های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی برنامه

 .گرددواریز می
( %14.5د )درصربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیموزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی د ـ

ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد )
تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و های نیمهاتمام طرح )پروژه(

گازخیز، مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری خیز و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانهای نفت

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ad%da%a9%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%da%a9%d8%b4/
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های محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع  باشند، پاسگاهتر از متوسط کشور میو روستایی پایین
 .عمل آوردالعبور حداقل دو برابر سرانه اقدامات الزم را بهدر مناطق کوهستانی و صعب

شده از محل منابع این بند قابل تأمین مساجد روستاهای گازرسانی  های مربوط به گازرسانی به مدارس وهزینه
ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰است. معادل مبلغ پنج هزار میلیارد )

ها قرار های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی و دهیاریآسیب
 .دگیر می

 (2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 65)  سهم بند )ب( ماده هـ ـ
افزایش (  %۵۰به پنجاه درصد )(  %۲۰با اصالحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد )4/12/1393 مصوب  

طریق سازمان سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کالس درس مدارس از  یافته و صرفًا برای تأمین و استاندارد
یابد. سهم نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می

 .الذکر استافزایش یافته از محل کاهش سهم بند )الف( ماده فوق
از   میعانات گازی را با استفاده  ۱۴۰۰ربط موظف است در سال  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی  و ـ

ضمانت بانکی و یا اعتبارات اسنادی داخلی )ال سی ریالی( نظام بانکی به فروش برساند، به طوری که از 
 .های داخلی پتروشیمی اطمینان حاصل شودشرکتوصول به موقع منابع حاصل از فروش به 

ریال (  ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد )  ۱۴۰۰در سال    ز ـ
بند )ب( این تبصره مواد اولیه قیر وی.بی )وکیوم باتوم(، نفت خام را به صورت ماهانه در  (2)از محل جزء

شرح داری کل کشور بهمابین خود و خزانههای فیها قرار داده و در حساب ها و پتروشیمیاختیار پاالیشگاه
 :ذیل تسویه نماید

آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای برای ( %۴۸ـ چهل و هشت درصد ) ۱
های مسکن مهر اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و طرح

 های مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازیو طرح
های مشارکتی با رح )پروژه(برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای ط( %۲۰ـ بیست درصد ) ۲

ر اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن دهدهای با اولویت روستاهای حادثه دینهادهای محلی و دهیاری
 انقالب اسالمی

 ربط آ ن(برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور )سازمان ذی( %۱۷رصد )دهدـ هف ۳
 پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاهبرای مصرف ( %۶ـ شش درصد ) ۴

https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ae/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d8%a8%d8%ae/
http://www.ekhtebar.com
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برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش )سازمان ( %۶ـ شش درصد ) ۵
 نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور(

اشی کردن( سازگار با محیط زیست پزدائی و انجام عملیات خاکپوش )مالچبرای بیابان( %۳ـ سه درصد ) ۶
 ربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی )سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشو ر(مورد تأیید سازمان ذی

قانون به ادارات  ها را ظرف دو ماه پس از ابالغ ایننهای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استادستگاه
های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح  کل استانی خود اعالم نمایند تا

 .اعتبار مربوطه تخصیص یابد
های انرژی، برنامه و ربط به کمیسیونهای اجرائی ذیدستگاهگزارش این بند به صورت سه ماهه توسط 

و بودجه و محاسبات  شود. کمیسیون برنامهبودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسالمی ارسال می
 .موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

های امور اقتصادی و نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانهآیین
 .رسدمی دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران

ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاهح ـ وزارتخانه
های خصوصی مایع )ال.پی.جی( در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش

 .کنندو عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم
 :اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی استدر 

ای کننده برابر دوسوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیههای توزیعشرکتـ قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به  ۱
ربط موظف است منابع حاصل از اجرای این بند تا های تابعه ذیشرکتگردد. وزارت نفت از طریق تعیین می

ریال را متناسب با وصول درآمد و واریز آن به جدول ( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یارد )سقف پانزده هزار میل
ریال به عنوان یارانه ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰این قانون، بطور کامل تا سقف پنج هزار میلیارد )( ۱۴تبصره )

یلیارد کشی گاز طبیعی و تا سقف ده هزار مخرید گاز مایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله
 .ریال برای توسعه زیرساخت استفاده از گاز مایع در ناوگان حمل و نقل هزینه کند( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
کشی گاز ها موظف است به هر یک از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لولهـ سازمان هدفمندسازی یارانه۲

در هر ماه متناسب با ُبعد خانوار، فصول  ای معادل سی و سه کیلوگرم گاز مایعطبیعی به طور میانگین، یارانه
 .سرد و گرم سال و محل سکونت دائم آنها در مناطق سردسیر و گرمسیر اختصاص دهد
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کننده نهایی ـ یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف۳
ای محاسبه و به حساب بانکی سرپرست لیتر بنزین سهمیه در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم

 .گردد و صرفًا جهت خرید گازمایع قابل استفاده استخانوار واریز می
شود های نفت و کشور تهیه مینامه اجرائی این بند ظرف دو ماه پس از ابالغ این قانون، توسط وزارتخانهـ آیین۴

 .رسدو به تصویب هیأت وزیران می
نرخ سوخت واحدهای  15/10/1388ها مصوب قانون هدفمند کردن یارانه( 1)  منظور اجرای ماده ط ـ به

و ( %۳۰درصد )های فلزی برابر سیپاالیشگاهی، پتروشیمی، فوالدی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی
نرخ متوسط (  %۱۰رصد )دهد( برابر غیر از نیروگاهو سایر صنایع )به(  %۱۰رصد )دهدواحدهای سیمانی برابر 
قانون الحاق برخی ( ۱بند )الف( ماده ) ( 4) اس جزءهای پتروشیمی که بر اسشرکتخوراک گاز تحویلی به 

شود، خواهد بود. منابع حاصل از افزایش این تعیین می (2)مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 .شوداین قانون اضافه می( ۱۴منابع دریافتی جدول تبصره ) ( 3) بند به ردیف

ربط تا های اجرائی ذیدستگاهنفت ایران درصورت درخواست ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی 
ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی،  (۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ نهصد هزار میلیارد )

)ره( و بخشهای خصوصی که در چهارچوب قوانین حقوقی، تعاونی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان امام
یجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به ا ۱۳۹۹تا پایان سال 

ای از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص های عمرانی، دفاعی و هستهطرح
براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس 

 .داری کل کشور، اعمال حساب کنداین قانون با خزانه( ۲۱ول شماره )جد
ر بند )ب( این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج شده داجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین  

در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع 
، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد ۱۴۰۰سالمی با سررسید زودتر از خردادماه سال اوراق مالی ا

( ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش 150.000.000.000.000)
و اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی 

( به عنوان سهم %14.5جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد )(  %۳۸هشت درصد )
 .گیردغیر در اختیار آنها قرار میشرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به

http://www.ekhtebar.com


9 
 

های نفت، دفاع و نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانهآیین
 .رسدپشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می

شود از محل این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می
های ت گازی را از طریق پاالیش در پاالیشگاه( ریال از سهمیه نفت خام، میعانا300.000.000.000.000)

 .اند، به مصرف برساندغیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده
 .گیردهای ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میمعادل فرآورده

سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از یک ـ در راستای تجار
افزاری الزم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده های فیزیکی و نرمربط زیرساختطریق شرکت تابعه ذی

 .فراهم کند ۱۴۰۰میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 
های اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون، توسط وزراتخانه نفت با همکاری وزارتخانه نامهآیین

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران مینیرو و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می
 ل ـ

رکت ملی نفت ایران و دولت را اصالح ـ دولت مکلف است در راستای اصالح ساختار بودجه رابطه مالی ش۱
نموده و اقدام الزم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/مخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرایط عمومی، 

 .ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی نفتی و گازی مصوب هیأت وزیران، به عمل آورد
از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر  ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود۲

 .مبنای اجزای ذیل ظرف دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند
ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد های جاری و سرمایهـ ارائه دقیق هزینه۲ـ۱

این بند و تصویب آن (  ۱چهارچوب مورد اشاره در جزء )به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در  
 .در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود

های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصوالت با احتساب هزینه حمل و بیمه ـ ارائه هزینه۲ـ۲
 )سیف( اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

ای و بیع متقابل بر اساس برنامه ل و فرع بدهی و تعهدات، از جمله تعهدات سرمایهـ بازپرداخت اص۲ـ۳
 .رسدای که به تصویب هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی میشدهتدوین

سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیرهـ ارائه هزینه۲ـ۴
 محصوالت

http://www.ekhtebar.com


10 
 

 ای اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقالم پرکاربرد نفتهـ هزینه۲ـ۵
 های باالسری و ستادی وزارت نفتـ هزینه۲ـ۶
 .شودـ این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می۲ـ۷
باشد که حداکثر سه ماهه و داری کل کشور میـ مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه۲ـ۸

 .خواهد بود ۱۴۰۱تسویه نهائی آن تا پایان خردادماه سال 
ـ تا زمان اجرائی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ۳

شود. ترتیبات اجرائی این بند حداکثر تا پایان خردادماه الحساب اجراء میدولت به صورت علی  ملی نفت ایران و
 .رسدبه تصویب هیأت وزیران می ۱۴۰۰سال 

بینی الزم را جهت تسویه فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به ـ دولت موظف است پیش۴
های تحویلی حسب مورد به پس از کسر ارزش فرآوردهصورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی )ال.سی( 

های پتروشیمی بر اساس رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران های خصوصی و دولتی و مجتمعپاالیشگاه
 .های مذکور، به عمل آوردشرکتهای تابعه و شرکتو دولت و سایر 

ماه پس از ابالغ این قانون ثر تا ششـ دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداک۵
ربط بازنگری و تصویب نماید، به طوری که های اجرائی ذیدستگاهساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری  

بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با 
 .های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نمایدشرکتر رعایت قواعد حاکمیت شرکتی د

، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد ۱۴۰۰ـ در سال  ۶
 .( از مجموع تولیدات نفت و گاز تجاوز نکند14.5%)
گذاری خود را حداکثر تا پایان )پروژه(های سرمایهـ شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح ۷

های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی به کمیسیون  ۱۴۰۰اردیبهشت ماه سال 
 .ارسال نماید

ویژه منظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت کشاورزی بهم ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به
سایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی یارانه حمل و نقل هوایی )محاسبه قیمت سوخت به کشورهای هم

هواپیماهای باری حامل محصوالت کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیماهای 
ار میلیارد های صادراتی و همچنین دو هزاعتبارات جوایز و مشوق(  %۲۰مسافربری( به میزان بیست درصد )

ای شماره ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی از طریق ردیف هزینه( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
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های جهاد کشاورزی و نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارتخانهاقدام نماید. شیوه ۵۳۰۰۰۰ـ ۸۲
 .شودصنعت، معدن و تجارت )سازمان توسعه تجارت ایران( تدوین می

 ۲تبصره 
 الف ـ

قانون اجرای  (2)موضوع ماده (2)و( ۱های )های دولتی مشمول گروهشود، بنگاهـ به دولت اجازه داده می۱
با اصالحات و الحاقات  25/3/1387قانون اساسی مصوب ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست 

ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام را پس از احراز صالحیت حرفه بعدی
های بازنشستگی، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف سازی و صندوقبانکی، سازمان خصوصی

قانون اساسی (  ۴۴بند )د( سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )(  ۱مصارف مربوط به موضوع جزء )  ۳۱۰۵۰۱
 .ها پرداخت کنداین قانون با تأکید بر تقویت تعاونی( ۱۳را از طریق جدول شماره)

های اجرائی دستگاههای دولتی  ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی ۲
های مشمول واگذاری دولتی در بنگاههای  شرکتمانده سهام متعلق به دولت و  زیرمجموعه قوه مجریه و باقی

قانون اساسی عرضه (  ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )های مندرج در قانون اجرای سیاسترا مطابق روش
( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )بند )د( سیاست (2)و منابع حاصله سهم دولت در راستای اجرای جزء

مصرف برساند. عالوه بر به ۱۳ـ۱واریز کند و مطابق با جدول شماره  ۳۱۰۵۰۲قانون اساسی را به ردیف 
گذاری قابل های سرمایه، واگذاری سهام در قالب صندوقالمالهای فوق و با رعایت صرفه و صالح بیتروش

سه سال دولتی نباشد و ها بیش از معامله در بورس )ای.تی.اف( مشروط به اینکه مدیریت این صندوق
 :همچنین عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است

ر بورس اوراق بهادار شده دهای دولتی پذیرفتهشرکتـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام ۲ـ۱
های تابعه آنها شرکتیا های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه دستگاهتهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت 

های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری های دولتی قرار دارند در چهارچوب روشو یا بانک
گذاری و تأیید های سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهدر قالب صندوق

ام مذکور در قالب معامالت خارج از جلسه رسمی معامالت بین اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سه
ها به روش پذیر است. عرضه سهام شرکتهای یاد شده به عموم امکانها و عرضه واحدها و صندوقصندوق

مشمول تخفیف است. میزان ( %۳۰درصد )گذاری تا سقف سیهای سرمایهثبت سفارش یا در قالب صندوق
 .شودن تعیین میتخفیف توسط هیأت وزیرا
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 .باشددر حکم مؤسسه عمومی غیردولتی می ۱۴۰۰تا تعیین ماهیت حقوقی، صندوق مذکور در سال 
های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به شرکتها، مؤسسات و  ـ وزارتخانه۲ـ ۲

ریال به صورت نقد یا غیرنقد )در قالب  (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ها با حداقل سرمایه ده میلیارد )تأسیس صندوق
 .ر بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران( اقدام نمایندشده دهای فهرستشرکتانتقال سهام دولت از 

گذاری های خرید و فروش واحدهای سرمایههای الزم در اخذ سفارشـ بانکهای دولتی مکلفند همکاری۲ـ ۳
 .این جزء را از طریق شعب خود انجام دهندصندوق و یا سهام موضوع 

های مذکور را برای عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوقـ شورای۲ـ ۴
شده توسط وی، ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفیگونهتصویب در هیأت وزیران به

گذاری ممتاز صندوق، مسؤولیت اعمال مدیریت و حقوق واحدهای سرمایه عنوان دارندهاز طرف دولت به
نویسی به تأیید وزیر امور اشته باشد. درصدی از مبلغ پذیرهدهدگذاری را برعهمالکانه واحدهای سرمایه

منظور خروج تدریجی یابد. بههای مذکور اختصاص میاقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق
گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحدهای های سرمایهاز مدیریت صندوقدولت  

آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون دستورالعمل 
دارندگان عمده واحدهای گذاری ممتاز را برای  گذاری عادی به واحدهای سرمایهنحوه تبدیل واحدهای سرمایه

ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد این صندوق
 .های آنها تصویب کندگذاریسرمایه

ـ بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و ۳
استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد های دولتی بهشرکتو  های متعلق به دولت و مؤسسات  دارایی
و چهارم  های کلی اصل چهلستو مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیا قانون اساسی( 83)  و سوم

 .این قانون، قابل پرداخت است( ۱۸قانون اساسی از طریق جدول شماره )( ۴۴)
قانون الحاق برخی مواد به قانون (  4)   مشمول حکم ماده  ۱۴۰۰های در فهرست واگذاری در سال  شرکتب ـ  

 .باشندمی (2لت )تنظیم بخشی از مقررات مالی دو 
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ( 29) های موضوع مادهدستگاهربط ج ـ وزراء و رؤسای ذی

با اصالحات و الحاقات بعدی مکلفند تا  ۱۴/۱۲/۱۳۹۵اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 
های دولتی شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و  شرکت فهرست    ۱۴۰۰پایان خردادماه سال  
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است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت ( %۵۰) درصدآنها کمتر از پنجاهدر 
 .کنندامور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال

الذکر موظف است های اجرائی فوقدستگاهکشور( با همکاری    داری کلوزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه
های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد شرکتالذکر را از طریق  های فوقشرکتپرداخت سود سهم دولت در  

شور( مکلف است سود و زیان، سود دریافتی ک  داری کلمقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت )خزانه
های عملکرد مالی دولت منعکس و ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارششرکتو میزان سهام دولت در این 

 .به این بند اختصاص دارد ۱۳۰۱۰۸روزرسانی کند. ردیف به
ناشی از عدم اجرای  ریال از بدهی( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د ـ دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد )

 ۱۳۸۷قانون اساسی از سال ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست( 29) ماده (2)بند
منظور حمایت از نوسازی و بهسازی های مالی تأمین کند و به تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی

در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون 
اعتبار مذکور در نیمه (  %۱۰۰این قانون هزینه کند. صد درصد )(  ۹جدول شماره )  ۵۳۰۰۰۰ـ    ۵۴محل ردیف  

تخصیص یابد. بانک توسعه تعاون مکلف است میزان پرداختی از این محل و منابع موجود  ۱۴۰۰اول سال 
 .به کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش دهدبانک مذکور را هر سه ماه یک بار 

 هـ ـ
این  ( 3) های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شمارهشرکتـ کلیه  ۱

ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام شرکتقانون شامل  
ها و مؤسسات و نهادهای با جمعیت باالی یک میلیون نفر و مراکز استانهای شهرهای است، شهرداری

با  ۱۹/۴/۱۳۷۳عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 
 ۱۴۰۰ربط آنها مکلفند پس از ابالغ این قانون، در طول سال  اصالحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه ذی

ها و مؤسسات تابعه و وابسته، شرکتروزرسانی اطالعات خود و بار نسبت به ثبت و بهماه یکر سهمتناوبًا و ه
نظیر اطالعات پایه، اطالعات نیروی انسانی )از طریق پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(( و مدیران، 

های دولتی و نهادهای شرکتت بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطالعا
کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامعمومی غیر

های برنامه و بودجه کشور است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان
 .ات کشور فراهم کندو اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسب
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وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات 

ونیکی مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطالعات های الکتر الزم را برای برقراری ارتباط سامانه
کارکنان نظام اداری )پاکنا(، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی 

دولتی و تبادل اطالعات به عمل های دولتی و نهادهای عمومی غیرشرکتکشور( با سامانه یکپارچه اطالعات  
 .آورند

های مشمول این جزء با رعایت شرکتمدیره و مدیران عامل پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هیأت 
و نیز پرداخت هرگونه  (2)ق انون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 84) ماده

این جزء است. مدیران عامل و اعضای   ها منوط به انجام کامل تکالیفشرکتمزایا به رؤسا و مدیران عامل این  
های مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف شرکتهیأت مدیره 

به حبس بیش از شش ماه (  ۶قانون مجازات اسالمی )ردیف اول مجازات درجه  (  ۱۹نمایند، به مجازات ماده )
 .شوندمیتا دو سال محکوم 

 ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (  4)   های دولتی و مؤسسات موضوع مادهشرکتـ تمامی  ۲
سرمایه و سهام آنها منفردًا ( %۵۰درصد ) هایی که بیش از پنجاهشرکتو سایر  با اصالحات و الحاقات بعدی

ها و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها، مؤسسات دولتی و یا مشترکًا به وزارتخانه
مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت 

های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکتملی نفت ایران و 
ای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن هشرکتاسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 

 :های تابعه مکلفندشرکتو صنایع معدنی ایران و 
برای  ۱۴۰۰ویکم اردیبهشت ماه سال خود را حداکثر تا سی ۱۴۰۰ـ صورتجلسات تصویب بودجه سال ۲ـ ۱

ر ارائه بودجه تفصیلی اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون )با تأکید ب
 .کنندمربوط( ارائه

های دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع شرکتـ تمامی ۲ـ ۲
و  ۱۴۰۰عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 

به امضای رئیس سازمان برنامه و  ۱۴۰۰ام مهرماه سال را حداکثر تا سی صورتجلسه تصویب صورتهای مالی
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بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد، فاقد اعتبار 
 .است

مستلزم ذکر   های دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنهاشرکتهای دولتی و کلیه  شرکتـ مجامع عمومی  ۳
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ( ۷۵یا تصریح نام است، مکلفند ضمن رعایت کامل ماده )

های نیروی درخصوص اصالح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه (2)مقررات مالی دولت
های های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینهپرداختیانسانی )پرسنلی( اعم از حقوق و مزایا و سایر 

های تابعه شرکتکنند. گذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیأت وزیران اجتناب سرمایه
 .باشدمؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول حکم این جزء می

 .ظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بوداجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام مع
ریال ( ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد )وـ به دولت اجازه داده می

ای های سرمایههای تملک داراییاالمتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحاز محل ارائه حق
های های دولتی و همچنین واگذاری اموال و داراییشرکتمتعلق به دولت و گذاری های سرمایهو طرح

 :نمایدشرح زیر تأمین و هزینه غیرمنقول مازاد به
واریز و از محل  ۳۱۰۵۱۷ـ مواردی که محل تأمین آن از محل فروش سهام است به ردیف درآمدی شماره  ۱

ریال ( ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ار میلیارد )مبلغ یک میلیون و سیصد هز ۵۳۰۰۰۰ـ  ۹۳ای ردیف هزینه
جهت تقویت تأمین اجتماعی افراد تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و فوالد و همچنین 
تأدیه بخشی از دیون و ایفای تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی )هشتصد و نود هزار میلیارد 

قانون حمایت از حقوق ثارگران و خانواده شهدا، مطالبات ریال و بیمه تکمیلی ای( ۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین حداقل مسکن و معیشت و 20/12/1396معلوالن مصوب 

بیمه زنان معسر )زنانی که همزمان از سه مؤلفه حمایت خانواده، ارث مکفی و شغل قانونی محروم هستند(، 
  16/12/1361مشمولین قانون معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان تا میزان پنج نفر کارگر مصوب 

های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و های مشمول مصوب دولت، قانون بیمهراساس فهرست کارگاه)ب
ها )شامل زنان قانون هدفمندسازی یارانه( ۷و ماده ) 18/5/1388دار مصوب شاغالن صنایع دستی شناسه

سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عمومی، صیادان شمال و جنوب، مددجویان کمیته امداد امام خمینی 
)ره( و سازمان بهزیستی کشور، هنرمندان و نویسندگان، مربیان مهدکودک و مراکز توانبخشی بهزیستی و 

 .یابددمان مساجد، باربران و رانندگان( اختصاص میکل کشور )خا ۱۳۸۶قانون بودجه مصوب 

https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86/
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مانده آن مربوط به مواردی که محل تأمین آن از محل فروش اموال است، به ردیف درآمدی شماره ـ باقی۲
جهت تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۹۴ای شماره واریز و از محل ردیف هزینه ۲۱۰۲۲۷
بندی معلمان و اعمال مدرک تحصیلی معلمان، پرداخت مطالبات معلمان ، رتبههای اجرائیدستگاهکارکنان 

قانون جامع  (1) مأمور به مدارس خارج از کشور، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران موضوع بند )الف( ماده
تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشموالن  خدمات رسانی به ایثارگران،

العاده رسانی به ایثارگران، اجرای قانون تسری فوققانون جامع خدمات   (  38)  حالت اشتغال و تبصره مادهقانون  
های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و خاص کارمندان سازمان

سازی حقوق شهدای ، متناسب 19/2/1391سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 
سازی حقوق اعضای هیأت علمی همسان( %۵۰بازنشسته و حقوق والدین شهدا با جانبازان پنجاه درصد )

های های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیأت علمی غیربالینی دانشگاهدانشگاه
لبات سهم قانونی حق عضویت اعضای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تأمین مطا

 .یابدصندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اختصاص می
به کشاورزان   ۱۳۹۴های دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیالت پرداختی از ابتدای سال  زـ بانک

یع تبدیلی ـ تکمیلی بخش کشاورزی( خسارت دیده از )دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاهها و واحدهای صنا
( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیارد )

 .ریال اقدام نمایند
های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ شرکتـ هرگونه توثیق سهام ح

 .باشدبا تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع میتسهیالت، جز 
ریال از محل ردیف ( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود تا سقف سیصد هزار میلیارد )ـ به دولت اجازه داده میط

الشرکه را برای ایجاد طرحهای زیربنایی با ها، سهام و سهماین قانون از بنگاه( ۹جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ـ۹۰
اولویت مناطق کمتر توسعه یافته مندرج در این قانون به پیمانکاران و مشاوران تعاونی، خصوصی، عمومی 

االنبیاء)ص( واگذار نماید. همچنین دولت مجاز است در سقف این بند، غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم
های های تملک داراییحهای خود برای تکمیل و اجرای طرنسبت به واگذاری اموال، امالک و دارایی

 .ای اقدام نمایدسرمایه
 ی ـ
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ها و مؤسسات انتفاعی وابسته های دولتی، بانکشرکتـ به منظور اصالح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه ۱
هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به این قانون، شامل شرکت ( 3) به دولت مندرج در پیوست شماره

های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی شرکتتصریح نام است،  آنها مستلزم ذکر یا  
های تابعه سازمان توسعه و نوسازی شرکتجمهوری اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و  

ی عمومی غیردولتی ربط نهادهاهای تابعه و ذیهای تابعه آنها و شرکتشرکتمعادن و صنایع معدنی ایران و 
 :پذیر داقدامات زیر انجام می

ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی ۱ـ ۱
ها، وری، مولدسازی داراییاین بند را مشتمل بر اهداف کّمی و کیفی نظیر ارتقای بهره( ۱مصرح در جزء )

های مالی را در قالب ، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبتهای تامین مالیبهبود روش
 .های مربوط به تصویب برسانندشاخص

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی ۱ـ  ۲
و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح   های دولتیشرکتای  های بودجهسازی و انطباق سرفصلنسبت به همسان

اقدام و آن را ابالغ  ۱۴۰۰های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال این بند با سرفصل( ۱در جزء )
نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه 

 .های مذکور اقدام نمایداعی وابسته به دولت بر اساس سرفصلها و مؤسسات انتفهای دولتی، بانکشرکت
این ( ۱های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )شرکتـ بخشنامه بودجه ساالنه مختص ۱ـ ۳

های کلی، ها و مؤسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاستبند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه
 .ابالغ گردد ۱۴۰۰های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال نامهمشی و بر خط

های مصوب مجمع های عامل مکلفند بودجه تفصیلی ساالنه را بر اساس برنامههای مدیره/هیأت ـ هیأت ۱ـ  ۴
این بند با رعایت ( ۱های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)شرکتعمومی و بخشنامه بودجه 
ر بخشنامه بودجه ابالغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. شده دهای تعیین  قوانین و مقررات، در مهلت

 .باشدهای دولتی میشرکتمسؤولیت ُحسن اجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی 
و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح های دولتی شرکتسازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه 

های دولتی به شرکتاین بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی ( ۱در جزء )
ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی های سرمایهعنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب 

 .هد بودسازمان برنامه و بودجه کشور مالک خوا
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های عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس های مدیره/هیأت ـ هیأت ۱ـ ۵
کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی بودجه تفصیلی تهیه

ای از آن را برای وزارت امور های مالی ارائه و نسخهاین بند جهت انعکاس در صورت ( ۱مصرح در جزء )
اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا 

 .شودغ میتهیه و ابال ۱۴۰۰پایان تیر ماه سال 
های اصلی و مادر تخصصی و بانکها شرکتای شش ماهه )غیرتلفیقی( برای  های مالی میان دورهتهیه صورت 

به کمیسیون   ۱۴۰۰با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال  
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه 

 .شودکشور ارسال می
این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ( ۱های موضوع جزء )شرکت ـ ۱ـ۶

های نیروی کارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینهدر پایگاه اطالعات    ۱۴۰۰ماه سال  
کل  ۱۴۰۱کل کشور و الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰انسانی )پرسنلی( در اصالحیه احتمالی قانون بودجه سال 

 .کشور قرارگیرد
انه تکمیل این بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماه( ۱های موضوع جزء )شرکتـ ۱ـ۷

 .ها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشتشرکتنمایند. مدیران عامل 
ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از ۲

حساب درآمد عمومی   ها باید بهاجرای این بند عالوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت
 .داری کل کشور واریز گرددنزد خزانه

های مالی ساالنه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت ۳
این بند فاقد ( ۱استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)

های مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی یت هرگونه آثار مالی بر صورت باشد. مسؤولاعتبار می
 .باشدمی

ر گزارش حسابرس و بازرس قانونی شده دهای عامل در رفع ایرادات مطرح های مدیره/هیأت ـ هیأت ۴
و نتیجه   این بند و تکالیف مجامع عمومی مسئول بوده(  ۱ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )شرکت

باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدامات خود را 
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اقدام موثر هیأت مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص 
ف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکل(  ۱حقوقی مصرح در جزء)

 .باشندمدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعالمی میعضویت اعضای مرتبط در هیأت 
ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور ۵

و اعضای هیأت مدیره/هیأت عامل و همچنین نامه احراز صالحیت مدیران عامل اقتصادی و دارایی، آیین
این بند به ( ۱ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت

شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص عنوان عضو هیأت مدیره معرفی می
بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و  این( ۱حقوقی مصرح در جزء )

 .به تصویب هیأت وزیران برساند ۱۴۰۰مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 
 وسعهقانون برنامه ششم ت(  29)   ماده  ( 3) ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با رعایت تبصره ۶

نامه ساماندهی حقوق و مزایای با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آیین
مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر 

به تصویب  ۱۴۰۰ا پایان اردیبهشت ماه سال این بند، تهیه و حداکثر ت( ۱اشخاص حقوقی مصرح در جزء )
 .هیأت وزیران برساند

 ( 3)  این بند موظفند با رعایت تبصره(  ۱های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)شرکتـ تمامی  ۷
 نامهقانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس آیین(  29)  ماده

 .شودمربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می
باشند موظفند، خالص آثار کّمی ناشی از هایی که مکلف به ارائه خدمات و کاال به قیمت تکلیفی میـ شرکت۸

ای ابالغی سازمان حسابرسی تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استاندارده
های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف های توضیحی صورت ارائه و جزئیات آن را در یادداشت

 .است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید
اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور 

های حسابرسی ساالنه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات با بررسی گزارش ۱۴۰۰تا پایان مهرماه سال 
این بند ( ۱ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )های دولت به شرکتالزم جهت تعیین تکلیف بدهی

 .اقدام نمایدجهت درج در الیحه بودجه سنواتی 
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( 13)   در اجرای بند )الف( ماده  ۱۴۰۰ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال  ۹
نسبت به احصاء امور مربوط به  قانون اساسی( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست

 .ارائه نمایدها اقدام و به هیأت وزیران گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتسیاست 
ربط را اعمال های ذیشرکتدر اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهد بود اصالحات مورد نیاز در اساسنامه  

 .باشدنماید. اساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده از شمول این حکم مستثنی می
ن الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات قانو(  28)  ـ دولت مکلف است در راستای بند )و( ماده۱۰

قانون اساسی نسبت به تعیین  ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )و قانون اجرای سیاست  (2)مالی دولت
این بند که طی سه سال متوالی ( ۱های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )شرکتتکلیف 

 ۱۴۰۰باشد، تا پایان شهریور ماه سال نها بیش از نیمی از سرمایه شرکت میده بوده و یا زیان انباشته آزیان
 .اقدام نماید

ربط، رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذی
 .حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند

این بند ( ۱ها و یا سایر اشخاص حقوقی درحال تصفیه مصرح در جزء)ای مجامع عمومی شرکتـ رؤس۱۱
نسبت به اعالم ختم   ۱۴۰۰این قانون، مکلفند حداکثر تا پانزدهم مردادماه سال    (  3)  مندرج در پیوست شماره

العاده مبنی بر خاتمه تصفیه و فرآیند تصفیه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق
ها به ثبت این بند را در اداره ثبت شرکت ( ۱غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)

ن حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف برسانند. رؤسای مجامع عمومی مسؤولیت اجرای ای
 .گرددمحسوب می

از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی   ۱۴۰۰های دولتی مکلفند تا پایان آذر ماه سال  شرکتـ  ۱۲
 عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت

های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش
هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، های فوق و شرکتشرکتکنند. هیأت مدیره/هیأت عامل  عمومی اقدام

ی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات اند، مکلف به اقدامات الزم پیرامون نتایج حسابرسحسابرسی عملیاتی شده
 .باشنددر اولین جلسه مجامع عمومی خود می

گیری نمایند. مسؤولیت ُحسن اجرای این بند با های فوق تصمیممجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش
 .باشدهای دولتی میشرکترؤسای مجامع عمومی 
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و معاون آنان و مدیران  قانون مدیریت خدمات کشوری( 71)  ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده۱۳
قانون محاسبات عمومی   (5) مادهقانون مدیریت خدمات کشوری و ( ۵ی موضوع ماده)های اجرائدستگاه

مدیره، مدیریت عاملی و سایر های مدیریتی در هیأت و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست کشور
ها اعم از زیر مجموعه خود و های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانشرکتهای اجرائی مدیریت

 .نوع استها ممزیر مجموعه سایر دستگاه
های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها و  های دولتی و سازمانشرکتها و  سازمان

ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء، عضو هیأت مدیره هستند از شمول این شهرداری
 .باشندحکم مستثنی می

هایی که میزان شود، برای استانمتولد  ۱۴۰۰ز ابتدای سال ک ـ دولت مکلف است به ازای هر فرزند که ا
ریال تا سقف ده هزار میلیارد ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰باشد، مبلغ ده میلیون ) 2.5باروری آنها تا 

این قانون صرفًا جهت خرید  (5) جدول شماره ۱۳۰۴۲۵ریال از محل ردیف ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد. ساز و کار اجرائی از سرمایههای واحدهای صندوق

های مرتبط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی جمله خانوارهای مشمول، نحوه خرید و انتخاب صندوق و هزینه
 .رسدو دارایی به تصویب هیأت وزیران می

 ۳تبصره  
سقف تسهیالت تأمین مالی  ۱۴۰۰انون برنامه ششم توسعه در سال ق ( 4) الف ـ با رعایت بند )الف( ماده
های قبل، معادل مانده سـهمیه سـالدولتی عالوه بر باقیهای دولتی و غیرخارجی )فاینانس( برای طرح

شود. در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی دالر تعیین می(  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریـالی سی میلیارد )
های تسهیالت ( منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه)فاینانس
المللی باشد، وزیر ای بین شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعهمالی اخذ

های دولت ضمانتنامه امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف
ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با های مذکور را حداکثر ظرف یککلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح

 .ربط تفویض کندتصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی
ذ تأییدیه های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( اخدر مورد کلیه طرح

ربط )به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی(، وزارت امور اقتصادی و دستگاه اجرائی ذی
دارایی )به منظور صدور ضمانتنامه دولتی(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران)به منظور پایش)کنترل( 
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های بخش ه کشور)صرفًا برای پایش)کنترل( طرحتعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور( و سازمان برنامه و بودج
ای( ضروری بوده و بازپرداخت اصل های سرمایههای تملک داراییها و طرحشرکتهای دولتی شامل طرح

ر این قانون قابل پرداخت شده دبینیها از محل عایدات طرح و یا منابع پیشو سود تسهیالت هر یک از طرح
 .باشدمی

قانون برنامه ششم توسعه تسهیالت مذکور را به  ( 4) های بند )پ( مادهاقتصاد با رعایت اولویتشورای 
هایی محیطی باشند، با اولویت استانهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستطرح

های ریلی مهار آب و طرح  های آب و فاضالب واند، با اولویت طرحکه تاکنون از این تسهیالت استفاده نکرده
 .دهدکل کشور و استان خوزستان اختصاص می

های شرکتبنیان، های دانششرکتهای بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، طرح
های الزم به االنبیاء)ص( نیز با سپردن تضمینهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتمشرکتخالق و مؤسسات و 

کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیالت هر یک از توانند از تسهیالت مذکور استفادهمل میبانکهای عا
های غیردولتی، وزارت شود. در خصوص طرحهای مذکور از محل عایدات طرح، تأمین و پرداخت میطرح

وثایق مناسب امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین الزم از بانکهای عامل که به پشتوانه اخذ  
 .ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کندو کافی از مالکان طرح

الذکر دالر از تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( فوق( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دولت مجاز است یک میلیارد )
به منظور تجهیز آزمایشگاهها و المللی ای بینرا برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه

کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه 
آزاد اسالمی با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز 

آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن   ای دولتی و سازمان تحقیقات،آموزش فنی و حرفه
 .از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند

 ۱۴۰۰در سال    ۳/۶/۱۳۹۵مصوب   کشور  کل  ۱۳۹۵قانون اصالح قانون بودجه سال  (  38)   بـ  اجرای تبصره
 .شودتمدید می

اسالمی، بانک ک توسعه  ای از جمله بانشده از بانکهای توسعهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویبج ـ به
کننده های استفادهدستگاهگذاری زیرساختهای آسیایی )ای.آی.آی.بی( و بانک توسعه و تجارت اکو، سرمایه

این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در  از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند )الف(
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( ۱های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره )ای طرحشده برای اجر بینیچهارچوب سقف اعتبارات پیش
 .کنندکرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدامای ن قانون نسبت به هزینه

ها و سهم دستگاه توسط شهرداری( %۵/۷د ـ دولت مجاز است در صورت تأمین هفت و نیم درصد )
 ۲اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل ( %۵۰بازپرداخت پنجاه درصد )ربط و تعهد به های ذیدستگاه

دالر از تسهیالت مالی خارجی )فایناس( در سقف سهمیه بند )الف( این تبصره را (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )
های کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص برداری از خطوط قطار شهری و طرحجهت ساخت و بهره

های حمل و نقل ریلی شهری و حومه قانون حمایت از سامانه (5) ت موظف است با رعایت مادهدهد. دول
 .نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام کند ۲۲/۵/۱۳۸۵مصوب 

شود در صورت تأمین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیالت خارج از ها اجازه داده میبه شهرداری
 .کنندخذ تسهیالت اقدامسهم این بند نسبت به ا

 ۴تبصره 
از محل منابع در اختیار نسبت به  ۱۴۰۰شود در سال ـ به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میالف

 :کنندمشارکت و یا اعطای تسهیالت ارزی ـ ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام
گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای دالر به سرمایه( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ سه میلیارد )۱

ای باالدستی نفت و گاز با های توسعهاالنبیاء )ص( برای طرحعمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم
آوری گازهای مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع اولویت میادین
 .تقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنهاهمراه بدون ان

ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با های توسعهای و زیربنایی سازمانهای توسعهـ طرح۲
بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و ( %۵۱درصدی ) و یکمشارکت حداقل پنجاه 

 .های آمایش سرزمینای و با تکیه بر جهت گیری یافته براساس مزیتهای منطقهکمترتوسعه
گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای ـ به سرمایه۳

های های صنایع تکمیلی و تبدیلی محصوالت کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیالت طرحطرح
های آب و فاضالب کل های فعلی، طرحیع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحدصنا

های جدید در نواحی روستایی و های خوزستان و سیستان و بلوچستان، احداث واحدکشور و بویژه استان
یزه دارند، اعطاء های تولید محصوالت کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پایعشایری و در کنار قطب

 .شودمی
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های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی  گذاران بخش ـ به سرمایه ۴
 های اصلیراهها و راههای زیربنایی راه نظیر آزادراهها و بزرگاالنبیاء )ص( برای طرحخاتم

از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای   ۱۴۰۰شود در سال  ب ـ به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده می
ای های توسعهها برای طرحگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریارزیـ  ریالی به سرمایهتسهیالت  

شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونهای توسعهسازمان
ای و وزارت های توسعههای زباله سوز، با معرفی سازماندیریت پسماند و نیروگاهاقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات م

ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین های تابعه و ذیشرکتها و راه و شهرسازی و تضمین سازمان
سرمایه و  کنندگان تا استهالک اصلربط در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهسازمان ذی

 .کنندسود آن بدون انتقال مالکیت اقدام
شود، با نرخ سامانه ج ـ محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می

 .معامالت الکترونیکی )ای.تی.اس( است
ری از هدر رفت گازهای گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیدـ  وزارت نفت مکلف است با استفاده از سرمایه

همراه نفت( فلر(، اتان، پروپان و بوتان )ال.پی.جی( و مایعات گازی )ان.جی.ال( در میادین نفتی و گازی 
اقدام کند.  ۱۴۰۰های جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال نسبت به احداث طرح

 .واد تولیدی همان طرح خواهد بودگذاری انجام شده از محل تحویل مبازپرداخت سرمایه
 ۵تبصره 
 :شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعیاجازه داده می ۱۴۰۰در سال 

 
 
 

 الف ـ
ریال اوراق مالی اسالمی (  ۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد )شرکت ـ  ۱

های دارای توجیه فنی، کنند تا برای اجرای طرحخود، منتشرریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط 
 .رسد، به مصرف برسانندتصویب شورای اقتصاد میمحیطی خود که بهاقتصادی، مالی و زیست

شود تا های جهاد کشاورزی، نیرو و راه و شهرسازی اجازه داده میهای وابسته و تابعه وزارتخانهشرکتـ به  ۲
ریال اوراق مالی ـ اسالمی از طریق بانک ( ۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد )سقف دویست و هفتاد 
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های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای های عامل منتشر و برای طرحکشاورزی و سایر بانک
های داری و حفاظت خاک، طرح، آبخوانهای آبخیزداری، اجرای طرحهای آبیاری تحت فشار نوینطرح

، های آنهای آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه ، اجرای طرحبله با اثرات مخرب ریزگردهامقا
، تولید های اصلی و فرعی آنهای مهار و تنظیم آبهای مرزی و شبکه بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح

سعه شبکه هواشناسی واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ الین آرین، اجرای طرح تو
، ، آموزش و ترویج کشاورزیکشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات 

، تکمیل ، طرح توسعه اشتغال در شیالت و آبزی پروریاجرای طرح نوسازی باغات نخیالت و مرکبات کشور
، اجرای هزار هکتاری دشت سیستانطرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش 

های های نوین در علوم آب )یونیزاسیون و آب ژرف(، نصب شمارشگر )کنتور( روی چاههای فناوریطرح
، تکمیل شبکه آب و ها و سدها، عالج بخشی خلیجهای آب سنجی وزارت نیرو، توسعه شبکهکشاورزی

، سم و توسعه ، کود، اجرای طرح تولید بذرالمت خاکسازی اراضی و پایش سفاضالب اهواز و طرح یکپارچه
و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و ماشینی کردن )مکانیزاسیون( 

، مهار آبهای مرزی )سامانه گرمسیری و سردسیری( ای و آب و هوا کشتکشاورزی و تقویت کشتهای گلخانه
های کشاورزی، آب و فاضالب و آسفالت هار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهادهآبخیزداری، مبارزه و م

های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند. بازپرداخت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده
 .باشدهای مذکور میشرکتاصل و سود این اوراق برعهده 

های های تملک داراییشود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحب ـ به دولت اجازه داده می
ریال، ( ۶۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد )سرمایه

 این (5) جدول شماره ۳۱۰۱۰۸اوراق مالی اسالمی )ریالی ـ ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 
برای  ۱۰/۱۲/۱۳۵۱قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  ( 30) قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده

شود. تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می
شده  بینیاین قانون پیش( ۹و ) ( 8) های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شمارهاصل، سود و هزینه

 .و قابل پرداخت است
ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر ماه گزارشی از نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 

، منوط به اخذ مجوز از مجلس (%۴۵را به مجلس ارائه کند. افزایش این نسبت به بیش از چهل و پنج درصد )
 .اسالمی استشورای 
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د ـ اوراق فروش نرفته بندهای )الف( و )ب( این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رییس 
ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی دستگاه اجرائی و ذیحساب ـ مدیر امور مالی ذی
های تعهد شده گان تجهیزات و همچنین سایر هزینهکنند طلبکاران )اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین

 .باشداعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی( می
های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد های کشور و سازمانهـ ـ شهرداری

بازپرداخت اصل و سود آن  ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با( ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
های از سقف اوراق موضوع این بند به طرح(  %۵۰)  درصدکنند. حداقل پنجاهها منتشرتوسط همان شهرداری

یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می
( %۵۰درصد )دولت و پنجاه( %۵۰درصد )های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاهطرح

سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق (  %۵۰درصد )ها است. تضمین پنجاهشهرداری
فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور 

اصل و سود (  %۱۰۰صد )درها مجازند با تضمین صدباشد. شهرداریطرح می  قابل واگذاری به طلبکاران آن
های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت اوراق منتشر شده برای طرح

 .کشور اقدام نمایند
های ی شهری بافتریال از اوراق مالی اسالمی این بند به بازآفرین(  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ده هزار میلیارد )

های مطهر حضرت امام رضا )ع(، حضرت معصومه)س(، حضرت عبدالعظیم حسنی( فرسوده پیرامون حرم
یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد بن موسی )ع( تعلق میع( و حضرت احمد

 .هاستولت و مابقی برعهده شهرداریدهدبرعه( ۲۵%)
این قانون را با حفظ قدرت  (5) جدول شماره ۳۱۰۱۰۳و ـ دولت اسناد خزانه اسالمی موضوع ردیف درآمدی 

ریال به ( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد ) ۱۴۰۳خرید و با سررسید تا پایان سال 
داری شود و خزانهبینی میکشور پیش  طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل

این قانون نسبت به  ( 8) کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره کل
های اجرائی با اولویت دستگاهشده به طلبکاران تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی

شود و ریال به آنان واگذار می( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد ) دانشگاه آزاد اسالمی تا مبلغ پانزده
های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات اساس ابالغ اعتبار و تخصیصصرفًا بر
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د شود. مانده منتشرنشده اسناای و ردیفها و جداول این قانون صادر میهای سرمایهای و تملک داراییهزینه
 .شودموضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسالمی موضوع بند )ب( این تبصره اضافه می

 ز ـ
های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی )تعاونی و ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی۱

ندگی که االنبیاء )ص( و بسیج ساز خصوصی( و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم
ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از  ۱۳۹۹در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

 ۳۱۰۱۰۶ریال )موضوع ردیف درآمدی ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد )
 .ت جمعی ـ خرجی تسویه کنداین قانون( به صور ( ۹جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ـ  ۴۲و ردیف  (5) جدول شماره

پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت (2)الذکر که در اجرای بند )پ( مادهمطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق
های دولتی منتقل شرکتبا اصالحات و الحاقات بعدی به  ۱/۲/۱۳۹۴و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 

 .ه این اسناد قابل تسویه استهای مذکور به وسیلشرکتشده، با بدهی دولت به 
شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی ـ به دولت اجازه داده می۲

ایجاد شده است و همچنین مطالبات   ۱۳۹۹خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال  
های انکها )از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بازنشستگی، بنهادهای عمومی غیردولتی، صندوق

االنبیاء )ص(، پیمانکاران دیده از شیوع بیماری کرونا(، قرارگاه سازندگی خاتمهای غیردولتی آسیببخش
های شرکتاالنبیاء )ص(، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و زدایی قرارگاه سازندگی خاتممحرومیت

های تکلیفی از دولت که در چهارچوب ها بابت یارانه قیمتهای دولتی تابعه وزارتخانهشرکتتابعه و وابسته و نیز  
ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا  ۱۳۹۹قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه  ۱۳۹۹ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال بانک
ریال از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، ( ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزارمیلیارد )

 :ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کن دبانک
قیقی و حقوقی خصوصی و ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص ح۲ـ۱

های نهادهای  مانده آن جهت تهاتر بدهی الذکر است و باقیمبلغ مانده فوق( %۵۰درصد )تعاونی پنجاه
، ها )صرفًا بابت یارانه قیمتهای تکلیفی(های دولتی تابعه وزارتخانهشرکتعمومی غیردولتی، بانکها و 

ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان های آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت  شرکت
 .رسدتأمین اجتماعی به مصرف می
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به ستاد اجرائی فرمان حضرت  ریال از منابع این جزء( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا سقف پانزده هزار میلیارد )
ریال (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد )های  شرکتامام )ره( و  

 .یابدبابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص می
را با  ( 12) نشده سهم مجوز موضوع جزءمانده مصرف ۱۴۰۰ـ دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۲ـ۲

 .های بخشهای دیگر تسویه کند بدهی 
ر این بند، امکان نقل شده داز فرآیند تعریف  ـ بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها۲ـ۳

و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را 
ای است که ظرف مدت دو ماه از ابالغ این قانون نامهفراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین

 .رسدتصویب هیأت وزیران میبانک مرکزی بهبه پیشنهاد 
ها، های دولتی، بانکها، بیمهشرکتـ نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، ۲ـ۴

ای است که با نامههای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیینها و آستاناتحادیه
 .رسدتصویب هیأت وزیران مینامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهپیشنهاد مشترک سازمان بر 

ـ به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ۲ـ ۵
 .شودور میهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظشرکتملی نفت ایران و 

ماهه بودجه  ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش ۲ـ ۶
شده از محل افزایش  قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده (103)عمومی منعکس و در اجرای ماده

 .ملکرد بودجه درج کندبدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صورتحساب ع
ـ بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش ۲ـ۷

پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعالم آن بانک و 
االجراء شدن ماه پس از الزم جمهوری اسالمی ایران حداکثر یک مؤسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی 

 .شودنامه این بند تعیین میآیین
جز بانک مسکن( به بانک مرکزی  دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانکهای دولتی )به

سرمایه دولت در بانکهای دولتی عنوان  را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به
 .منظور کند

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و آیین
 .رسدوزیران می تصویب هیأت بانک مرکزی به
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وزارت نیرو در حکم مطالبات های تابعه  شرکتها و  های تولیدکننده آب و برق از سازمانشرکتـ مطالبات  ۲ـ ۸
 .آنها از دولت است

ریال از منابع این جزء به وزارت دفاع و پشتیبانی ( ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا سقف شصت هزار میلیارد )۳
ها و های تابعه آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی، بانکشرکتنیروهای مسلح و 

ریال بابت تسویه (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد )  همچنین تا سقف ده  مؤسسات اعتباری غیربانکی و
 .یابدهای نیروهای مسلح اختصاص میهای تابعه وابسته به سازمانشرکتبدهی بانکی 

تا معادل یکصد هزار میلیارد  ۱۴۰۰ر سال شده دح ـ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید 
کند. اصل ریال اوراق مالی اسالمی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر می(  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .شودبینی میهای سنواتی کل کشور پیشهای مترتب بر انتشار این اوراق در بودجهو سود و هزینه
ویب ربط و با تصهای تابعه و وابسته ذی شرکتهای نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق  ط ـ وزارتخانه

شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( در سقف سی و پنج هزار میلیارد 
های نفت و گاز با اولویت گذاری در طرحسرمایه منظورکنند، تا بهریال منتشر می( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

و وزارت نیرو و  ای وزارت صنعت، معدن و تجارت های زیربنایی و توسعهمیادین مشترک وزارت نفت و طرح
وری )راندمان( نیروگاهی وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود های افزایش بهرههمچنین طرح 

های وزارت نفت( و عایدات های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین )برای طرحشرکتاین اوراق توسط  
 .شودرت نیرو( تضمین میهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزاطرح )برای طرح

دالر (  ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ربط تا سقف معادل سه میلیارد )های دولتی تابعه ذیشرکتی ـ وزارت نفت از طریق  
با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود   اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی(

ت بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهیهای اوراق ارزی ـ ریالی سررسیدشده تسهیال
های مذکور شرکتگیرد.  های باالدستی نفت تعلق میسررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح

کنند. اوراق سال از محل منابع داخلی خود تسویهموظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج
ه این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران نرفتفروش

 .باشدها میطرح
 ک ـ

ای منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهـ به ۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی  متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور،
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های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای جمهوری اسالمی ایران و دو نماینده از کمیسیون
کنند. نرخ سود اسمی اوراق اسالمی )بدون حق رأی( بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می

درت خرید اسناد خزانه اسالمی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین منتشر شده و نرخ حفظ ق
 .شودمی

ـ اوراق و اسناد منتشر شده جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای )ز( و )ح( این تبصره از هرگونه بررسی ۲
 .در کمیته مذکور مستثنی است

هایی که با تضمین خود به استناد این قانون منتشر دستگاهها و شرکتـ نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به ۳
 .باشداین بند می( ۱شود، نیز مشمول جزء )می

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این ۴
حویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله ت

ها استفاده کند. سازمان بورس و نویسی در بازارحراج، فروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی( و پذیره
اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطالعات مورد نیاز از 

اوراق مالی اسالمی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات الزم برای استفاده   جمله فهرست آخرین دارندگان
کنند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و از کلیه روشهای انتشار اقدام

زجمله سازوکار فروش اوراق مالی اسالمی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش )ا
های ناشی از اجرای گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینهحراج، توافق بازپرداخت( در راستای سیاست

 .عملیات بازار باز اختیار کامل دارد
شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ۵

ا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور مالکیت دولت و ی
قانون اساسی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تسهیل اجرای سیاست

دولت برای انتشار  هایمالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی
 .اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام نماید

عنوان پشتوانه ها و مطالبات دولت بهشود رأسًا از داراییـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ۶
 انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز

 .عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیر دتواند بهمی
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( ۱۴۰۰ر سال  شده دنویسی اوراق مالی اسالمی دولت )منتشر  لـ  اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره
های مربوط ها و پرداختشود. همچنین معامالت بین ارکان انتشار و دریافتمشمول مالیات به نرخ صفر می

ها نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتانتشار اوراق موضوع این تبصره، صرفبه  
 ۱/۲/۱۳۹۴قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( ۱۴و مستثنیات حکم ماده )

 .شودمی
اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و کلیه کارمزدهای انتشار و معامالت اوراق دولت در بازارهای 

 .فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید
م ـ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار )کنترل( بلندمدت نقدینگی، مهار )کنترل( 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک  
برداشت را توثیق به اوراق مالی اسالمی منتشر بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه 

ولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با شده د
مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری  مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند

 .استولت نزد بانک مرکزی شده ددر توثیق اوراق مالی اسالمی منتشر 
ن ـ ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد 

 .باشدبرنامه و بودجه کشور صادر شده و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان 
ها و مطالبات موضوع بند ها و مطالبات موضوع بند )ز( این تبصره و بدهیس ـ مرجع رسیدگی و تأیید بدهی

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قانون رفع موانع تولید رقابت(  ۱)پ( ماده )
 .شودمیدارایی تعیین  و وزارت امور اقتصادی و

ریال اوراق مالی اسالمی (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود مبلغ بیست هزار میلیارد )ع ـ به دولت اجازه داده می
منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش 

ر شده دبینیف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش)سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( به مصر 
های صادر شده قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابالغ اعتبار و تخصیص(  ۷ماده )  (  4)  جدول شماره

 .رسدمیبه مصرف 
ریال از منابع این بند جهت احداث، تکمیل و ( ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)و پانصد میلیارد  ک هزارتا سقف ی

تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور)سازمان 
 .رسدنوسازی و توسعه و تجهیز مدارس( به مصرف می
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، برای ۱۴۰۰ر سال شده دف ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی غیرنقدی )تحویل به طلبکاران( منتشر 
های توسعه قانون احکام دائمی برنامه(  ۱های اجرائی موضوع ماده )دستگاههای اجرائی از جمله  دستگاهکلیه  

 .استقانون محاسبات عمومی کشور ( ۶۴و )( ۶۳کشور، تابع قانون اصالح مواد )
ولت، اوراق مالی اسالمی دولت )منتشر شده دسازی در اوراق منتشر منظور یکپارچگی و هماهنگص ـ به

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (  ۲۷ی و دارایی( مشمول ماده )شده توسط وزارت امور اقتصاد
 .استبا اصالحات و الحاقات بعدی  ۱/۹/۱۳۸۴مصوب 

بند )ک( ارائه ( ۱ق ـ بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء )
گران اولیه مجاز نسبت به است ضمن تعیین فهرست معاملهنماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف 

از اوراق مالی ( %۳۰درصد )نحوی که حداقل سیسازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج بهپیاده
فروش برسد، گران اولیه مجاز بهولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معاملهشده داسالمی منتشر 

 .اقدام کند
ـ » اوراق مالی اسالمی«، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسالمی  ر

 .شودمیمنتشر 
ش ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف 

این قانون واریز  (5) جدول شماره ۱۶۰۱۶۵ریال به ردیف ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دویست هزار میلیارد )
 .شودمیو بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه 

داری کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج خزانه
 .کندمیاین قانون اقدام  (5) ول شمارهجد ۱۶۰۱۶۵عملکرد این بند در ردیف 

قانون  ( 8) ت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، مقدمات الزم اعم از انجام امور 

مسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی کارگزاری، ابالغ قرارداد ه
 .ریال را فراهم نمایند( ۱۰۰/ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)فاکتورینگ( تا سقف یکصد هزار میلیارد )

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه 
 .به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال نمایدماهه 
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان  ث ـ 

 ۱۳۹۸سال تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمن ماه 
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نمایند، اند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت میاقدام نموده
االجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف توانند از تاریخ الزممی

ها برخوردار شوند. در تعلقه و سایر جریمههای مهای قطعی شده مطابق قوانین از بخشودگی جریمهبدهی
االجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمن ماه های مذکور تا تاریخ الزممواردی که کارفرمایان کارگاه

نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا  ۱۳۹۸
اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه جایگزینی آنها و رعایت حفظ 

 .شوندها به شرح فوق برخوردار می، از بخشودگی جریمه۱۳۹۸
ریال اوراق مالی ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزارمیلیارد )شود تا سقف دهمی کشور اجازه دادهخ ـ به وزارت 

برای خرید نردبان هیدرولیکی و  ۳۱۰۱۱۱محل ردیف  اسالمی با تضمین اصل و سود توسط دولت از
 .ای صرف نمایدبه صورت درآمد ـ هزینه ۵۳۰۰۰۰ـ  ۸۳نشانی منتشر کند تا از محل ردیف آالت آتشماشین

های هادی روستایی به ذ ـ به منظور تأمین منابع الزم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرح
ریال از طریق انتشار، فروش (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود به میزان بیست هزار میلیارد )دولت اجازه داده می

و واگذاری اسناد خزانه اسالمی در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص 
ست سهم آن ریزی هر استان موظف اشود. شورای برنامهها تقسیم میبرخورداری از طرح هادی بین استان

 .های استان توزیع کنداستان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستان
ای صرف به صورت درآمد ـ هزینه ۵۳۰۰۰۰ـ  ۸۵از محل ردیف  ۳۱۰۱۱۴منابع این بند پس از واریز به ردیف 

 .شودمیموارد مذکور 
( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزارمیلیارد )سقف بیستاالنبیاء )ص( مجاز است تا ض ـ قرارگاه سازندگی خاتم

کند منتشر نماید. ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء میوافقنامهاستریال اوراق مالی ـ اسالمی بر اس
داری کل کشور به االنبیاء )ص( تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانهباالترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم

های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و اب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب برداشت از حس
کند. سازمان بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می

ر( مبنی بر اخذ تعهد داری کل کشونامه وزارت امور اقتصادی و دارایی)خزانه  بورس و اوراق بهادار موظف است
 .مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کن د

ای که اهمیت و های سرمایههای تملک داراییشود نسبت به تأمین مالی طرحظ ـ به دولت اجازه داده می
رسد، از ربط به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور میهای اجرائی ذیدستگاهکارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد 
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( %۳۰های بازار سرمایه اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر سی درصد )طریق ابزارها و روش
 .گرد دای مصوب در هر فصل تعیین میهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی

شود تا مبلغ بیست هزار میلیارد غ ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می
ریال اوراق مالی اسالمی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .نماید)پروژه(های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر 
ای صرف به صورت درآمد ـ هزینه ۵۳۰۰۰۰ـ ۸۶از محل ردیف  ۳۱۰۱۱۵منابع این بند پس از واریز به ردیف 

 .شودموارد مذکور می
نامه اجرایی بندهای )الف(، )ب(، )د(، )هـ(، )و(، )ح(، )ط(، )ی(، )ک(، )ل(، )م(، )ع(، )ف(، )ص(، آیین

 کل کشور  ۱۴۰۰ماده واحده قانون بودجه سال  (  ۶و بند )ل( تبصره )  (5)  )ش(، )خ(، )ذ(، )ض( و )غ( تبصره
 ۶تبصره 

های آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ شرکتالف ـ وزارت نیرو از طریق 
شده توسط هیأت وزیران شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تعیینبهای  آب 

فوق کشور واریز کند. وجوه  داری کلریال از مشترکان آب شهری، دریافت و به خزانه( ۲۰۰مبلغ دویست )
 .مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود

ریال از محل (  ۹۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد )(  %۱۰۰درصد )صد
حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور صرفًا جهت آبرسانی شرب 

اعتبار مذکور ( %۲۰درصد )یابد. بیستصالح شبکه آب مربوط به آن اختصاص میروستایی و عشایری و ا
برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و ( %۸۰درصد )برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد

ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور های کشور در مقاطع سهکمبود آب شرب سالم بین استان
های آب و شرکتها و ریزی استانشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامهیتوزیع م

 .فاضالب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود
سال، آن شود ظرف یکب ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( اجازه داده می

های خود ، که اظهارنامه۱۳۹۷تا    ۱۳۸۷های سنوات  ورهدهدای مؤدیان مالیات بر ارزش افزوهبخشی از پرونده
اند، براساس دستورالعملی که به پیشنهاد اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهرا در موعد مقرر تسلیم نموده 

تصویب وزیر امور اقتصادی و شود و بهماه بعد از ابالغ قانون تهیه میسازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک
 .رسد، بدون رسیدگی، قطعی نمایددارایی می
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درصد به میزان ده ۱۰/۸/۱۳۹۴قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب  (5) ـ عوارض موضوع مادهج
شود. ریال تعیین می(  ۳۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد )(  ۱۰%)

 .باشندهای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میروستایی و عشایری مجاز و برق چاهمشترکان برق  
ریال به حساب شرکت ( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد )منابع حاصله به
ال به حساب ری( ۱۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰داری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد )توانیر نزد خزانه

شود تا پس از داری کل کشور واریز میوری انرژی برق )ساتبا( نزد خزانهسازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره
های برق مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه

های تجدید پذیر ولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریروستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و ت
 .و تکمیل نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان شود

 د ـ
 : شودهای توسعه کشور اضافه میقانون احکام دائمی برنامه( ۳۲بند )پ( ماده )( ۱ـ متن زیر به جزء ) ۱
غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و های شاخصهای مناطق و شهرستان»

 «.رسدتصویب هیأت وزیران میبودجه کشور به
ریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح )پروژه(های واقع در استان دهدـ مالیات و عوارض ارزش افزو ۲

قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد  (۶بند )ب( ماده ) (2)و( ۱به حساب استان با رعایت جزءهای)
 .شودتولیدی منظور می

های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده
یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها 

 .به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید نیست
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب 

 .شودربط واریز میخزانه استان ذی
در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور  سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را

 .ارائه نماید
های قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان ( ۶بند )ب( ماده )( ۱ـ عوارض ارزش افزوده موضوع جزء ) ۳

در نقاط شهری تهران و شهر اسالمشهر و ( %۸۸درصد )تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت
 .شودستایی و عشایری آنها توزیع میدر نقاط رو( %۱۲درصد )دوازده
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به هر یک از  (2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 12) ـ مطابق ماده ه
شود ماهانه از هر واحد مسکونی ربط اجازه داده میهای تابعه ذیشرکتهای نفت و نیرو از طریق وزارتخانه

ریال و ( ۱۰۰۰ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار )( ۲۰۰۰هزار )مشترکان گاز مبلغ دو 
ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی (  ۱۰.۰۰۰از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار )

کنند. برای داری کل کشور واریزاین قانون نزد خزانه  (5)  جدول شماره  ۱۶۰۱۸۶و    ۱۶۰۱۸۵موضوع ردیفهای  
است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف ( %۵۰درصد )الذکر معادل پنجاهمشترکان روستایی، مبالغ فوق

 .باشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بودمی
ئی این بند متضمن سقف و نامه اجرارسد. آیینمنابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می

نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به 
ای از های بیمهشرکتهای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی رسد. وزارتخانهوزیران میتصویب هیأت 

های برنامه و بودجه و محاسبات ور اخذ و گزارش آن را به کمیسیونهای مذکشرکتمحل منابع این بند را از 
 .و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه دهند

نامه، مشترکان را از حقوق های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهگر با هماهنگی وزارتخانههای بیمهشرکت
های بیمه شرکتواردشده را جبران نمایند.  خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات  

نمایند، گر منطقه حوادث ناشی از موضوع این بند را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می
 .خواه حادثه در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد

 کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( 6) تبصره( هـ) بند آیین نامه اجرایی

 
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ( ۶و ـ در اجرای ماده )

، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ۲۰/۱/۱۳۹۹
تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به  ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی که

 .واریز نماید ۱۶۰۱۸۹ردیف درآمدی شماره 
لذکر حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان محیط افهرست مواد اولیه، قطعات و کاالهای فوق

واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت شود. تولیدکنندگان و زیست تعیین و اعالم می
 .شونداند، مشمول این عوارض نمیبه بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کاالهای خود اقدام نموده
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 ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۹ریال از محل ردیف شماره (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد )
گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می( ۹جدول شماره )

ای تبدیل پسماند به بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کاالهای مزبور )ایجاد تأسیسات منطقه
زیست مصرف شود. مواد و انرژی( با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط 

دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس 
 .شوداز تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابالغ می

اضافه (  %۱۵رصد )دهدبه عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعًا پانز  ۱۴۰۰ز ـ در سال  
شود و معادل آن از محل واریز می ۱۶۰۱۸۸به ردیف درآمدی ( %۱۰۰و منابع حاصله به صورت صددرصد )

ان جویی ارزی در معالجه بیمار به هیأت امنای صرفه( ۹جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۸ای ردیف هزینه
های یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی )پروتز( کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینهاختصاص می

های نادر از جمله: اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه )ای.بی(، سیستیک دارویی بیماری
لیوی )دیالیزی( و فیبروزیس، کم خونی داسی شکل )سیکل سل آنمی، سیکل سل تاالسمی( و بیماری ک

بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضالنی نخاعی مادرزادی )اس.ام.ِای( 
 .هزینه شود

 ح ـ
ها و ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ۱

موجب دریافت العمل پزشکی پزشکان که بهالزحمه یا حقاز حق( %۱۰درصد )های دولتی مکلفند دهشرکت
الحساب مالیات عنوان علیشود بهها و یا نقدًا از طرف بیمار پرداخت میهای ارسالی به بیمهوجه صورتحساب 

کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 
عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق هایی که بهالحساب این بند شامل کلیه پرداختکنند. مالیات علیزواری

( ۱۹۹شود، نخواهد بود. حکم ماده )این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می ( 12) بند )الف( تبصره (2)جزء
در اجرای این بند جاری با اصالحات و الحاقات بعدی  ۳/۱۲/۱۳۶۶های مستقیم مصوب قانون مالیات 

 .باشدمی
ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت  ۲

شود و کلیه اشخاص شاغل در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می
 .کنندمشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفادهکسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و 
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 ط ـ
با استفاده از پایگاههای اطالعاتی موضوع ماده  ۱۴۰۰ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در سال  ۱
 مالیات دولت از ۱۳۹۹های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال مکرر( قانون مالیات ۱۶۹)

این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ( %۳۰درصد )اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی
این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم  (5) ربط مندرج در جدول شمارهذی

های ی مستقیم عالوه بر جریمههامکرر( قانون مالیات ۱۶۹رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده )
های اشخاص نزد حجم سپرده(  %۲ای معادل دودرصد )های مستقیم مشمول جریمهمزبور در قانون مالیات 

ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه شوند. این جریمهبانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می
اطالعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی  های بیمه مکلفندشرکتو وصول خواهد بود. 

 .کند در اختیار آن سازمان قرار دهندشده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر میدرخواست
های مستقیم های مزبور در قانون مالیات های بیمه درصورت عدم رعایت این بند عالوه بر جریمهشرکت

 .خواهند بود ۱۳۹۹حق بیمه دریافتی در پایان سال ( %۵درصد )ادل پنجای معمشمول جریمه
مکرر( قانون  ۵۴های خالی موضوع ماده)ـ سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات بر خانه ۲

نسبت به اعالم مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول  ۱۴۰۰مالیاتهای مستقیم، تا پایان دی ماه سال 
ماه پس از اعالم سازمان امور ه اقدام نماید. اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یکاین ماد

 .مالیاتی خواهند بود
 ی ـ

ریال از  ( 10) ـ کارور )اپراتور(های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، عالوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده ۱
داری کل کشور نزد خزانه ۱۶۰۱۵۴مد عمومی ردیف کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآاستفاده

 .کنندمی واریز
 ریال جهت اجرای مواد(  1.000.000.000.000میلیارد )ک هزاردرآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف ی

قانون حمایت از حقوق معلوالن و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی   (  8)  و(  ۶، )(5)
 .گیردقرار می( ۱۳۱۵۰۰)ردیف 

دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان قرارداد فعلی آنها ـ حق االمتیاز و حق السهم دولت از کارورهای ارائه ۲
داری کل نزد خزانه ۱۳۰۴۰۴به حساب درآمد عمومی ردیف  افزایش یافته و( %۱۰به میزان ده واحد درصد )

شود. منابع درآمدی حاصل از این افزایش از هر کارور، تا سقف بیست هزار میلیارد واریز می
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ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی صرف توسعه زیرساخت همان کارور در ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
 .شودبستر شبکه ملی اطالعات می

های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر شصت و نه هزار شرکتالسهم دولت از کارورها و  ع حاصل از حقمناب
تا سقف مبلغ یکصد و بیست و نه هزار  ۱۳۰۴۰۴ریال در ردیف ( ۶۹.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و هشتصد میلیارد )

 : شودریال صرف موارد زیر می( ۱۲۹.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و سیصد میلیارد )
ـ توسعه زیرساخت پنج میلیون درگاه )پورت( اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ۲ـ  ۱

 .ارائه خدمات صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد
 .ـ حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی ۲ـ ۲
و در راستای مصوبات ها و طرحهای مرتبط با فضای مجازی تحت نظارت و راهبرد مرکز ملی ـ پروژه۲ـ ۳

 ۱۳۹۹شورای عالی فضای مجازی به خصوص »طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات« مصوب شهریور  
سازی و پردازش کالن سازی، ذخیرهسازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالمبا اولویت بومی

انتظامی و ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی ها، حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه گانه و نیروی داده
 .به نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور فراهم شود

ر طرح سند کالن شبکه ملی شده دـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است اقدامات مشخص ۲ـ ۴
 .را محقق نماید ۱۴۰۰اطالعات در افق 

ـ مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرًا بر عهده سازمان ۲ـ  ۵
های صوت و تصویر فراگیر)ساترا( سازمان صدا و سیما است. سازمان صدا و سیما موظف تنظیم مقررات رسانه

ای در فضای های ایرانی ـ اسالمی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفهراستای حفظ ارزش است در
 .مجازی نظارت نماید و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد

ه توسعه اقتصاد رقومی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است به نحوی سیاستگذاری نماید ک۲ـ ۶
)دیجیتال( بر بستر شبکه ملی اطالعات دارای مزیتهای مالی و اقتصادی قابل توجه نسبت به توسعه آن در 

 .خارج از شبکه ملی اطالعات باشد
 .ندارند ۱۴۰۰کارورهای ارائه دهنده خدمات، اجازه افزایش تعرفه اینترنتی مصرفی را در سال 

االجراء نشده باشد، سهم هر یک از شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده الزم ک ـ مادامی که الیحه دائمی
مطابق قانون اخیرالذکر در سال  ۱۴۰۰ر سال دهدنفع از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزودستگاههای ذی

 .است ۱۳۹۹
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وده متناسب با ل ـ در معامالت پیمانکاری کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات بر ارزش افز
آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، 
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ضمن پاسخ به استعالم بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، دفاتر 

به آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را نخواهد های اجرائی حق مطالدستگاهاسناد رسمی و سایر 
شود در صورت داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می

درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان 
اتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به امور مالی

داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی کند. خزانهکشور ارائه می  داری کلخزانه
 .عنوان وصولی مالیات منظور کندرا به
نامه اجرایی بندهای )الف(، )ب(، )د(، )هـ(، )و(، )ح(، )ط(، )ی(، )ک(، )ل(، )م(، )ع(، )ف(، )ص(، آیین

 کل کشور  ۱۴۰۰ماده واحده قانون بودجه سال  (  ۶و بند )ل( تبصره )  (5)  )ش(، )خ(، )ذ(، )ض( و )غ( تبصره
 م ـ
قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران  ( 45) ، عوارض خروج از کشور موضوع ماده ۱۴۰۰ـ در سال  ۱

 ۲۴/۱۲کل کشور مصوب  ۱۳۹۶بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال عتبات و مرزنشینان برای یک
الق شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطبا اصالحات و الحاقات بعدی آن اخذ می ۱۳۹۵ /

شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند. بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک می
 .اطالعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه)کد( پستی افراد مذکور است

از مرزهای  ۱۴۰۰ل ماه ساتا بیست و دوم مهر ۱۴۰۰ـ زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال  ۲
 .شوند، از پرداخت عوارض خروج معافندزمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می

مرزی اعزام های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برونـ عوارض خروج ورزشکاران تیم ۳
 .شودمیشوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می

اند با تأیید ـ کارگرانی که در طول یکسال گذشته به عنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده ۴
ها از پرداخت ها و شهرستانوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان

 .باشندعوارض خروج از کشور معاف می
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ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی های اجرائی موظفند معافیتدستگاه ن ـ 
ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات کنند. عملکرد معافیتهای مربوط به خود ثبتدر حساب 

 .شودوصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران محسوب می
منظور افزایش درآمدهای مالیاتی های مستقیم و بهقانون مالیات ( مکرر ۱۶۹) و (103)س ـ به استناد مواد

ماه پس از ابالغ این قانون، سامانه دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف یک
امور مالیاتی تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند به نحوی که دسترسی برخط سازمان 

و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به سامانه مزبور فراهم گردد. تمام وکالی فعال 
های وکالی دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت عضو مراکز وکال و کانون

هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای  و تنظیم نمایند. شناسه)کد( یکتای صادرشده برای
های وکالی دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج شناسایی مشاوران، وکال و کانون

 .اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود
پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به   سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خالف گویی وکیل عالوه بر

نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختالف کشف شده اقدام می
ظرف مدت سه ماه زیرساخت الزم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب 

 .شودد. تاخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب میمالیاتی در سراسر کشور را فراهم کن
عبارت »ده برابر« به عبارت  ۱۳۹۹های مستقیم برای عملکرد سال قانون مالیات  ( 100) ع ـ در تبصره ماده

 .شود»سی برابر« اصالح می
خرده فروشی هر نخ سیگار   به قیمت  ۱۴۰۰قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال  (  ۷۳ف ـ در اجرای ماده )

المللی مبلغ پانصد ریال، تولید داخل با نشان)برند( بین(  ۲۵۰تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ دویست و پنجاه )
یال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی ( ر ۱۵۰۰و پانصد ) ک هزارریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ی( ۵۰۰)

ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد   (۳۳.۰۰۰قلیان داخلی سی و سه هزار )
 .گرددریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می( ۱۰۰.۰۰۰هزار )

های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف ص ـ درآمد حاصل از فروش فرآورده
 .رسدهای مورد نیاز آن سازمان میهزینه شود و به مصرفبعنوان درآمد اختصاصی تلقی می ۱۴۰۲۰۶

 ق ـ
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ـ معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع ۱
ریال در سال ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قانون مالیاتهای مستقیم، صرفًا تا سقف دو میلیارد ) (139) بند )ل( ماده

قانون مالیاتهای مستقیم مشمول (  ۱۳۱یا ماده )(  ۱۰۵از آن حسب مورد به نرخ ماده )قابل اعمال است و بعد  
 .شودمالیات می

ـ به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول ۲
های عالوه بر معافیت  ۱۳۹۹ال  ریال و واحدهای تولیدی در س(  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مالیات کمتر از یک میلیارد )

از پنج واحد درصد بخشودگی  ۱۳۹۹های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال قانونی و بخشودگی و مشوق
 .شوندبرخوردار می

المللی غیردولتی به های بینـ واردات خودروی آمبوالنس توسط سازمان اورژانس کشور و هدایای سازمان۳
 .وق ورودی و عوارض گمرکی معاف استاین سازمان از پرداخت حق

 .شودهای مالیاتی مؤسسات کنکور دانشگاه ها حذف میـ معافیت۴
های دفاع مقدس از پرداخت حق انشعاب اعم از شبکه، انشعاب ها( و موزهها و حوزههای بسیج )پایگاهـ رده ۵

 .و اشتراک آب و فاضالب، برق، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند
مشمول  ۱۴۰۰های ارزی بانک مشترک ایران ـ ونزوئال در سال ها و بدهید ناشی از تسعیر داراییـ سو ۶

 .استمالیات به نرخ صفر 
های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاالها و خدمات و هر گونه جایزه و ـ برخورداری از معافیت۷

 .ت به چرخه اقتصادی کشور استهای صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرامشوق
ریال جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو توسط ( ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد ) ۸

 .گرد دشرکت دخانیات ایران هزینه قابل قبول مالیاتی این شرکت تلقی می
توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام قانون برنامه ششم  (  ۸۰بند )چ( ماده ) (2)ـ در اجرای جزء۹

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری خمینی )ره( و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه
های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس و هزینه

 .د الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافن
قیمت از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران(  %۲۰ـ دولت موظف است بیست درصد )۱۰

بابت تأمین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی هزینه  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۷۹را از محل ردیف شماره 
 .نماید
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های مالیاتی و گمرکی و ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت۱۱
های قانونی سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتشفاف

های مالیاتی های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتمالیاتی مصرح در قانون مالیات 
سه ماه پس از ابالغ این قانون به مجلس شورای اسالمی  و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف

ر شده دپوشی ارائه نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی چشم
 .ها باشدها و استناد قانونی این معافیتاثر این معافیت

های ر انواع طرح )پروژه(های زیربنایی و طرحگذاری عموم مردم دـ به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه۱۲
گذاری ای، حمل و نقل و تولیدی صنعتی و کشاورزی و نیز تشویق فرهنگ سرمایههای سرمایهتملک دارایی

نویسی آنها گذاری طرح )پروژه( که پذیرههای سرمایهغیرمستقیم، هرگونه نقل و انتقال دارایی به / از صندوق
شود، از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال معاف و اوراق بهادار انجام میبا مجوز سازمان بورس 

 .باشدمی
شرکتهای های مؤسس، ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتمالیات نقل و انتقال و سود ایجادی در 

ی و کشاورزی، منظور ایجاد و تکمیل طرح )پروژه(های تولیدی صنعتسهامی عام در شرف تأسیس که به
گیرد و مجوز عرضه عمومی و ای و حمل و نقل شکل میهای سرمایههای تملک داراییزیربنایی و طرح

 .باشدگردد، مشمول مالیات به نرخ صفر میتأسیس آن از سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ می
قانون وصول برخی از درآمدهای   (۳ر ـ مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده)

با اصالحات و الحاقات بعدی آن، مذکور در ردیف  ۲۸/۱۲/۱۳۷۳دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
ریال مازاد ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد ) ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۱۴۰۱۰۱

داری کل در مقاطع سه ماهه پس از واریز به خزانه ریال( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بر پنجاه هزار میلیارد )
 .یاب داختصاص می( %۱۰۰کشور، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد )

ش ـ کلیه مالکین )اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی( انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره 
 ۱۴۰۰محجور تحت تکفل که در پایان سال انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از هجده سال و 

ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات ساالنه ( ۱۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/۰۰۰مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد )
 :باشندخودرو می

ریال یک ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد ده میلیارد )( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ پانزده میلیارد )۱
 (%1)) درصد
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ریال دو (  ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد )(  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ سی میلیارد )  ـ۲
 (%2)  درصد

( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال نسبت به مازاد سی میلیارد )( ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ چهل و پنج میلیارد )۳
 (%3) ریال سه درصد

 (%4)ریال چهار درصد( ۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد )۴
ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است 

تعیین و اعالم شده است. ماخذ مزبور برای انواع  ۱۳۹۹که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال 
پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور شوند، بالفاصله  خودرو که بعد از اعالم سازمان تولید یا وارد می

 .شد تعیین و اعالم خواهد
های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی

قی اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقی  ۱۴۰۰ماه سال  
های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به خودرو

پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که   ۱۴۰۰محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال  
مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات   به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی

 .بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است
 .متخلفین از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد

شود و حداکثر تا پایان خردادماه سال نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میآیین
 .رسده تصویب هیأت وزیران میب ۱۴۰۰

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده   ۱۴۰۰ت ـ در سال  
 .)وی.ای.تی( خواهند بود

ث ـ درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی ـ غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت 
شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به م نقاط کشور مشمول مالیات میخام و نیمه خام در تما

های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و پیشنهاد مشترک وزارتخانه
ت وزیران شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأمعادن و کشاورزی ایران تهیه می

 .رسدمی
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قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران ۱۴۰۰خ ـ در سال 
 :شون ددارایی )ساالنه( می

قیمت )با احتساب عرصه و اعیان( با ارزش روز معادل یکصد میلیارد ـ واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران۱
 :های زیرریال و بیشتر به نرخ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تا یکصدو پنجاه میلیارد ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد یکصد میلیارد )۱ـ۱
 ریال یک در هزار( ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تا دویست و پنجاه میلیارد ( ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد یکصد و پنجاه میلیارد )۱ـ۲
 ریال دو در هزار( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تا چهارصد میلیارد ( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیارد )۱ـ۳
 ریال سه در هزار( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
( ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال تا ششصد میلیارد )( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد چهارصد میلیارد )۱ـ۴

 ریال چهار در هزار
 ریال به باال پنج در هزار.( ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سبت به مازاد ششصد میلیارد )ـ ن۱ـ ۵

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی و باغ ویال یک مستغل، محسوب و جداگانه مشمول 
 .باشدمالیات می

 :باشندـ موارد زیر مشمول این مالیات نمی۲
 ل ساختـ واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حا۲ـ۱
 ـ واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در سال تملک۲ـ۲
ها های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شهرداریـ وزارتخانه۳

موظفند امکان دسترسی برخط )آنالین( به اطالعات مالکیت امالک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در 
کشور مکلف است نسبت به تعیین  حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی

اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به  ۱۴۰۰های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال دارایی
 .اطالع اشخاص مشمول برساند

ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات ساالنه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ۴
پرداخت نمایند. ثبت  ۱۴۰۰ماه سال ملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنویالهای تحت ت

نقل و انتقال امالکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی 
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ف از حکم این جزء در مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخل
 .پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد

نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( حداکثر تا پایان آیین
 .رسدمیشود و به تصویب هیأت وزیران تهیه می ۱۴۰۰خردادماه سال 

های کاربرمحور از محل تبلیغات، مشمول کننده رسانهز پانصد هزار دنبالذ ـ درآمدهای کاربران دارای بیش ا
االجرا شدن این بند، مالیات بر درآمد خواهد بود. سازمان امور مالیاتی مکلف است، ظرف دو ماه پس از الزم

حل های کاربرمحور از مای رسانهدستورالعمل اجرائی مربوط به اخذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه
تبلیغات را تهیه کند و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است، فهرست 
مؤدیان مالیاتی و خوداظهاری ارائه شده توسط آنها را تهیه کند و در تارنمای )سایت( سازمان، در منظر عموم 

 .قرار دهد
آوری و فروش اموال ل و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعض ـ دولت مکلف است نسبت به فروش اموال منقو 

( ۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد )
بابت غذا و پوشاک ( ۷جدول شماره ) ۱۰۸۲۰۰ردیف ریال اقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به 

 .ز کندزندانیان واری
 .گردد، درآمد حاصل از صادرات قیر، مشمول مالیات می۱۴۰۰ظـ  به منظور تأمین قیر مورد نیاز کشور در سال  

با اصالحات و الحاقات بعدی  ۱۶/۹/۱۳۹۴مصوب  قانون شوراهای حل اختالفغ ـ مهلت اجرای آزمایشی 
 .شود، تمدید می۱۴۰۰االجرا شدن الیحه شورای حل اختالف در سال از تاریخ انقضای آن تا زمان الزم

 ۷تبصره 
 الف ـ

، عبارت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت( 35)  نمودن مادهـ در راستای اجرائی ۱
تی های دولشرکتحساب تمرکز وجوه درآمد کشور« در این ماده به عبارت »واریز به  داری کل»واریز به خزانه

 .شودکشور« اصالح می داری کلنزد خزانه
قانون برنامه ششم (  29)   و ماده قانون مدیریت خدمات کشوری(  5)   های اجرائی موضوع مادهدستگاهـ کلیه  ۲

های اصلی و تابعه وزارت نفت شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتها و تگاهدساز جمله  توسعه
و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

داری کل کشور و زانهای( را صرفًا از طریق خهای ریالی خود )درآمدی و هزینه)ایمیدرو( مکلفند کلیه حساب 

https://www.ekhtebar.com/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-%DB%B1%DB%B3%DB%B9%DB%B4/
https://www.ekhtebar.com/?p=14754
https://www.ekhtebar.com/?p=14754
https://www.ekhtebar.com/?p=14754
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8-1376/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
https://www.ekhtebar.com/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/
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های خود را فقط از طریق ها و پرداختهای یادشده موظفند کلیه دریافتدستگاهکنند.  نزد بانک مرکزی افتتاح
های مذکور در دستگاه شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط های افتتاححساب 

ونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقان
شود، مشمول حکم این رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می

 .شوندجزء می
ب ـ گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی 

قانون (  68)  تا(  ۶۶اند، موضوع مواد )طعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهمواد و ق
 ماده  (2)با اصالحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره 22/8/1390امور گمرکی مصوب 

داری کل کشور که تا پایان دریافتی از خزانهقانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه  ( 45)
 .نماید، اقدام کندسال تسویه می

جـ  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار 
کل داری  حساب درآمد عمومی نزد خزانهرا به  ۱۴۰۰دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 

 .این قانون واریز کند (5) جدول شماره ۱۳۰۴۲۱کشور موضوع ردیف 
شده فروش هر مترمکعب آب و دفع التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشود مابهد ـ به دولت اجازه داده می

عنوان بازرس قانونی( با بدهی فاضالب و هر کیلو وات ساعت برق را )پس از تأیید سازمان حسابرسی به
برداری رسیده بخش آب، فاضالب و برق وزارت نیرو موضوع ای به بهرههای سرمایهی تملک داراییهاطرح

 ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۳ای و ردیف هزینه  ۳۱۰۴۰۴قانون برنامه و بودجه کشور از محل ردیف درآمدی ( ۳۲ماده )
ورتهای مالی حساب را در صربط مکلفند تسویههای دولتی ذیشرکتصورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. به

 .یابدشده ناشی از اجرای این حکم افزایش میهای مذکور معادل بدهی تسویهشرکتکنند. سرمایه  خود اعمال
 های گسترش و نوسازی صنایع ایرانسازمان ۱۳۹۷شود مطالبات قبل از سال هـ ـ به دولت اجازه داده می

توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک )ایدرو( و 
های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان

ضوع قانون بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف مو
قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود ( ۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست

صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش ریال به( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سهام تا سقف ده هزار میلیارد )
 .خزانه تهاتر کند
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 کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( ۷) تبصره (هـ) بند آیین نامه اجرایی

 و ـ
ـ نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی به استثنای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی ۱

در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعالم شده بانک   ۱۴۰۰پزشکی در سال  
قانون امور گمرکی می ( ۱۴ه )مرکزی نرخ سامانه مبادله الکترونیکی )ای.تی.اس( در روز اظهار و مطابق ماد

 .باشد 
 قانون امور گمرکی( 1)  حقوق گمرکی مذکور در صدر بند )د( ماده( %۴نرخ چهاردرصد ) ۱۴۰۰ـ در سال ۲

و دامی  های کشاورزیبرای کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده
 .یابد ارزش گمرکی کاال تقلیل می ( %۲و برای سایر کاالها به دو درصد )( %۱به یک درصد )

مبلغ ریالی حقوق ورودی کاالهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و  ۱۴۰۰ـ در سال ۳
 .نباید افزایش یابد ۱۳۹۹های کشاورزی و دامی نسبت به سال نهاده

خودروی سواری که در مهلت قانونی ثبت سفارش شده و مراحل قانونی آن طی شده باشد،  ـ حقوق ورودی۴
 .شودارزش گمرکی آن تعیین می( %۸۶حداقل به میزان هشتاد و شش درصد)

های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل شرکتز ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق 
دارای ( %۲۵نسبت به فروش خودرو به جانبازان باالی بیست و پنج درصد )تولید محصوالت ملی خود 

با معرفی بنیاد شهید (  %۷۰تا هفتاد درصد )(  %۵۰های جسمی و حرکتی و جانبازان پنجاه درصد )محدودیت
مه و های برناساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون و امورایثارگران با تقسیط پنج

 .بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
 ۸تبصره 

قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل (  ۳۵الف ـ در اجرای بند )ب( ماده )
به عنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه  ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰و  ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰های های ذیل برنامهطرح

صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل برداران بهمانده به عنوان سهم بهرهکند. سهم باقی
های دارای پروانه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر)کنتور(های هوشمند بر روی چاهراه

 .برداری قابل پذیرش استبهره
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شود برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی ب ـ به دولت اجازه داده می
ی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران های بازآفرینو تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح

 : و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد
ـ وزارت راه و شهرسازی )از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن ۱

ریال از محل ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد )و شرکت بازآفرینی شهری( مجاز است تا سقف سی 
الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از های فوقشرکتمنابع داخلی و یا تهاتر اراضی و امالک متعلق به 

های فوق طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرح
های غیررسمی ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونتگاه( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د )کند. پنج هزار میلیار 

 .گرددهای فرسوده و تاریخی میقانون برنامه ششم توسعه، بافت( ۵۹موضوع بند )الف( ماده )
ریال از محل اجرای این جزء به ردیف ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد )

شود تا جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت این قانون واریز می (5) جدول شماره ۲۱۰۲۲۸درآمدی 
 .های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیردمجموعه

در صورت  (2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۶۸ـ در اجرای ماده )۲
درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی 

باشند. منابع حاصل ای نود و نه ساله متعلق به خود میزمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره
 .های فوق خواهد شدجرای طرحداری کل کشور، صرف اها نزد خزانهشرکتپس از واریز به حساب این 

ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و ۳
سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد 

تأمین مالی در رهن آنان های  های عامل و صندوقریال طی قراردادهایی با بانک(  ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
های فرسوده و های جامع، تفصیلی، بافتقرار داده و متناسب با آن تسهیالت الزم برای اجرای طرح

ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان سازی مصوب را اخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحآماده
زانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خطرح

 .دهدهای صدرالذکر این جزء اختصاص به اجرای طرح
ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کالنتری، پایگاه بسیج، ۴

های ورزشی بسیج صالحین، سالنهای مقاومت، مسجد، حسینیه و کتابخانه و حوزه علمیه، مصلی، حوزه
مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار مراکز 
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های مسکن مهر و قانون مدیریت خدمات کشوری در طرح (5) های اجرائی موضوع مادهدستگاهمتولی و 
 .اقدام ملی مسکن قرار دهد

اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک نامه آیین
شود و به تصویب هیأت وزیران مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می

 .رسدمی
از محل منابع داخلی خود و  ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازندای استانهای آب منطقهج ـ شرکت

شده نسبت به تأمین بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه ادارههای تعادلبخشی از اعتبارات طرح
کنند و های آب کشاورزی مجاز، اقدامهای خرید و نصب شمارشگر )کنتور(های حجمی و هوشمند چاههزینه

ورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزرای نیرو اصل مبلغ تسهیالت پرداختی را بدون هیچ گونه سود به ص
 .کنندها دریافترسد از کشاورزان صاحب این چاهو جهاد کشاوزی می

زمینی در اختیار بخشی منابع آب زیرهای احیاء و تعادلاقساط وصولی برای اجرای طرح( %۱۰۰درصد )صد
 .گیردتان قرار میها و سازمان آب و برق خوزسای استانهای آب منطقهشرکت

 د ـ
ها که اقدام به تفکیک ملک و وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر( %۱۰رصد)دهدـ  ۱

 11/10/1369های آب و فاضالب مصوب شرکتقانون تشکیل ( ۱۱نمایند موضوع ماده )افزایش واحد می
اس شاخص جمعیت همان استان و کمبود با اصالحات و الحاقات بعدی صرف اصالح شبکه آب روستایی براس

 .های آن استان خواهد شدآب شرب سالم در هر یک از شهرستان
( 3)  از منابع حاصل از اجرای تبصره( %۱۰رصد )دهدهای آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر شرکت ـ  ۲

مصوب  های آب شهریهای فاضالب و بازسازی شبکهیالت برای توسعه طرحقانون ایجاد تسه
های ایجاد تأسیسات آب و طرح اصالحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه با 24/3/1377

 .های فاضالب در روستاهای همان بخش هزینه نمایندفاضالب با اولویت اجرای طرح
با اصالحات و الحاقات  16/12/1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب ( 33)  هـ ـ در اجرای بند )ب( ماده

پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف های کشور و افزایش اطمینانبعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان
ها و سازمان آب و برق خوزستان ای استانهای آب منطقهشرکت، صنعت و کشاورزی، در بخشهای شرب 

کنندگان آب کشاورزی برای مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف
دارای  های مجازبرداری آنها و برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر)کنتور( هوشمند بر اساس پروانه بهرهچاه
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ها، شمارشگر )کنتور( هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان
ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق ( ۲۰۰حداکثر معادل دویست )

این  (5) جدول شماره ۱۶۰۱۱۲دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 
 ۵۲کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف  داری کلقانون نزد خزانه

جهت پرداخت خسارت نکشت به ( %۷۰این قانون به ترتیب هفتاد درصد )( ۹جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ـ
برداری آب و انجام مطالعه تعادل بخشی و بهبود بهره  هایکشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه

در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل 
در ( %۵۰مانده به نسبت پنجاه درصد )باقی( %۳۰در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد )

مابقی در اختیار وزارت ( %۵۰ها و مراتع جهت حفظ و احیاء آبخیزداری و پنجاه درصد )اختیار سازمان جنگل
نامه اجرائی این بند توسط گیرد. آیینوری آب قرار میهای افزایش بهرهجهاد کشاورزی برای اجرای طرح

ویب هیأت وزیران شود و به تصهای نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میوزارتخانه
 .رسدمی

المنفعه نسبت به مسلوب  قانون توزیع عادالنه آب ( 45)  های غیرمجاز وفق بند )هـ( مادهدرخصوص چاه
ب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آ

ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو ( ۱.۰۰۰) ک هزاری
 .گرددشود، دریافت میتعیین می

انها به ها و آب بند وـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی رودخانه 
برداری از مصالح شود بهرهها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میای استانهای آب منطقهشرکت

برداران شن و ماسه )با بندانها را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهای و خاک مازاد آب مازاد رودخانه
وق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد کارگیری پیمانکاران دارای صالحیت( به شرط واریز حقبه

گردد. منابع حاصله از محل واریز می  ۱۶۰۱۴۹ر قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی  شده دبر عملیات تعیین
گیرد تا در این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می( ۹جدول شماره ) ۵۳۰۰۰۰ـ  ۳۰ردیف 

های کشور شود. گزارش فقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانهچارچوب موا
های مدیریت بحران کشور و عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان

ماه از تاریخ ابالغ این قانون گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سهبرنامه و بودجه کشور ارسال می
 .گرددتوسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ می
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قانون برنامه ششم توسعه و عشایری، (  ۵۹های غیررسمی موضوع بند )الف( ماه )زـ برای ساماندهی سکونتگاه
های اسکان و بافتهای فرسوده واقع در حریم و خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها، بهسازی محیط

مین زیرساخت و فراهم کردن حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، تأ
ها، موظفند معادل سهم ریزی استانپایگاه بسیج، پاسگاه و کالنتری در این مناطق، شورای توسعه و برنامه
که به تصویب هیأت وزیران   نامه اجرائیجمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین

های قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب( ۶بند )ب( ماده )( ۱رسد از محل عوارض جزء )می
 .الذکر در همان استان نماینددیده و بهسازی مناطق فوقزدایی برای محالت آسیباجتماعی و محرومیت

 ح ـ
ها و ساعتهای هوشمند بارکد خوان و مبدل لیه تبلتـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است ک۱

ای)همتا( ثبت ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه
 .نمایند

دالر برابر ( ۶۰۰های همراه )موبایل( ساخته شده خارجی باالی ششصد )ـ حقوق ورودی واردات گوشی ۲
این قانون واریز ( ۵جدول شماره) ۱۱۰۴۱۰گردد. منابع حاصله به ردیف تعیین می( %۱۲رصد )دهددواز 
 .شودمی

های ط ـ تعرفه آب مصرفی در شهرکهای کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها به نرخ مصوب فعالیت
النظاره موضوع ها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق  گردد. همچنین این شهرککشاورزی محاسبه می

 .باشندمعاف می قانون توزیع عادالنه آب ( 33ه )ماد
های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را تعرفه ۱۴۰۰د در سال های نفت و نیرو موظفنی ـ وزارتخانه

مصرف خانوارهای محروم ای اصالح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کمبه گونه
خمینی)ره( و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت تحت پوشش کمیته امداد امام

ای و براساس الگوی افزایش پلکانی ای، مشترکین پرمصرف باالتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانهرانهیا
 .شود)آی.بی.تی( تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می

ای تعیین شود که بارمالی ندازهامیزان افزایش تعرفه مشترکین پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به
 .رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد

ماه پس شود و ظرف مدت یکهای نفت و نیرو تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانهآیین
 .رسدن میاز ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیرا
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های کلی نظام و با هماهنگی کشت برنج درمناطق مختلف کشور در چهارچوب سیاست ۱۴۰۰ک ـ در سال 
 .گرددآبی استان تعیین میهای ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کمدستگاه

مصوب  کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضالب و گازقانون مجازات استفاده ( 4) ل ـ براساس ماده
نسبت به برقراری  ۱۴۰۰توانند، در سال ضوع این قانون میهای مسئول مودستگاهـ  1396/3/10

های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، انشعاب 
 .صالح، اقدام نمایندتا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی

در شرایط مساوی اولویت خرید خود را از  م ـ دولت مکلف است در واردات محصوالت کشاورزی و دامی
نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی قرار دهد. آیینشرکت

وزیران کشاورزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تهیه شده و به تصویب هیأت 
 .رسدمی

 ۹تبصره 
شود با تصویب های علم و فناوری اجازه داده میها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکـ به دانشگاهالف

ها از محل نسبت به اخذ تسهیالت از بانک ۱۳۹۹هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 
ای خود با اولویت های سرمایهیهای تملک دارایکنند و در جهت تکمیل طرح  توثیق اموال در اختیار خود اقدام
 (103)های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند )پ( مادهساخت، خرید و تکمیل خوابگاه

کنند. استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام انون برنامه ششم توسعهق
منظور پرداخت های خود بهر الزم در فعالیتبینی اعتباهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشصندوق

 .کنندیارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام
دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارکهای علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز 

رسانی روزبند، از تسهیالت بانکی برای خرید تجهیزات صرفًا تخصصی و بهتوانند با رعایت مفاد این می
 .آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند

 ۱۳۸۵های شهریه دانشجویی از سال  شده پرداختی از محل بازپرداخت واموجوه اداره(  %۱۰۰درصد )بـ  صد
 .شودکشور واریز می داری کلریال به خزانه( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا سقف دو هزار میلیارد ) ۱۳۹۹تا سال 

های مزبور عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوقهای رفاه دانشجویی بهوجوه مذکور به صندوق
های اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداختیابد تا براختصاص می

های علوم، تحقیقات و فناوری های رفاه دانشجویی وزارتخانهصندوقی شود. وجوه مذکور بهرفاهی دانشجوی
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و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی براساس سرانه دانشجویی تخصیص و واریز 
 .گرددمی

ان بهزیستی کشور پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمج ـ مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت 
نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار 

شود. دانشجویان گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت میمی
 .باشندزمندگان معسر در اولویت دریافت وام میتحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان ر 

های تقاضامحور، قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش(  ۶۴دـ در راستای اجرای بند )ج( ماده )
های قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه )پژوهش  (5)  های اجرائی موضوع مادهدستگاهکلیه  

این اعتبارات را با اعالم فراخوان در  (%۱۰درصد )کنند، مکلفند حداقل معادل دهمیکاربردی( استفاده 
های تحصیالت تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز نامهموضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان

های شرکت های علمیه،پژوهشی، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسالمی، حوزه
 .کنندهای قانونی وابسته به بسیج هزینهبنیان و پژوهشکدهدانش

از ( %۱درصد )قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک( ۶۴ـ در راستای اجرای بند )ب( ماده ) هـ
و توسعه به امور پژوهشی  (  ۶و    ۱های اجرائی )به استثنای فصول  دستگاهیافته به  ای تخصیصاعتبارات هزینه

ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات فناوری، شورای برنامه
های اجرائی استانی و دستگاهاین قانون کسر کند و با هماهنگی  ( 10) ای استان مندرج در جدولهزینه

در چهارچوب دستورالعمل ابالغی های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و ها و سیاستاساس اولویتبر
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه

شده های اجرائی استانی تعییندستگاهشود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به  آموزش پزشکی تدوین می
 .اختصاص دهد توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی

عالی علوم، تحقیقات و شورای بار بهماه یککرد این بند را هر ششهای مذکور مکلفند نحوه هزینهدستگاه
عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش ساالنه فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای

لس شورای اسالمی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف به مج ۱۴۰۱این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 
 .کرد تحقیق و توسعه را منتشر کنداست ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

این قانون، مکلفند  ( 3) ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شمارهها، بانکشرکتو ـ 
از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست (  %۴۰د )درصدر اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل
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کشور  داری کل، به حساب خاصی نزد خزانه(%۲۵درصد )ماهه به میزان بیست و پنجرا در مقاطع سه
کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی واریز

های کاربردی، های علمیه در قالب طرح)پروژه(تی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و حوزهو پژوهشی اعم از دول
های تحقیقاتی های پسادکتری و طرح)پروژه(های تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(نامهعناوین پایان

عد آموختگان تحصیالت تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در مودانش
داری کل کشور اجازه ها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهشرکتمقرر توسط هر یک از 

حساب خاص موضوع این شود رأسًا مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را بهداده می
و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد   بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی

شده آنها در این قانون محسوب و عینًا پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه بینیاختصاصی پیش
کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا   داری کلکشور، توسط خزانه  داری کلو بودجه کشور و خزانه

ها تسویه که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامهطوریشود، بهف قرارداد برگشت داده میجهاد دانشگاهی طر 
شود. اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و 

حداقل سهم قابل شود.  های علمیه در قالب قراردادهای مشخص هزینه میفناوری و جهاد دانشگاهی و حوزه
آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش

توانند حداکثر تا ها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند میشرکتاست. ( %۶۰درصد )طرح)پروژه( شصت
ذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات هزینه امور پژوهشی م( %۴۰) درصداز مبلغ چهل( %۱۰) درصدده

نامه های علمیه در چهارچوب آیینپژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی و حوزه
این منابع، ( %۱۰۰کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تخصیص صد درصد )اجرائی این بند هزینه
 .نمایدبینی میهای سنواتی پیشهای اجرائی را در بودجهه ستگاشده داقدام و وجوه مصرف ن

نامه اجرای این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و آیین
های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه

شود و به تصویب پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابالغ این قانون تهیه می آموزش
 .رسدهیأت ویران می

و در  (2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۷۸زـ در راستای تحقق ماده)
قانون اساسی، آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه ( ۳۰ام)جهت اجرای اصل سی

فقیه مبنی بر عدم نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره( به استثنای مواردی که إذن ولی
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داری کل پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به حساب خزانه
جدول شماره  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۵۵واریز نمایند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف  ۱۱۰۱۱۲وضوع ردیف کشور م

سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی این قانون، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم(  ۹)
ر وزارت آموزش و پرورش آموزی کمیته امداد امام خمینی)ره( در اختیاهای دانشو مناطق محروم و خوابگاه

 .گیردقرار می
های آب، برق و گاز )در صورت ـ کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینهح

های روزشده طی دستورالعملی توسط وزارتخانهرعایت الگوی مصرف( معاف هستند. سقف الگوی مصرف به
ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سهنفت، نیرو و آموزش و پرورش و 

 .شودابالغ می
قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای ( ۹۲ط ـ به استناد بند )پ( ماده )

ا به ردیف درآمدی شماره جمهوری اسالمی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی ر 
مندرج در جدول  ۵۳۰۰۰۰ـ ۴۹کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف  داری کلنزد خزانه ۱۴۰۱۸۴
در اختیار وزارت ورزش و جوانان )برای کمک به ( %۳۰این قانون به نسبت سی درصد )( ۹شماره )

ان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار در اختیار سازم(  %۷۰های مربوطه( و هفتاد درصد )فدراسیون
 .گیردمی

ها، های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاهمنظور ارتقای شاخصی ـ به
های علوم، تحقیقات و فناوری، و بهداشت، درمان و آموزش مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه

ای وابسته به وزارت تعاون، کار ی علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفهپزشکی، آموزش و پرورش، پارکها
و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و 

ی یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مستثنتوزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه
 .هستند

آموزی را بدون کسر هر گونه ک ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش
 .وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید

ل ـ اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقای سطح 
شود برای توسعه و تقویت سعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت که از نیروهای مسلح کسر میمناطق کمتر تو
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ریزی های نیروهای مسلح در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته از طریق شورای برنامههای ردهزیرساخت
 .گرددشود و در آن استان هزینه میاستان به آنان اختصاص داده می

 ۱۰تبصره 
ریال از اصل حق بیمه ( ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد )های بیمهشرکتالف ـ 

تصویب   ها تعیین و بهشرکتهر یک از  شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه )پرتفوی(  
این  (5) ول شمارهجد ۱۶۰۱۱۱صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف رسد بهعالی بیمه میشورای

های های بیمه موضوع این بند بعنوان هزینهشرکتکنند. وجوه واریزی داری کل کشور واریزقانون نزد خزانه
ای کشور، شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جادهقابل قبول مالیاتی محسوب می

های مربوط به این گیرد تا در ردیفرژانس کشور قرار مینیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان او 
این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه ( ۷ها در جدول شماره )دستگاه

مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل 
ی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد ای کشور، نیرو جاده

بار در خصوص نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ماه یکخود را هر سه
 .دهندسازمان برنامه و بودجه کشور گزارش

سط سازمان برنامه و بودجه کشور براساس الذکر توهای اجرائی فوقدستگاهماهه به تخصیص اعتبار سه
 .پذیردعملکرد صورت می

های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم دستگاهب ـ در مورد آرای حل اختالف مراجع بین 
قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، ( ۱۳۹و یکصد و سی و نهم )( ۱۳۴)

ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختالف خودداری کند، سازمان برنامه لیل دستگاه اجرائی ذیچنانچه به هر د 
ماه از تاریخ ابالغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده

کند. در خصوص ضافه مینفع ابودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی
ها و شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت

 داری کلداری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانهمؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه
 .باشدکشور( می
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یابد و مبالغ حاصله به حساب افزایش می( %۵رانندگی پنج درصد ) هایتعرفه جریمه ۱۴۰۰ج ـ در سال 
شود. معادل مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص داری کل کشور واریز مینزد خزانه ۱۵۰۱۰۱درآمدی 

 : یابدمی
ی ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاع(  ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ) ۱

 ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی
های روستایی و معابر در ریال جهت اصالح راه( ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ) ۲

 نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی
ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی ریال برای حوادث جاده(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰بلغ یک هزار میلیارد )ـ م ۳

 در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران
ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ یک هزار میلیارد ) ۴

 .نی کشوردر اختیار سازمان پزشکی قانو
 ۱۳۹۹های ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جریمه د ـ 

ر صورتی که اصل جریمه تا پایان دی دهدبه دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردی
( ۵جدول شماره) ۱۵۰۱۲۳شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف پرداخت شود بخشوده می ۱۴۰۰ماه 

ریال آن برای تقویت توان ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شود و معادل بیست هزار میلیارد )این قانون واریز می
 .یابدعملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اختصاص می

 ۱۱تبصره 
 الف ـ

به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر   ـ۱
المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت

ار و پانصد میلیارد های بدنی حداکثر تا سه هزنظارت صندوق تأمین خسارت است با تصویب هیأت 
قانون بیمه  ( 24)ریال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهای )ث( و )ج( ماده( ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

را از محل   20/ 1395/2خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب    اجباری
 .این قانون دریافت و هزینه کند( ۷جدول شماره ) ۱۱۰۶۰۰اعتبارات ردیف 

نسبت در مقاطع سه ماهه در مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به
بار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک  اختیار
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های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی به کمیسیون
 .ارائه کند

دگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث راننـ صندوق تأمین خسارت ۲
االجراء شدن برند و قبل از الزمسر می  های بیمه و صندوق مذکور در زندان بهشرکتمحدودیت سقف تعهدات  

اند، ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص
 .صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود دیه کشور بهتأمین کند تا پس از معرفی ستاد 

داری المال یا دولت است، خزانهمنظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیتـ به۳
های وصولی راهنمایی و رانندگی و از منابع ردیفهای درآمدی )جریمه( %۱۰درصد )کل کشور مکلف است ده

های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی( تا قضائیه و هزینهوصولی توسط قوه خدمات قضائی
واریز نماید. منابع حاصل به صورت   ۱۶۰۱۱۹ریال را به ردیف  (۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰سقف پنج هزار میلیارد )

بع و مفاد این حکم گیرد. منادر اختیار وزارت دادگستری قرار می  ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۴ای  ماهانه از طریق ردیف هزینه
 .این بند است (2)و( ۱با حفظ منابع و حکم جزءهای )

این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه   (  3)  ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء۴
شامل مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد 

اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح ابت گلوله قرار گرفته اص
شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسالمی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران می

 .اقدام نماید ۵۳۰۰۰۰ـ ۶۴از محل اعتبارات ردیف ( %۲۰انقالب اسالمی تا سقف بیست درصد )
هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح مکلفند کمکقانون برنامه ششم توسعه، ( ۱۱۰ب ـ در اجرای ماده )

کشور موضوع ردیف  داری کلهای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهساکن در خانه
 .کنند این قانون واریز (5) جدول شماره ۱۶۰۱۸۴درآمدی 

های دریافتی موضوع قانون اصالح قانون تعزیرات حکومتی ج ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه
( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد ) ۱۹/۷/۱۳۷۳مصوب 

ز وجوه دریافتی داری کل کشور واریز نماید. بخشی انزد خزانه  ۱۵۰۱۱۳ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره  
این قانون به وزارت دادگستری )سازمان تعزیرات ( ۷ـ۱جدول شماره ) ۷۳۰۰۰۰ـ۲۵از محل ردیف شماره 

های مربوط به تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و وزارت اندازی و ارتقای سامانهحکومتی( بابت هزینه راه
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و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر های محوله صنعت، معدن و تجارت بابت انجام مأموریت
 .شودهای نظارتی پرداخت میتأمین، توزیع و بازار کلیه اقالم، مشمول طرح

سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که مانده جریمه غیبت بیش از هشتد ـ دولت مکلف است اقساط باقی
ا بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در همتقاضی پرداخت اقساطی این جریمه ۱۳۹۷تا پایان سال 

 .اند را وصول و به حساب خزانه واریز نمایدشده ۱۳۹۹سال 
نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت  ۱۴۰۰افرادی که تا پایان سال 
 .شوندوظیفه عمومی اعزام می

با اصالحات و الحاقات  8/ 9138/12قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  ( 8) هـ ـ در اجرای ماده
های رانندگی براساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق ، تخلفات و جریمهبعدی

 .شودپیامک به مالکان خودروها اعالم می
درج و ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه کارور )اپراتور(های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک

 .کنندمبالغ مربوطه را از آنها دریافت
( ۵۰.۰۰۰ریال به پنجاه هزار )( ۳۰.۰۰۰و ـ تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار )

عنوان ریال به( ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یابد، درآمد حاصله تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد ) ریال افزایش می 
تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی   (5)  ذیل جدول شماره  ۱۴۰۱۶۴ف درآمدی  درآمد عمومی به ردی

 ۱۰۸۲۰۰ای  در قالب ردیف هزینه(  %۱۰۰شود و پس از گردش خزانه به صورت صد درصد )و تربیتی واریز می
 .یابدبه سازمان مذکور اختصاص می( ۹جدول شماره )

حل اختالف درآمد شوراهای  1394/9/16قانون شوراهای حل اختالف مصوب  ( 23) در راستای ماده ز ـ 
 .شودبه عنوان درآمد اختصاصی تلقی می ۱۴۰۱۰۱مندرج در ردیف 

های پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان ها و ظرفیتح ـ به منظور توسعه زیرساخت
 از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کاال به( %۲۰کاال و خودرو بیست درصد )

به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران  ۵۳۰۰۰۰ـ۷۷ای شماره از محل ردیف هزینه ۱۵۰۱۲۶شماره 
 .یابداختصاص می

  ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده( ۵۹۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ط ـ مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد )
 ۱۳۳۷۰۰ ای شمارههای هزینه از محل ردیف 1387/2/17مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده)45 ( 
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( ۲۷بند )ب( ماده ) (5) این قانون جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء( ۷جدول شماره )
 .گیردقانون برنامه ششم توسعه در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار می

 ۱۲تبصره 
 الف ـ

قانون برنامه ششم (  29)  مادههای اجرائی موضوع  دستگاهبگیر در  های مختلف حقوقـ ضریب حقوق گروه ۱
توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی )به استثنای مشموالن قانون کار 
جمهوری اسالمی ایران( از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات 

گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می
میزان بیست و پنج های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت بهبگیران و مشترکان صندوقوظیفه

افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق  ۱۳۹۹براساس آخرین حکم کارگزینی سال ( %۲۵درصد )
ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق ( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰نج میلیون )از بیست و پ ۱۳۹۹هیچکس نسبت به سال 

 .ماندقانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می( ۷۸موضوع ماده )
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ( 29) های اجرائی موضوع مادهدستگاهدر کلیه  ۱۴۰۰ـ در سال  ۲

استثنای مشموالن قانون کار جمهوری اسالمی ان انرژی اتمی )بهنیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازم
ایران(، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر 

بازنشستگی کشوری و سازمان  بگیران مشمول صندوقحقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه
ها و سایر های اجرائی و مستمریدستگاههای وابسته به ی مسلح و سایر صندوقتأمین اجتماعی نیروها

 .یابدهای متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش میحمایت
این بند و ( ۱بگیر موضوع جزء )ـ پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق ۳

ای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم معادل افزایش ضریب ریالی بر 
کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین )مشخص( 
و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت 

( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون )ک
 .ریال کمتر نباشد

مبلغ چهارصد و هشتاد   ۱۴۰۰در سال   های مستقیمقانون مالیات (  84)  ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۴
 .شودریال تعیین می( ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )
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کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا )به استثنا ء قضات و مشمولین نرخ مالیات بر درآمد حقوق 
ای از مقررات قانون اصالح پاره  (5)  قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(  ۸۷ماده )  (2)و(  ۱های )تبصره

ها و مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی )آموزشی و پژوهشی( شاغل و بازنشسته دانشگاه
 :باشدشرح زیر میبا اصالحات و الحاقات بعدی( و کارانه به ۱۶/۱۲/۱۳۶۸مؤسسات آموزش عالی مصوب 

ریال تا نهصد و شصت میلیون ( ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون )۴ـ۱
 (%10ده درصد   ) ریال( ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ( ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون )۴ـ۲
 (%15: )پانزده درصد ریال( ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰)
ریال تا دو میلیارد و صد و ( ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون )۴ـ۳

 (%۲۰ بیست درصد)ریال: ( ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ن )شصت میلیو
ریال تا دو میلیارد و هشتصد و ( ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰دو میلیارد و صد و شصت میلیون )ـ نسبت به مازاد ۴ـ۴

 (% ۲۵ بیست و پنج درصد)ریال: ( ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰هشتاد میلیون )
ریال تا سه میلیارد و هشتصد ( ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون )۴ـ ۵

 (%۳۰ سی درصد)ریال: ( ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون و چهل
 (%۳۵ سی و پنج درصد)ریال:  (  ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون)۴ـ ۶

های مستقیم قانون مالیات ( ۵۷میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده )
ساالنه به مبلغ سیصدو شصت  های مستقیمات قانون مالی ( 101) و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده

 .شودریال تعیین می( ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )
های دستگاهقانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغالن  ( 30) ـ در اجرای ماده ۵

و بندهای )ت( و  10/ 1395/11مصوب  های توسعه کشورمی برنامهقانون احکام دائ ( 71) اجرائی و ماده
نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، تغییر قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب(  ۷)ث( ماده )

بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و ضرایب، جداول حقوقی و طبقه 
( 29) های اجرائی مشمول مادهدستگاههای امناء و نظایر آن در و همچنین مصوبات هیأت کارگیری نیرو به

و همچنین سازمان انرژی اتمی )به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی  قانون برنامه ششم توسعه
 کشور، منوط به تأمین های توسعهقانون احکام دائمی برنامه( ۱های اجرائی مشمول ماده )دستگاهایران( و 
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( ۷قانون مدیریت خدمات کشوری و بند )ج( ماده )( ۷۴اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده )
 .باشدقانون برنامه ششم توسعه )اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور( می

روری به کارکنان های ضخدمت و بخشی از هزینهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانـ پاداش پایان ۶
 (  107)  با اصالحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده  ۲۶/۲/۱۳۷۵دولت مصوب  

قانون مذکور به مقامات، رؤسا، ( ۶۸ماده ) ( 10) العاده بندبا احتساب فوق انون مدیریت خدمات کشوریق
قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت ( 29) های اجرائی موضوع مادهدستگاهمدیران و کارکنان کلیه 

اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین 
سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست هر سال خدمت حداکثر تا سیاین بند، در ازای    (2)موضوع جزء

 .ریال خواهد بود(  ۴.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )
بگیر در های مختلف حقوقـ سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر )مجموع دریافتی( گروه۷

مچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات قانون برنامه ششم توسعه و ه(  29)  های اجرائی موضوع مادهدستگاه
و سازمان انرژی اتمی )به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسالمی ایران( از قبیل کارکنان کشوری و 
لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور 

برابر حداقل حقوق و ( ۱۵مصوب شورای حقوق و دستمزد به ) برابر حداقل حقوق( ۲۱، از )۱۴۰۰برای سال 
یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می( ۷۶دستمزد موضوع ماده )

 .اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است
 ب ـ

ها، پیشنهاد فروش های اداری شهرستاناستانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعـ  ۱
های استان را به های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستاندستگاههای ملکی ساختمان

ررات مربوطه به قانون اساسی با رعایت قوانین و مق( ۸۳استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم )
ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف شورای برنامه

 داری کلاین قانون نزد خزانه ۲۱۰۲۰۱به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 
ها رف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستانکشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، ص

 .شودمی
 .های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان استدستگاهشمول این حکم درمورد 
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شود با پیشنهاد استاندار و ها اجازه داده میمجریه در شهرستان  های اجرائی زیرمجموعه قوهدستگاهبه  ـ  ۲
ریال نسبت به (  ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد )رتأیید شورای برنامه

ها پس از اعالم های ملکی خویش با امالک و اموال غیرمنقول شهرداریمعاوضه امالک و ساختمان
های اداری شهرستان اقدام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع

 .داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی ـ خرجی ثبت کندخزانهکند. 
 ج ـ

قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، ( 29) های اجرائی موضوع مادهدستگاه ـ  ۱
ها، فضاهای اداری و غیراداری، امالک و وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطالعات ساختمان

های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود )اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند سایر اموال و دارایی
های اجرائی دستگاهدر سامانه جامع اموال  ۱۴۰۰ای، وقفی( را تا انتهای اردیبهشت ماه سال اجارهمالکیت، 

 .نمایندسنجی اطالعات استانی نظارت می)سادا( ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت
هیزات، هزینه آب و برق در آالت و تجهای تعمیرات اساسی و ماشینپرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح

ها از محل درآمدهای اختصاصی، و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه  ۱۴۰۰سال  
 .ر سامانه سادا ممنوع استد دههای دولتی برای موارد ثبت نششرکتسایر منابع و یا اعتبارات و منابع 

 .منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است ها بهعدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأسًا نسبت به شناسایی امالک و اراضی دولتی اقدام کند و با 

در سامانه سادا ثبت نشود   ۱۴۰۰همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال  
د مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید. وزارت نسبت به اصالح سن

امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و 
سازمان برنامه و بودجه کشور بردار آنها به های بهرهدستگاهر سامانه سادا و شده دهای غیرمنقول ثبت دارایی

 .و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی اقدام نماید
ر ردیف شده دبینی  وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی امالک خود از محل اعتبار پیش

 .اقدام نماید ۱۲۷۶۱۲
 .رسدوزیران میادی و دارایی به تصویب هیأت نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصآیین

محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از های اجرائی دارای سامانه امالک و اراضی مکاندستگاهـ  ۲
های ها و سازمانشرکتربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، طریق سازمان ذی

http://www.ekhtebar.com


65 
 

ها و پست ان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریتابعه وزارت نیرو، سازم
همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطالعات به صورت جمهوری اسالمی ایران مکلف به 

 .الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند
 د ـ
م توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده قانون برنامه شش ( 10) ـ در اجرای بند )پ( ماده ۱

قانون مدیریت   (5)  های اجرائی موضوع مادهدستگاه های دولت در اختیار  شود نسبت به مولدسازی داراییمی
ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد )

خارج از سقف اوراق مالی اسالمی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مالی اسالمی 
داری کل کشور نزد خزانه  ۲۱۰۲۲۰مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی  

باشند. وضوع مستثنی میقانون اساسی از این م( ۸۳واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم )
های دولت به وزارت امور توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی داراییهای اجرائی میدستگاهاستانداران و 

 .اقتصادی و دارایی اقدام نمایند
توانند با تصویب مجمع اند، میهای دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نمودهشرکت
 .های مذکور مولدسازی نمایندی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوهعموم

شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می ۲
لت های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دو ریال از اموال و دارایی( ۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

قانون اساسی( را بدون (  ۸۳جمهوری اسالمی ایران )به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم)
وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس  تصویب هیأت رعایت تشریفات مربوط به

قانون تجارت یک دولت با رعایت امالک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترون
قانون برگزاری ر شده دات تعیینبا اصالحات و الحاقات بعدی و نیز مقرر  1382/0/17الکترونیکی مصوب 

ده منطبق باشد به فروش با اصالحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزای 25/ 1383/1مصوب  مناقصات 
های اجرائی مکلف به ارائه دستگاهواریز کند. استانداران و    ۲۱۰۲۲۱رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی  

 .باشندهای مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی میپیشنهاد فروش دارایی
صورت ماهانه از محل منابع ریال به (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد )

 .های دولتی، پژوهانه پرداخت نمایداین بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه
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 ۲۱۰۲۲۷درآمدی شماره  ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف ۳
این قانون، به همان دستگاه اجرائی/ ( ۹شماره ) جدول ۵۳۰۰۰۰ـ ۴۷معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 

( ۱تمام پیوست شماره )ای نیمههای سرمایههای تملک داراییکننده منابع، بابت اعتبارات طرحاستانی وصول
های اداری نیمه های اجرائی و مجتمع دستگاهاستانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان  های  این قانون، طرح
 .های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهدها و حوزهسازی و تجهیز پایگاهتمام، تکمیل، باز 

ها، های دولتی از طریق بهادارسازی آن داراییشرکتـ به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و  ۴
( ۲۰های امالک و مستغالت موضوع بند)وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق

با اصالحات و الحاقات بعدی و  ۱/۹/۱۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب ( ۱ماده)
های مذکور از ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقایجاد زمینه معامالت واحدهای این صندوق

 .ادار اقدام نمایدهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهطریق یکی از بورس
 .رسدوزیران می نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت آیین

الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش التدریس، حقهای مشابه حقوق و دستمزد مانند حقـ کلیه پرداخت ه
بند )الف( این تبصره  ( 4) ود و مشمول مفاد جزءشناپذیر محسوب میشوراهای حل اختالف، هزینه اجتناب 

 .است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود
های تازه های دولتی در شهرستاندستگاهنیروی انسانی مورد نیاز  ۱۴۰۰و ـ دولت مکلف است تا پایان سال 

اند را تأمین نماید. همچنین با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته  ۱۳۹۸تأسیس که از سال  
ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان

 .نماید این قانون تأمین( ۹جدول شماره ) ۵۵۰۰۰۰ـ  ۱۱۹ریال از ردیف ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
ای های سرمایهاز اعتبارات تملک دارایی( %۵) درصدها مکلفند تا پنجریزی و توسعه استانز ـ شورای برنامه

های انتظامی با اولویت این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده(  ۱۰ـ۱استان موضوع جدول )
 .کنندها هزینهها و کالنتریپاسگاه

، ۱۴۰۰ها درسال دستگاهها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهازه تخصیص اعتبار صدور اج ح ـ 
 .قانون برنامه ششم توسعه است( 29) منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده

های توزیع برق شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکتپرداخت حقوق و مزایای کارکنان )پرسنل(  ط ـ 
نمایند، از که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می استانها

 .های استانی مذکور، بالمانع استشرکتمحل منابع داخلی 
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میزان  1369/3/8قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ( ۶ی ـ باتوجه به تبصره ماده )
( %۲۰به بیست درصد )( %۴۵پنج درصد )مان دانشگاه فرهنگیان از چهل وکسر از حقوق دانشجوـ معل

 .یابدکاهش می
ک ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره 

یان در پذیری فرهنگمشکالت معیشتی آنها، نقشفرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع 
هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی 

 .آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند
های وابسته به آن )به جز شرکتها و ها، مؤسسات، سازمانل ـ مقررات استخدامی کارکنان شهرداری

ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و به تصویب نامهه موجب آیین شهرداری تهران( ب
 .وزیران خواهد رسید هیأت 

 م ـ
، اشخاص حقوقی و 11/8/1398  های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب قانون پایانهـ به منظور اجرای  ۱

های بانکی خود را به ، حداقل یکی از حساب ۱۴۰۰مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه 
ای را برای ، سامانه۱۴۰۰کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه  عنوان »حساب فروش« معرفی

ک، به صورت پیش فرض، »حساب فروش« های متصل به شبکه شاپر این منظور معرفی کند. کلیه حساب 
 .هستند و نیازی به ثبت آنها در سامانه مذکور نیست

هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، ـ حساب  ۲
انون، »حساب فروش« شود، از نظر این قبیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می

خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت   ( 3)  تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء
حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور »حساب فروش« نیست، رسیدگی  درخواست صاحب

 .کند
 .گرددفروش صاحب حساب تلقی میشود، به عنوان ـ کلیه وجوهی که به »حساب فروش« واریز می ۳
الذکر صرفًا در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای قانون فوق  (5)  ـ اعتبار مالیاتی موضوع بند )ب( ماده ۴

 .گیرد که مبلغ خرید به »حساب فروش« فروشنده واریز شده باشدصنفی تعلق می
 ۱۳تبصره 
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قانون الحاق برخی مواد به قانون ( ۲۸گردان موضوع بند )م( ماده )تنخواهشود از محل منابع اجازه داده می
 :اقدامات زیر صورت پذیرد (2)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

احمر جمهوری اسالمی ریال به جمعیت هالل  (  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد ) ۱
ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش (  ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یارد )و هفتصد میل  ک هزارایران و تا مبلغ ی

ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند )م( های سرمایهای و تملک داراییپزشکی در قالب اعتبارات هزینه
 (2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۲۸ماده )

قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب ( ۳۳و همچنین بند )ث( ماده )( ۳۲)ب( ماده ) بند( ۱ـ در اجرای جزء ) ۲
ریال و تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تا مبلغ سی هزار میلیارد )

ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی به صورت ( ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
 .ساله(خزانه اسالمی )یک نقدی و یا اسناد

آوری آبهای ـ به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیالب در شهرهای دارای مطالعات جمع ۳
سهم دولت تا سقف پنج هزار ( %۵۰آورده شهرداری و پنجاه درصد)( %۵۰سطحی به نسبت پنجاه درصد )

گردد. اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت پرداخت می  ریال از طریق وزارت کشور(  ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )
 .وزیران قابل هزینه است کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت 

کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و نامه اجرائی و موارد هزینهآیین
 .وزیران خواهد بود تصویب هیأت 

ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و ( ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰و هفتصد و بیست میلیارد ) ک هزارتا مبلغ ی ـ   ۴
 ک هزارهای مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ یسازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسنسرم

تع و آبخیزداری کشور جهت پیشگیری و ریال به سازمان جنگلها، مرا( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ریال )
ک ای و تا مبلغ یهای سرمایهای و تملک داراییها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینهاطفای حریق جنگل

های ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار )کنترل( بیماری(  ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد ریال )  هزار
های دارو، سموم، فلزات سنگین در ماندهرک بین انسان و دام و پایش باقیهای مشتواگیر دامی و بیماری

 های خام دامیفرآورده
ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته ( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد ) ۵

 امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور
 ۱۴تبصره 
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 الف ـ
این قانون ( ۱۴ها )منابع( مندرج در جدول تبصره )ها تمامی دریافتین هدفمندکردن یارانهـ در اجرای قانو ۱

ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی  ها و دهیاریبه استثنای عوارض شهرداری
مواد به قانون تنظیم بخشی قانون الحاق برخی ( ۶۵و ماده )( ۱۲و عوارض گازرسانی )به ترتیب موضوع ماده)

شود. کشور واریز میداری کل ها نزد خزانهبه حساب سازمان هدفمندسازی یارانه( (2)از مقررات مالی دولت
ها موظف است بدون نیاز به ابالغ و تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه سازی یارانهسازمان هدفمند

زدایی و ردیف محرومیت(  ۱۸دول مذکور و بند )الف( تبصره )کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق ج
 .رأسًا اقدام نماید( ۱۰ـ۳مندرج در جدول )

، مشمول عوارض ۱۳۹۸بندی در سال  ـ منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه ۲
 .شودران نمیشرکت ملی نفت ای( %۵/۱۴درصد )و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم

قانون مالیات بر ارزش  ( 38) های انرژی موضوع مادهها از فروش حاملها و دهیاریـ عوارض شهرداری ۳
ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت ها )مصارف( این تبصره، پس از وصول، ظرف یکو جداول پرداختی افزوده

 .ها پرداخت شودها و دهیاریشود تا به شهرداریکشور واریز می
ف هدفمندی و براساس ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصار  ۴

را به صورت (  ۱۴جمع مصارف جدول تبصره )(  %۱درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد )
ها قراردهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از دریافت از تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه

اده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم محل منابع جدول مذکور تسویه گردد. شرط استف
شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری داری کل کشور نمیمشمول تنخواه خزانه

داری کل ها نزد خزانهمنابع یارانه نقدی منابع را از سایر محلها تأمین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه
یز نماید و حداکثر تا دو ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی کشور وار

 .است
نام و ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مکلفند نسبت به ثبتب ـ سازمان هدفمندسازی یارانه

ه افراد واجد شرایط از جمله افراد جدید، افرادی ها به کلیپرداخت یارانه هدفمندی و نیز معیشتی و سایر یارانه
نام و عدم نام یا تأخیر در ثبتاند اقدام نمایند. عدم ثبتاند و افرادی که منصرف شدهنام ننمودهکه تاکنون ثبت  

ها تخلف محسوب و مسؤولیت آن بر عهده کلیه پرداخت یارانه هدفمندی و نیز یارانه معیشتی و سایر یارانه
 .صالح استربط است. این تخلف قابل رسیدگی در مراجع ذیذی مدیران
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 ج ـ
کرد آن در غیر مصارف رسد و هزینهـ منابع جدول این تبصره پس از تأمین به صورت کامل به مصارف آن می ۱

ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه شود. سازمان هدفمندسازی یارانهجدول تخلف محسوب می
 .میسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایدبار به کیک

های معرفی شده ـ منابع ارزی مندرج در بخش منابع جدول این تبصره بالفاصله توسط وزارت نفت به حساب  ۲
بانک مرکزی واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی )ای.تی.ِاس( 

داری کل کشور واریز و به صورت کامل ها نزد خزانهحساب سازمان هدفمندسازی یارانهتسعیر و مستقیمْا به 
 .شودصرف مصارف جدول این تبصره می

 ۱۵تبصره 
ر شده دای مکلفند منابع تعیین های برق منطقهشرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتالف ـ 

به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و  بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه
گذاری )احداث( در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه

 .کنندپرداخت
ودجه مصوب ر بشده دبینیشود معادل منابع پیشب ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می

 .برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کندبرداری به شرکت بهرههای بهرهساالنه خود را بابت هزینه
های ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته 

مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق ای، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه با های سرمایهتملک دارایی
شده کاال ها )شامل قیمت تمامبا قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه

داری کل کشور واریز کند رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش( به حساب خاصی نزد خزانهو خدمات فروش
های ها و ردیفهای تملک داراییگذاری در طرحجه ساالنه آن شرکت جهت سرمایهو درآمد حاصله را مطابق بود

های مرتبط با شرکتای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و  سرمایه
درآمد حاصله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. های مبادلهچرخه سوخت براساس موافقتنامه

حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر به
 .شودمحاسبه می
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ربط نسبت به نصب های ذیشرکتدـ به منظور اصالح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق  
رکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام شمارشگر )کنتور(های هوشمند ساخت داخل برای مشت

 .کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید
 .گیردشده نیروگاه مذکور صورت میشده حسابرسیهـ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام

قانون رفع  ( 12) ای کشاورزی از محل ظرفیت مادههوـ برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تأمین برق چاه
بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد  پذیر و ارتقای نظام مالی کشورموانع تولید رقابت

ریال تسهیالت تکلیفی از طریق بانکهای عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
 .های کشاورزی پرداخت نمایدچاههای زیرمجموعه آن جهت تأمین برق شرکتتوانیر و 

ز ـ وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فوالدی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی 
های های فلزی، واحدهای پاالیشگاهی و پتروشیمی را برمبنای متوسط نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه و کانی

.ِای( محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق دارای قرارداد تبدیل انرژی )ای.سی
 .شودداری کل کشور واریز میاین صنایع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه

مشترکین با قدرت کمتر از دو مگاوات و همچنین مصارف کمتر از دو مگاوات مربوطه به مشترکین با قدرت 
های تابعه مکلف است منابع شرکتنیرو از طریق باشند. وزارت بند نمیبیش از دو مگاوات مشمول حکم این 

صورت ماهانه و متناسب با وصول  ریال را به ( ۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰حاصله تا سقف هشتاد هزار میلیارد )
ریال صرف توسعه و ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد ) الذکر به صورت کامل تا سقف سی  درآمد فوق 

وسازی شبکه فرسوده برق کشور و جابجایی تیرهای برق روستایی و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای ن
های گذاری )ایجاد، توسعه و تکمیل طرحیارانه سود تسهیالت جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه

آبی، تا سقف های برقیروگاههای برق و پرداخت مطالبات تولیدکنندگان خصوصی برق و نتمام( نیروگاهنیمه
در ( %۴۰ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد )( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد ) پنج 
آن ( %۶۰رسانی به شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با آورده شصت درصد )برق

ریال صرف تأسیس و تکمیل ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شهرکها، نواحی و مناطق، تا سقف دوهزار میلیارد )
ریال صرف رفع تنش (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد )

رسانی به مناطق محروم، تا سقف آبی شهرهای دارای تنش و اصالح و بازسازی شبکه آب شرب روستایی وآب 
های شرکتریال صرف اعطای تسهیالت خطرپذیر به ( ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سیزده هزار میلیارد )
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های فعال در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد بنیان صنعت برق و شرکتدانش
 .ریال برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطالعات کشور هزینه کند( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

تحویل تمام یا بخشی از برق ین که بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام بهح ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأم
مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در ساعات کنند، به میزان سوختتولیدی خود به شبکه سراسری می

اوج مصرف )در تابستان(، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 
 .شودین میتعی ۱۳۹۷

شود با رعایت مالحظات امنیتی کشور از محل های تابعه و وابسته به وزارت نیرو اجازه داده میشرکتط ـ به 
های خود نسبت به تأمین مالی طرحهای نوسازی تأسیسات و شبکه فرسوده واگذاری بخشی از امالک و دارایی

ی نیمه تمام تا سقف هفتاد هزار میلیارد یافته و طرحهاآب و برق کشور ازجمله مناطق کمتر توسعه
 .ریال اقدام کنند( ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

شده یا جویی ، دولت مکلف است سوخت صرفه قانون اصالح الگوی مصرف انرژی ( 61) ی ـ در اجرای ماده
 وری انرژی برق )ساتبا( تاهای تجدیدپذیر و بهرههای تجدیدپذیر را با تأیید سازمان انرژیحواله آن در نیروگاه 

گذاران جهت فروش یا عرضه در ریال به سرمایه( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سقف بیست و پنج هزار میلیارد )
 .بورس انرژی تحویل نماید

 ۱۶تبصره 
 الف ـ

انداز و منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از محل پسـ به ۱
هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها کلیه زوجالحسنه ازدواج بهالحسنه نظام بانکی، تسهیالت قرضجاری قرض
با اولویت نخست پرداخت کند. اند است و تاکنون تسهیالت ازدواج دریافت نکرده ۱/۱/۱۳۹۷بعد از تاریخ 

ریال ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) هفتصد میلیون ۱۴۰۰ها در سال الحسنه ازدواج برای هریک از زوجتسهیالت قرض
 .ساله استو با دوره بازپرداخت ده

الحسنه ـ به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تسهیالت قرض ۲
سه سال واجد شرایط دریافت تسهیالت وهای زیر بیستهای زیر بیست و پنج سال و زوجهازدواج برای زوج

 .ریال افزایش دهد( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ازدواج را تا سقف یک میلیارد )
ها باید برای ضمانت صرفًا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب بانک

 .منزله ضمانت بپذیرند یارانه هدفمندی را به
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ربط مسؤولیت ُحسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی
صالح باشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیمی
 .باشدمی

الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد اهانه، تعداد تسهیالت قرضها موظفند به صورت مهمچنین تمامی بانک
 .کنندافراد در نوبت دریافت این تسهیالت را به صورت عمومی اعالم

ریال از منابع این بند برای تأمین جهیزیه کاالی ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ بیست هزار میلیارد ) ـ  ۳
توانند به جای استفاده از تسهیالت یابد. زوجین میص میایرانی به ستاد اجرائی فرمان امام )ره( اختصا
همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیالت خود را از این طریق موضوع این بند، از این تسهیالت حسب مورد به

 .کنند و به مصرف برساننددریافت
های عامل ریق بانکب ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال موّلد از ط

انداز و جاری های پسریال منابع سپرده( ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ دویست و هشتاد هزار میلیارد )
الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و تخصیص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری قرض

 :تسهیالت پرداخت نماید شرح ذیلاز باال به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه به
های توسعه می برنامهقانون احکام دائ (52)قانون برنامه ششم توسعه و ماده(  ۸۳ـ در اجرای بند )ب( ماده ) ۱

ریال به کمیته امداد امام خمینی )ره( و سی هزار ( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰، یکصد هزار میلیارد )کشور
ربط به های ذیدستگاه ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )

مددجویی با اولویت زنان سرپرست ( %۵۰های اشتغال حداقل پنجاه درصد )مددجویان و کارفرمایان طرح
الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از صورت تسهیالت قرضخانوار به
استفاده نماید،  ۱۴۰۰های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذر ماه سالدستگاه

 .گیردعلق میدستگاه مشمول تسهمیه مذکور به دیگر 
ریال (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد )  (  89)  ـ در اجرای بند )پ( ماده ۲

الحسنه با برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیالت قرض
 .بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند

ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرائی ( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یارد )ـ مبلغ سی هزار میل ۳
 .گیردفرمان حضرت امام )ره( با باز پرداخت هفت ساله قرار می
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ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد ) ۴
گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار ساله قرار می با بازپرداخت هفت

 .نمایندهزینه می
ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ ده هزار میلیارد )  ـ   ۵

و کارهای نوآورانه و مبلغ ده هزار میلیارد  و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به کسب
بنیان اختصاص  های دانش شرکتریال بامعرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری باالتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیردمی
ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی ( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د )ـ مبلغ بیست هزار میلیار  ۶

یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری باالتر و نیز بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی اختصاص می
 .محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد

ریال از منابع این بند برای اشتغال سربازانی که خدمت (  ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ بیست هزار میلیارد ) ۷
 .یابدآموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص میاند با طرح تقسیم قرارگاه مهارت وظیفه خود را سپری کرده

مبلغ پنج  ،(2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۷۷ج ـ در اجرای ماده )
الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به ریال از منابع قرض( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰هزار میلیارد )

 .زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شودگیرد تا بهامور دیه قرار می
های از یک دوازدهم هزینه(  %۲ماهانه معادل دو درصد )داری کل کشور مکلف است  دـ  دولت از طریق خزانه

این قانون   (  3)  دولت مندرج در پیوست شمارهها و مؤسسات انتفاعی وابسته بههای دولتی، بانکشرکتجاری  
های که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه 

های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد تی بانک و بیمه را از حساب استهالک و هزینه عملیا
 .این قانون واریز کند (5) جدول شماره۱۳۰۴۲۵داری کل کشور موضوع ردیف خزانه

 هـ ـ
قانون برنامه ( ۱۰۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در راستای اجرای بند )ت( ماده ) ۱

ریال از هر محل از ( ۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰های عامل مبلغ نه هزار میلیارد )بانکششم توسعه، از طریق 
الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیالت انداز و جاری قرضهای پسجمله منابع سپرده

برای  الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )بنا به درخواست خانوار( با بازپرداخت حداکثر بیست سالهقرض
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شوند به میزان صاحب فرزند سوم و به بعد شده یا می ۱۴۰۰یا  ۱۳۹۹های فاقد مسکن که در سال  خانواده 
 .ریال اقدام نماید( ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰یک میلیارد و پانصد میلیون )

زند ریال، تولد فر (  ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰به منظور حمایت از تسهیالت فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون )
ریال، تولد فرزند (  ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال، تولد فرزند سوم سیصد میلیون )(  ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰دوم دویست میلیون )

( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و تولد فرزند پنجم و باالتر پانصد میلیون )( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰چهارم چهارصد میلیون )
 .گیردبر و سفته تعلق میریال به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معت

قانون برنامه ششم توسعه از طریق ( ۱۰۲ـ بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند )ث( ماده ) ۲
انداز های پسریال منابع سپرده( ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد )بانک

الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت پرداخت تسهیالت قرضالحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به  و جاری قرض
شرح زیر اقدام های فاقد مسکن بهمسکن )بنابه درخواست خانوار( با بازپرداخت حداکثر ده ساله برای خانواده

 :نماید
ریال به هر زوج به میزان (  ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد )  ۲ـ  ۱

 ریال( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )یک 
ریال به هر زوج (  ۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد )  ۲ـ  ۲

 ریال( ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰به میزان هشتصد میلیون )
ریال به هر زوج به ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ خانوارهای دو نفره )زوج و زوجه( تا سقف هزار میلیارد ) ۲ـ ۳

 .ریال اقدام نماید( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰میزان پانصد میلیون )
های جاری و های عامل از محل سپردهو ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک

 :الحسنه برای موارد زیر اقدام نمایدنسبت به پرداخت تسهیالت قرضالحسنه نظام بانکی، قرض
 ـ ۱
ریال تسهیالت بلند مدت حداقل ده ساله برای ( ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ شصت هزار میلیارد )۱ـ۱

ریال وام ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون )( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰پرداخت یک میلیارد )
ریال وام ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال وام جهیزیه و دویست میلیون )( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیون )ازدواج، دویست 

ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، ارتش جمهوری 
یک پاسداران انقالب اسالمی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر اسالمی ایران، سپاه

 .های عاملهای مذکور از طریق بانکاز سازمان
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ها برای پرداخت ریال از محل منابع عادی بانک( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ پنجاه هزار میلیارد )۱ـ۲
ریال برای کارکنان و بازنشستگان ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰تسهیالت ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد )

 .های مسلح با بازپرداخت بیست سالهو با ضمانت نیروی( %۹درصد ) نیروهای مسلح با نرخ سود نه
 .شودتأمین می( ۱۴یارانه سود تسهیالت مذکور از محل مصارف مربوط به مسکن در تبصره )

 ـ ۲
العالج، سرطانی، بیماران صعبریال جهت پرداخت به( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ ده هزار میلیارد )۲ـ۱

 .های نابارورزوجخاص و 
ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ پنج هزار میلیارد ) ـ ۲ـ۲

خمینی)ره(، سازمان بهزیستی کشور و جمعیت هالل احمر پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام
 .جمهوری اسالمی ایران

ریال جهت پرداخت به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ ده هزار میلیارد )۲ـ۳
 .شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد

دستورالعمل اجرائی این بند شامل نحوه پرداخت تسهیالت به مشموالن یادشده با همکاری بانک مرکزی و 
 .شودوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می

ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیالت و خرید ( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ ده هزار میلیارد ) ـ ۳
های انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق

اختصاص سهم  اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و
ریزی توسعه بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه

استان موضوع بند )ب( این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی 
 .حسب مورد

الحسنه مسکن محرومان جهت اعطای تسهیالت قرض ریال( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ ده هزار میلیارد ) ۴
و سازمان بهزیستی ( %۷۰شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( هفتاد درصد)

 (%30)  کشور سی درصد
ها جهت ساخت یا خرید ریال از محل منابع عادی بانک( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ ده هزار میلیارد ) ـ  ۵

ریال با بازپرداخت حداکثر بیست ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ان وزارت اطالعات تا سقف یک میلیارد )مسکن کارکن
 .ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور
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 ز ـ
قانون الحاق برخی مواد به ( ۶۲ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند در اجرای ماده ) ۱

ت الزم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن ، تسهیال(۲قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
کنند، به نحوی رسانی به ایثارگران را تأمین مکرر( قانون جامع خدمات ۳تعداد هفتاد هزار نفر مشموالن ماده)

بند  ( 12) که سقف مبلغ تسهیالت پرداختی مشموالن این بند از سقف پرداختی به مشموالن موضوع جزء
این قانون تأمین ( ۷جدول شماره) ۱۳۱۶۰۰)هـ( این تبصره کمتر نباشد. یارانه سود تسهیالت مذکور از ردیف 

 .شودمی
( ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰پنجاه میلیون )وـ ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت ارزان قیمت تا سقف دویست ۲

اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف مودهتسویه حساب ن  ۱۳۹۹مند شده و تا پایان سال  ریال بهره
مند باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره

 .شودشوند. یارانه سود این تسهیالت از ردیف مربوطه تأمین میمی
قانون برنامه ششم  ( 89) جرای بند )الف( مادهح ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند در ا

 (2)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( ۶۲و با رعایت ماده ) توسعه
بر تأمین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش تسهیالت الزم برای تحقق هدف قانون مبنی  
کنند و با معرفی سازمان رزمندگان وزارت سه ماه اسارت را تأمینماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل  

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت نمایند، به نحوی که سقف مبلغ تسهیالت پرداختی به مشموالن این 
بند )هـ( این تبصره کمتر نباشد. یارانه سود تسهیالت  ( 12) بند از سقف پرداختی مشموالن موضوع جزء

این قانون تأمین ( ۱۴ریال از محل مصارف تبصره )( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مبلغ پنج هزار میلیارد ) مذکور به
 .شودمی

ریال تسهیالت بانکی جهت تغییر کاربری (  ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ط ـ تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد )
صیادی به سازمان شیالت اختصاص های پشتیبانی ای )ترالر( به کشتیشناورهای ماهیگیری با تور کیسه 

 .یابدمی
 .باشداالجراء میموقوف ۱۴۰۰ی ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال 

های عامل مبلغ سه هزار میلیارد ک ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک
الحسنه نظام بانکی جهت نداز و جاری قرضاهای پسریال از محل منابع سپرده( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

قانون برنامه ( ۱۱۳ماده ) (5) های توسعه کشور و جزءقانون احکام دائمی برنامه ( 38) اجرای بند )ج( ماده
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ها و اقدامات ششم توسعه برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی با معرفی سازمان زندان
الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده و یا الب تسهیالت قرضتأمینی و تربیتی کشور در ق

 .های اشتغال زندانیان اختصاص دهدگذاران و کارفرمایان طرحسرمایه
 ۱۷تبصره 

شده برای کلیه الف ـ به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف
گیرند، از طریق نظام صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار میبراساس ارزیابی وسع بهاقشار که 

 .شودهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام میارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش
 .باشندشدگان تحت پوشش کمیته امداد امام )ره( مشمول ارزیابی وسع نمیبیمه

التفاوت تعرفه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابهبه منظور کاهش سهم پرداخت بیمه
گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه

ارائه خدمات به اقشار مذکور)تحت خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع گردد. درصورت عدم دسترسی بهمی
باشد روستاییان، عشایر و ساکنین پذیر میپوشش رایگان بیمه پایه سالمت( در بخش دولتیـ  دانشگاهی امکان

 .باشندشهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می
مت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری قانون برنامه ششم توسعه، پوشش بیمه سال ( 70) براساس ماده

 .است
این  (۷جدول شماره ) ۱۳۱۶۰۰ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 

قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح 
معیشت معادل باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمکه نمیمشمول دریافت حقوق وظیف

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین
 .رسدوزیران میتصویب هیأت شود و بهکشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می

 
 کل کشور ۱۴۰۰ماده واحده قانون بودجه سال ( ۱۷آیین نامه اجرایی بند )ب( تبصره )

 
، موضوع استقرار پایگاه اطالعات وسعهقانون برنامه ششم ت ( 70) ج ـ به منظور اجرائی نمودن بند )چ( ماده

های بیمه پایه و تکمیلی ها و صندوقشرکتشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه برخط بیمه
قانون مدیریت خدمات کشوری،  (5) های اجرائی موضوع مادهدستگاهدرمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز 
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گر مکلفند های بیمهیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازماناز جمله سازمان خدمات درمانی ن
صورت رایگان و مستمر اقدام روزرسانی پایگاه مذکور بهشدگان خود و بهنسبت به ارسال برخط اطالعات بیمه

ه )سرویس( و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامان
شدگان ای و درمانی به بیمهسنجی سازمان بیمه سالمت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهاستحقاق

 .کنندتحت پوشش خود استفاده
اجرای مقررات این بند در تبادل اطالعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطالعات 

دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی  شدگان درمان کشور طبقبرخط بیمه
 .شودنیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ می

شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور  ۱۴۰۰د ـ از ابتدای سال 
 .شودمی قانون برنامه ششم توسعه ( 55) )مادرتخصصی( مشمول مفاد ماده

های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانهـ ـ 
های تأمین و تدارک دارو، فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصرًا جهت بازپرداخت هزینه

کنند و کننده پرداختهای پخش تأمینشرکتها و لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه
ای که دانشگاه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانههای بیمهسازمان

 .کنندنماید واریزاعالم می
کرد موجودی شود نحوه هزینهتخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می

 .باشدهای توسعه کشور مستثنی میقانون احکام دائمی برنامه( ۱اد مندرج در ماده)های مذکور از مفحساب 
قانون برنامه (  29)  های موضوع مادهدستگاهو ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه  

کنند، پذیر حمایت میآسیبششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار  
ها و کمکهای خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره )کد( ملی فرد مکلفند تمامی حمایت

کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی جمهوری دریافت
الحسنه پرداخت شده را مکلفند تسهیالت قرضاسالمی ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی  

به تفکیک شماره )کد( ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطالعات مندرج در این 
قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این ( 29) های مشمول مادهدستگاهسامانه خواهد بود. چنانچه مدیران 

قانون ( ۱۹مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده )( ۱ول مجازات مندرج در بند )بند استنکاف نمایند، مشم
های گردند. شمول و برخورداری هزینهبا اصالحات و الحاقات بعدی می  ۱/۲/۱۳۹۲مجازات اسالمی مصوب  
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های مالیاتی بند )ط( ماده حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت
قانون مالیاتهای مستقیم عالوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطالعات آن در سامانه مذکور است. وزارت ( ۱۳۹)

سنجی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطالعات انجام شده و همچنین استعالم استحقاق
 .هم نمایدنهاد با رعایت محرمانگی اطالعات نیز فراافراد را برای مؤسسات خیریه مردم

 .کمیته امداد امام خمینی)ره( از شمول این حکم مستثنی است
نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقالم مورد نیاز ثبت اطالعات، نحوه واگذاری اطالعات سامانه آیین

سازمان سنجی، توسط  کننده برای مواردی مانند استعالم استحقاقهای اجرائی و نهادهای حمایتدستگاهبه  
وزیران  شود و به تصویب هیأت برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می

 .رسدمی
 ز ـ
ها و مراکز درمانی بدون استعالم و احراز اصالت از ـ ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ۱

این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل  ای که تا سه ماه پس از ابالغطریق سامانه
گر پایه، مجاز به پذیرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، های بیمهشود، ممنوع است. سازمانمی

بار به درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر ُحسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یک
 .شوداسبات کشور ارائه میدیوان مح

قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (  ۷۴ـ در راستای اجرای بند )الف( ماده ) ۲
صورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابالغ این مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان را به

دهندگان خدمت قرار گیرد. تا لکترونیک سالمت در اختیار ارائهقانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات ا
شدگان موجود در گر پایه مکلفند سالمت بیمههای بیمهسازی سامانه مذکور، سازمان ـ زمان عملیاتی

سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سالمت در اختیار های خود را جهت پیادهسامانه
 .ن خدمت قرار دهنددهندگاارائه

بار به کمیسیون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یک
 .بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

های سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف( ۳ح ـ در راستای اجرائی کردن حکم بند)
کل کشور را در حسابی تحت عنوان )حساب  ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ۱۶۰۱۰۰۶۰۰۱و  ۱۶۰۲۰۰۱۶۷۵
های درمان ناباروری( ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. حمایت از هزینه
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کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سالمت، سازمان تأمین هزینه
تماعی، کمیته امداد امام خمینی)ره(، جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش اج

 :پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود
های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری )آی.سی.ِاس.آی( کل هزینه(  %۹۰ـ پوشش نود درصد ) ۱

 و )آی.وی.ِاف( برای هر زوج نابارور
 های دارویی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروریشش هزینهـ پو ۲
ـ ایجاد سامانه ثبت اطالعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز  ۳

کنندگان خدمات از کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافتخصوصی و دولتی ارائه
 ایشان

 های پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمانعیین سهم بیمهـ ت ۴
های قانون احکام دائمی برنامه( ۱کرد اعتبارات حساب موضوع این بند از حکم ماده )رسیدگی به نحوه هزینه

 .توسعه کشور مستثنی است
شود حداقل یک میبه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اجازه داده  ط ـ 

ای خود را جهت خرید و نوسازی های سرمایهاز اعتبارات تملک دارایی(  %۵و حداکثر پنج درصد)(  %۱درصد)
 .های دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایندشرکتتجهیزات پزشکی خود از طریق 

را  ۱۴۰۰تواند تعداد پنج هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال  بنیاد شهید و امور ایثارگران می  ی ـ 
اند و در حال حاضر فاقد مسکن مجددًا برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیالت استفاده نموده

 .یا خرید معرفی نمایدباشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت مناسب می
ک ـ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات 

 :سالمت در بستر الکترونیک
های یکپارچه ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف شش ماه از ابتدای سال دستورالعمل ۱

زم برای خرید راهبردی خدمات سالمت با اولویت داروهای موجود در نظام دارویی کشور و راهنماهای بالینی ال 
دهندگان خدمات سالمت جهت اجراء ابالغ گر پایه و تکمیلی و نیز ارائههای بیمهرا تهیه و به کلیه سازمان

 .نماید
های اجرائی دستگاهردولتی و نیز  های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیها و صندوقشرکتـ کلیه   ۲

، از جمله سازمان بیمه سالمت، سازمان خدمات درمانی دیریت خدمات کشوریقانون م (5) موضوع ماده
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گر مکلفند تا پایان آبان ماه، فرآیند های بیمهاجتماعی و سایر سازماننیروهای مسلح، سازمان تأمین
ای، ای، پایش)کنترل( همپوشانی بیمهسنجی خرید خدمات اعم از احراز هویت و پوشش بیمهاستحقاق
دهنده خدمت و نیز اعمال دقیق قواعد خرید خدمت و راهنماهای بالینی را در کنار ترل( ارائهپایش)کن

های افزایش دقت و کیفیت نسخ مانند پایش)کنترل( اصالت دارو و امضای الکترونیک را منحصرًا در روش
کترونیک را پیچی الکترونیک و رسیدگی اسناد النویسی و نسخهبستر ابزارهای الکترونیک شامل نسخه

 .سازی و به اجراء درآورندپیاده
ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مراکز و مؤسسات بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی،  ۳

منظور ارائه خدمات خود های مجاز مربوط بهخصوصی، عمومی غیر دولتی و خیریه مکلف هستند از سامانه
شدگان مبتنی بر پایگاه سنجی بیمهمان بیمه سالمت ایران برای استحقاقدر چهارچوب تعریف شده توسط ساز

و همچنین   توسعه قانون برنامه ششم ( 70) شدگان، موضوع بند )چ( مادهاطالعات برخط درمان بیمه
ها به منظور تبادل اطالعات و ارسال پروندهاستانداردهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به

شدگان ونیک سالمت، استفاده نموده به نحوی که اطالعات خدمات مورد ارائه به بیمهسامانه پرونده الکتر 
درمان کشور به صورت یکپارچه و برخط ارسال گردد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است 

خدمت توسط اجرای این بند را در تمدید پروانه و یا صدور پروانه تأسیس این مراکز لحاظ نماید. هرگونه ارائه 
باشد. دهندگان خدمات سالمت خارج از شبکه تخلف محسوب و مستوجب مجازات قانونی مربوط میارائه

های موضوع این بند های خود و سامانهسازمان غذا و دارو مکلف است ارتباط و تبادل اطالعات میان سامانه
کنندگان کاالهای شکی و عرضههای دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشرکترا برقرار نماید. کلیه 

محور مکلفند در چهارچوب ضوابط ابالغی از سوی سازمان غذا و دارو نسبت به تکمیل و اتصال سالمت
 .های خود به سامانه پایش)کنترل( اصالت و رهگیری دارو، حداکثر تا پایان مهر ماه اقدام نمایندسامانه

ربط مکلف است تا پایان آذرماه، سازوکاری ق سازمان ذیـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طری ۴
را فراهم نماید که اصالت کلیه اقالم دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی با اولویت داروها و تجهیزات و 

گر از طریق نسخ الکترونیک با استفاده از سامانه پایش)کنترل( های بیمهملزومات تحت پوشش سازمان
ابل پایش و نظارت باشد. دریافت تعرفه خدمات دارویی ابالغی از سوی وزارت اصالت و رهگیری دارو ق

های دولتی، غیردولتی، خصوصی و های فعال در بخشبهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط داروخانه
 .خیریه صرفًا در صورت اتصال به سامانه پایش )کنترل( اصالت و رهگیری دارو )تی تک( مجاز خواهد بود
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زمان نظام پزشکی مکلف است ظرف سه ماه در کلیه فرآیندهای الکترونیک تقبل و خرید خدمات ـ سا ۵
 (  10)  های خود هویت و اصالت پزشکان و امضای الکترونیک آنها را مطابق با مادهسالمت، از طریق سامانه

ها و ها، شرکتبا همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انون تجارت الکترونیکق
 .شودگر کنترل و پایش نماید. رسیدگی به تخلفات در چهارچوب قوانین و مقررات انجام میات بیمهمؤسس

ها و مؤسسات توسط سازمان  ۱۴۰۰ـ هرگونه خرید خدمات سالمت و پرداخت هزینه از ابتدای دی ماه سال   ۶
نوع است و در حکم مم (5) تا( ۱ر جزءهای )شده داین بند، خارج از چرخه ذکر  (2)گر مشمول جزءبیمه

 .باشدهای مقرر در قوانین مربوط میتصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است و مستوجب مجازات 
نسبت به بیمه نمودن کلیه افرادی که فاقد پوشش  ۱۴۰۰ـ دولت مکلف است تا پایان شش ماهه اول سال  ۷

 .وسع اقدام نماید ای هستند از طریق سازمان بیمه سالمت و با رعایت آزمونبیمه
ای داروهای موجود در نظام عالی بیمه سالمت نسبت به پوشش بیمهـ دولت مکلف است از طریق شورای ۸

 .دارویی کشور با اولویت داروهای تولید داخل و تأمین اعتبار مورد نیاز آن اقدام نماید
ماه گزارش پیشرفت اجرای احکام های مندرج در این حکم مکلفند هر دو های اجرائی و سازماندستگاهـ ۹

 .مرتبط را به کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای اسالمی ارسال نمایند
لـ  با استقرار نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، 

های تشخیصی در کلیه بخشدهندگان خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و کلیه خدمات سالمت برای ارائه
های این خدمات، خصوصی، دولتی، غیردولتی و خیریه را احصاء نموده و ضمن محاسبه و ابالغ تعرفه

سازی و پایش)کنترل( اصالت و رهگیری دارو را نیز تعیین و به های مربوط به فرآیندهای الکترونیکتعرفه
 .وزیران برساند تصویب هیأت 

ربط نسبت به اتصال و برقراری تبادل های اجرائی ذیدستگاهت با همکاری سایر م ـ بانک مرکزی مکلف اس
های تأمین و تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی در بانک مرکزی، وزارت صنعت، اطالعات برخط سامانه

فاده های اجرائی که به هر نحو از ارز ترجیحی مذکور استمعدن و تجارت، گمرک ایران و همچنین سایر دستگاه
نمایند به نحوی که کلیه فرآیندهای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی از زمان درخواست تا ثبت سفارش و می

ترخیص کاال از گمرک و مصرف آن برای دستگاههایی که به موجب قانون وظیفه نظارتی دارند. قابل مشاهده 
 .و رهگیری باشد

 ۱۸تبصره 
 الف ـ
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مصارف جدول ( ۲۸ریال از منابع ردیف )(۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد )ـ مبلغ سیصد و بیست هزار  ۱
های با نرخ بیکاری باالتر این قانون، به ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با اولویت استان(  ۱۴تبصره )

از آن به  تنفیذ و وجوه حاصل ۱۴۰۰در سال  ۱۳۹۸قانون بودجه سال ( ۱۶یابد. بند )و( تبصره )اختصاص می
 .شودمنابع این جزء اضافه می

ریال از منابع این بند به منظور پشتیبانی فنی و پایدارسازی (  ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ـ مبلغ ده هزار میلیارد ) ۲
و سازمان بهزیستی کل ( %۷۰و ضمانت اشتغال محرومین به کمیته امداد امام خمینی )ره( هفتاد درصد )

 .یابدرت تسهیالت بانکی اختصاص میبه صو( %۳۰کشور سی درصد )
های ای و هنرستانای و سازمان فنی و حرفهروزرسانی تجهیزات کارگاهی دانشگاه فنی و حرفهـ جهت به ۳

 .یابداز منابع این جزء به صورت تسهیالت بانکی اختصاص می( %۵آموزش و پرورش پنج درصد )
ای و تخصصی و صندوق های توسعهها با اولویت بانککگذاری در بانـ منابع یاد شده از طریق سپرده ۴

گذاری برای تولید، اشتغال و کارآفرینی با تأکید کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن به منظور سرمایه
ها و زنجیره تولید و تأمین کاالهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیالت تلفیقی و ترکیبی با منابع بر فعالیت

های اجرائی مرتبط و همچنین دستگاهنک و با نرخ ترجیحی تخصیص یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز  با
 .منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است

و نرخ سود تسهیالت اعطایی متناسب با ( %۱گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد )ـ نرخ سود سپرده ۵
میزان مشارکت منابع بانکی و صندوق کارآفرینی امید پس از تصویب اساسنامه آن بر اساس دستورالعمل 
شورایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی )رئیس(، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، 

شاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کوزارتخانه
دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور 

 .شودتعیین می
لس های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی به انتخاب مجیک نماینده از هر یک از کمیسیون

المقدور یک نفر از سه نماینده مزبور از مناطق محروم یابد. حتیبه عنوان ناظر در شورای مذکور حضور می
 .باشدمی

ریزی و توسعه های مشمول این بند بر اساس دستورالعمل مصوب شورای یادشده توسط شورای برنامهـ طرح ۶
 .شودهر استان تعیین می

 .باشدزبور به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود میاز منابع م( %۱۰رصد )دهدـ تا  ۷
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مصارف جدول ( ۲۸منابع مندرج در بند )( %۱۰۰ها مکلف است صد در صد )ـ سازمان هدفمندی یارانه ۸
را متناسب با میزان وصولی به صورت ماهانه یک دوازدهم مطابق سهم هر دستگاه رأسًا پرداخت (  ۱۴تبصره )

 .کند
اقتصادی و دارایی موظف است ضمن ثبت و نگهداری حساب منابع، مصارف و برگشتی وجوه  ـ وزارت امور ۹

های سنواتی نظارت و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون این بند، بر تحقق آن مطابق احکام بودجه
 .ربط مجلس شورای اسالمی ارائه کندهای ذیبرنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون 

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد کلیه بانک ۱۴۰۰ـ در سال  ۱۰
هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد 

ر میلیارد مسکن شهری )با اولویت محالت و مناطق محروم( نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزا
تسهیالت نظام ( %۲۰ریال تسهیالت ساخت مسکن )معادل بیست درصد )( ۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

شود. بانکی( به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می
و پس از دوره مشارکت به مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیالت بیست سال است 

شود. این تسهیالت با نرخ سود مصوب فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می
شود. بانک شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می

برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که  مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت 
یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری 
نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا 

ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت قدام و از طریق سایر بانکمؤسسه اعتباری غیربانکی ا
های دارای از منابع مذکور باید به خانواده( %۲۰تسهیالت ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد )

 تواند به سایرسه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می
 .مشموالن تعلق گیرد

، وزارت نیرو مکلف است قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ( 4) و (2)ـ در اجرای مواد۱۱
ریال حق بیمه هر واحد مسکونی برای یک سال، را در پنج مرحله در قبوض ( ۱۰۰.۰۰۰مبلغ یکصد هزار )

 .داری کل کشور واریز کندبرق واحدهای مسکونی درج و دریافت و به حساب خزانه
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مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور از حکم این 
داری کل کشور موظف است مبالغ مربوط را ظرف یک هفته پس از وصول در اختیار بند معاف هستند. خزانه

 .ربط برای انجام تعهدات این قانون قرار دهدصندوق ذی
شود با معرفی معاونت علمی فناوری های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشرکتبـ  به  

و چهارصد میلیارد  ک هزاررئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تا مبلغ ی
های خطرپذیر، گذاریریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه( ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

ای های توسعهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح)پروژه(ایجاد کارور )اپراتور(های ارائه
لویت آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با او اشتغال
ای که با پیشنهاد مشترک وزارت نامهشده براساس آیینگذار خطرپذیر به صورت وجوه ادارههای سرمایهشرکت

رسد، وزیران می  شود و به تصویب هیأت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می
 .کنندختالتفاوت نرخ سود را از محل آن پردااختصاص دهند و مابه

 کل کشور ۱۴۰۰ماده واحده قانون بودجه سال ( ۱۸آیین نامه اجرایی بند )ب( تبصره )
های تابعه شرکتای و شود از طریق سازمان توسعهج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می

منظور به  (2)مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی  (  ۲۷خود در چهارچوب ماده )
قانون برنامه (  ۶۹های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده )انجام طرح)پروژه(

گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه
ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی ( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

جدول شماره  ۱۴۹۰۰۰شود و از محل ردیف های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشرکت
ذکور با اولویت ریال از مبلغ م(  ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰رسد. مبلغ سه هزار میلیارد )این قانون به مصرف می(  ۷)

 .یابدبرای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می
شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد های تابعه وزارت نفت اجازه داده میشرکتد ـ به 

های خطرپذیر و حمایت گذاریریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه(  ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)
های مختلف صنعت نفت از جمله آفرین و تولید بار اول در حوزهای اشتغالهای توسعهل و طرحاز ساخت داخ

های های کاهش مصرف انرژی و جایگزینی سوخت بنزین با سوخت گاز طبیعی از طریق حمایت از طرحطرح
پایه گاز  ر حمل و نقل با خودروی کم مصرف داخلی با قوای محرکه کم مصرف ودهدجایگزینی خودروی فرسو

بنیانی که دارای مرکز تحقیق و توسعه و طراحی در داخل باشند و با همکاری مستقیم یا های دانششرکتبه 
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های خصوصی و باشد، در بخشمجموعه وابسته به یک خودروساز داخلی که دارای خطوط تولید انبوه می
 .اختصاص دهندتعاونی به صورت کمک بالعوض، وجوه اداره شده یا تسهیالت ترجیحی 

شود و به تصویب نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میآیین
 .رسدوزیران می هیأت 

های عمرانی )با اولویت طرح های عامل مکلفند نسبت به تأمین منابع مورد نیاز اتمام طرحهـ ـ بانک
ای مناطق کم برخوردار( در های منطقهپیشرفت و پیشران(  %۸۰تاد درصد )های نیمه تمام باالی هش)پروژه(

ریال براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سقف دو هزار میلیارد )
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید برای عملیات اجرائی و ( ۵۶ماده )

 .پرداخت گردد ۱۴۰۰های تنظیمی مربوط سال در قالب صورت وضعیت
بار در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک

جلس شورای اسالمی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی کمیسیون اقتصادی م
از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است 

ز متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و ا
 .ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیالت تعریف شده، اقدام نمایدطریق سایر بانک

 و ـ
ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در  ۱

 .دهای سهامی عام طرح)پروژه( از طریق بازار سرمایه اقدام نمایشرکتقالب 
 .گرددنامه اجرائی این بند با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس اجرائی میآیین

گذاری های سرمایههای سهامی عام طرح )پروژه(، صندوقشرکتـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از  ۲
مین و ساختمان، امالک و مستغالت از گذاری اعم از طرح )پروژه(، زهای سرمایهغیرمستقیم و یا صندوق

 .پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است
شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده میز ـ به بانک

های های تملک داراییهای مازاد در هر یک از طرح )پروژه(های بزرگ زیربنایی و طرحواگذاری دارایی
های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و های آزادراهی و بزرگراهی و راهای نظیر طرحسرمایه

از سرمایه پایه خود )با ( %۴۰تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح )پروژه( و حداکثر تا سقف چهل درصد )
 .شارکت نمایندهای مرتبط با فعالیت بانکداری( مشرکتگذاری در احتساب سهم سرمایه
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های صنعت و برداری از طرحها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهرهبانک
برداری تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره

 .شوندپذیر و ارتقای نظام مالی کشور میابتقانون رفع موانع تولید رق( ۱۷های ماده )مشمول جریمه
از سود ویژه ( %۱شود تا یک درصد )های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، اجازه داده میشرکتح ـ به 

های خود )غیر از سود سهم دولت و مالیات( را در چهارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استان
 .گذاری و هزینه نمایندهایی که واحد آنها در آن استقرار دارد سرمایهمحروم و مناطق محروم استان

ط ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این قانون نسبت به مزایده 
 .اقدام نماید ۱۳۹۹معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 

های خصوصی ـ تعاونی و نهادهای عمومی غیر تیار بخشهای قبل که در اخهای صادره سالکلیه پروانه
منجر به اکتشاف و  ۱۳۹۹دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه 

های وابسته به آنها از شرکتهای اجرائی و دستگاهاند و همچنین سهم معادنی که در اختیار استخراج نشده
منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند،  ۱۳۹۹رار گرفته است، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه  جمله ایمیدرو ق

که منجر به اکتشاف نشود با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر  ۱۴۰۰ر سال شده دو نیز معادن واگذار 
 .ودشمابین پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار میفی

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به 
 .شوندترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می

نرخ ( %۲۰های داخلی بیست درصد )رسانی ـ دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیام
های داخلی حداکثر بیست درصد رسانهای خارجی تعیین و وصول نماید. قیمت ترافیک پیامسانر پیام تعرفه

الملل خواهد بود. تعیین مصادیق و ضوابط اجرائی این بند بر عهده شورای عالی فضای ترافیک بین( ۲۰%)
 .مجازی است

 ۱۹تبصره 
قانون مدیریت  (5) های اجرائی موضوع مادهدستگاه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی الف ـ در اجرای بودجه

ها به تفکیک با شناسایی هزینه ۱۴۰۰های دولتی، مکلفند در سال شرکتخدمات کشوری از جمله بانکها و 
های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه

شده که اطالعات اال یا خدمات( تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمامها )کیابی خروجیهزینه
 .کنندآید، اقدامهای دستگاه اجرائی به دست میهای سایر سامانهورودی آن از تبادل داده
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در قانون   ۱۰۲۵۳۰ر ردیف  شده دبینیهای اجرائی در سقف رقم پیشدستگاهب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی  
با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان   ۱۴۰۰ودجه سال  ب

 .دستگاه قابل هزینه است
 ج ـ

گردد و منعقد می ۱۴۰۰اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه  ـ دستگاه ۱
شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، ها )کاال یا خدمات( و قیمت تمامها، خروجیشامل حجم فعالیت

امکان  ای نگهداری کند کهنهصورت جداگانه به گواعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به
صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در گیری رویدادهای مالی واحد مجری بهگزارش

 .چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و 

مستمر مربوط به کارکنان را های غیرقراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت
 .کنندمعطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت

ریزی مبتنی بر عملکرد ای خود در چهارچوب بودجهکرد اعتبارات هزینههای اجرائی که در هزینهدستگاهـ به   ۲
شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول کنند، اجازه داده میمی  اقدام

 .کنندهزینه و در سقف اعتبارات ابالغی همان دستگاه اقدام
ها، نظام ارزیابی وری و کاهش هزینهـ دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره ۳

منابع حاصل (  %۱۰۰ها را مهیا نماید. تا صددرصد)سازی و امکان ارتباط آن با سامانهت عملکرد را پیادهو مدیری
، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص جوییاز صرفه

صیص اعتبارات مصوب کمیته ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخهای سرمایههای تملک داراییاعتبار به طرح
با اصالحات و  1351/12/10صوب م قانون برنامه و بودجه کشور ( 30) تخصیص اعتبارات موضوع ماده

 .الحاقات بعدی، هزینه کند
شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، ـ به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می ۴

این (  ۴های مصوب مندرج در پیوست شماره)های ذیل برنامهشده خروجیسنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام
به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان   قانون را مشروط

 .برنامه اصالح و ابالغ کند
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، ۱۴۰۰قانون برنامه و بودجه کشور از تیرماه سال ( ۳۰ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده)ـ در اجرای بودجه ۵
ها )کاال یا ای اجرائی و متناسب با تحقق خروجیهای بر اساس برنامهتخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه

 .های عملکرد صورت گیردخدمات( و ارزیابی شاخص
ها را در مقاطع سه ماهه به های اجرائی و خروجیدستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه

 .سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید
های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت پیشنهاد سازماننامه اجرائی این بند، به آیین

 .رسدوزیران می شود و به تصویب هیأت امور اقتصادی و دارایی تهیه می
 د ـ
های ای و تملک داراییـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ۱

م از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی ای و مالی اعسرمایه
ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان های ذیدستگاههای مربوطه کشور به حساب  داری کلتوسط خزانه

ر شده دهای تعیین نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلتباشد. مانده وجوه مصرفسال می
قابل مصرف خواهد  ۱۵/۱۲/۱۳۷۹قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( ۶۴و )( ۶۳قانون اصالح مواد )

 .درج خواهد شد ۱۴۰۱بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 
قانون  ( 100) و( ۹۹، )(۹۵ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ) ۲

های دولتی شرکتماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی تا پایان اردیبهشت ت عمومی کشورمحاسبا
مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت ( ۹۸موضوع ماده )

 .تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است
 (103)کشور، موضوع مادهکل ۱۴۰۰اب عملکرد بودجه سال ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحس ۳

 .کندربط ارسال میقانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی
های ها و بدهیها، داراییهای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینهدستگاههـ ـ 

کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به انداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدامخود براساس است
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ( ۲۶ماده )( ۱حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند )

با اصالحات   11/11/ 1361قانون دیوان محاسبات کشور مصوب    (2)، در اجرای ماده(2)مقررات مالی دولت
 .الحاقات بعدی استو 
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قانون حداکثر استفاده از توان  ( 8) های اجرائی به منظور اجرای مادهدستگاهو ـ ذی حسابان و مدیران مالی 
مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و  1398/2/15تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب 

پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تأیید باالترین مقام دستگاه ر سامانه  شده ددستورالعمل پرداخت ثبت  
کننده به پذیرنده اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین

 .کننده اقدام نمایندبه نیابت از تأمین
 ز ـ
رنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان ب ۱

های های عمومی دولت و طرحالزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه
 .ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابالغ نمایدهای سرمایهتملک دارایی

ها و ور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافتـ در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظ ۲
های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت
های شرکتهای دولتی و شرکتداری کل کشور( سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد )خزانه

ربط وزارت نفت و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای عه ذیمستلزم ذکر نام ازجمله شرکت تاب
داری الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه

 .کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را فراهم نماید
داری کل کشور نسبت به افتتاح توانند با مجوز خزانهذکر نام میهای دولتی مستلزم  شرکتهای دولتی و  شرکت
های های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وامهای فرعی نزد سایر بانکحساب 
 .قانون اساسی اقدام نمایند(  ۵۳گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم )سرمایه

، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص ۱۴۰۰مان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان تیر ماه سال ـ ساز ۳
های دستگاهبرای شناسه)کد(گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا 

خود را مطابق با  اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت، عملکرد
 .ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایندتقسیمات بودجه

های های عمومی و همچنین طرحها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینهـ کلیه پرداخت ۴
ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس های سرمایهتملک دارایی

نفع به در وجه ذی ۱۴۰۰ذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال پ
های اجرائی نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاههای مربوط به گردد. پرداختطور مستقیم پرداخت می
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مول این حکم مستثنی های اجرائی از شدستگاههمچنین مصارف عمومی در حد نصاب معامالت کوچک 
 .باشندمی

های نزد بانک صرفًا از طریق حساب  ۱۴۰۰های دولتی از ابتدای خردادماه سال شرکتـ کلیه پرداختهای  ۵
 .شودنفع نهایی انجام میمرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذی

 .رقانونی در اموال عمومی استهر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غی
های موضوع داری کل کشور( مکلف است اطالعات کلیه پرداختیـ وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه ۶

ر شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به شده دهای تعریف این بند را به تفکیک سرفصل
کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و این اطالعات را برای سازمان برنامه و بودجه

 .اسالمی فراهم نمایدشورایمحاسبات مجلس
نفع نهایی را  داری کل کشور(، سازوکار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

برای اجراء ابالغ نماید. مسؤولیت   ۱۴۰۰  با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال
 .باشدصحت و سالمت اسناد مالی بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می

های دستگاهبر تکلیف های توسعه کشور مبنیقانون احکام دائمی برنامه( ۳۷ح ـ در اجرای بند )چ( ماده )
ای از اعتبارات هزینه( %۱درصد )کرد یکیت خدمات کشوری به هزینهقانون مدیر (5) اجرائی مشمول ماده

طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت ( ۶و۱،۴خود )به استثنای فصول 
آگاهیفرهنگ رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار بخشی و اطالعسازی و 

ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار   مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه  
های دستگاهاجرائی مشمول کسر و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاه 

ربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و اجرائی ذی
 .گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند

و نیاز آنتن به تشخیص سازمان  ساس تنوعهای موضوع این بند بر اب تولید، زمان و جدول پخش برنامهقال
شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای این سازمان شناسایی صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مشخص می

 .گرددمی
 ۲۰تبصره 

 :شودایجاد انضباط مالی مقرر میالف ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و 
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های دولتی که نام شرکتقانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه ( ۲۹های اجرائی موضوع ماده)دستگاهـ  ۱
این قانون ذکر شده است، مکلفند اطالعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی ( ۳آنها در پیوست شماره)

مانی و قرارداد کار معین )مشخص(، کارگری و کارکنان حوزه سالمت یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پی
براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط 

شوند را درسامانه دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته میبه موجب حکم یا قرارداد مقام صالحیت
 .روزرسانی نماینداطالعات کارکنان نظام اداری)پاکنا( ثبت یا بهپایگاه 

 .کندکارگیری اشخاص ایجاد نمیگونه حقی برای استخدام و بهدرج این اطالعات هیچ
این بند، صرفًا بر اساس پایگاه (  ۱، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء)۱۴۰۰ـ از خرداد ماه سال   ۲

 .گیردم اداری)پاکنا( صورت میاطالعات کارکنان نظا
های دستگاه هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان  ۱۴۰۰ـ از خردادماه سال  ۲ـ۱

ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفًا پس از ثبت اطالعات آنان در پایگاه اجرائی از محل اعتبارات هزینه 
شده حققیافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی ماطالعات کارکنان نظام اداری)پاکنا(، از اعتبارات تخصیص

 .شودنفع نهائی انجام میداری کل کشور به ذیربط توسط خزانهستگاه اجرائی ذید
حساب و باالترین مقام اجرائی، مسؤول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن ـ ذی ۲ـ۲

 .شودکوم میقانون مجازات اسالمی مح( ۱۹به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده )
شود جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی میهای اجرائی بهـ سایر هزینه۲ـ۳

داری نفع نهائی )اشخاص حقیقی و حقوقی( صورت گرفته و این اطالعات در اختیار خزانهدر قالب شناسه ذی
 .گیرد کل کشور قرار می 

این بند و اجرای سایر تکالیف این بند  (2)و( ۱انسانی موضوع جزءهای )ـ چگونگی ثبت اطالعات نیروی  ۳
در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات 

قانون  ( 3) قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، کارکنان موضوع مادهقوه
ر شده دو کارکنان وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین کل کشور تشکیل سازمان بازرسی

های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور های مستقلی که توسط سازماننامهشیوه
 .گرددشود، تعیین میهای اجرائی مذکور تدوین میدستگاهاقتصادی و دارایی با همکاری 

های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی این بند به پیشنهاد سازمان  (2)و(  ۱مه اجرائی جزءهای )ناآیین
 .رسدوزیران می تصویب هیأت شود و بهکشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می
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وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است  ۱۴۰۰ـ در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال  ۴
 :های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشوربا همکاری سازمان

 یوان محاسبات کشور از همه اطالعات مندرج در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداریدهدـ امکان استفا ۴ـ۱
 .ها را فراهم نمایدهای این سامانه)پاکنا( و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت

این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و  (2)و( ۱ـ گزارش روند اجرای جزءهای ) ۴ـ۲
 .محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

ت به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطالعات مندرج در پایگاه اطالعات ـ دیوان محاسبات کشور موظف اس ۵
کارکنان نظام اداری )پاکنا( و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل 

 :این بند به صورت ماهانه باشد( ۱های اجرائی مشمول جزء )دستگاهاطالعات زیر درباره هرکدام از 
ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین )مشخص( و ـ تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ۵ـ ۱

 کارگری 
 ها بابت حقوق و مزایای کارکنانـ میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ۵ـ ۲
 ایای کارکنانها بابت مالیات بر حقوق و مزـ میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ۵ـ ۳

ای قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه( ۲۹های اجرائی موضوع ماده)دستگاهب ـ تمام اختیارات 
کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی های آن دریافت میخود را از محل این قانون و پیوست

ر شده دررات خاص دارند و نیز موارد مستثنی هایی که به حکم قانون اساسی مقدستگاهباشند به استثنای می
شود. هرگونه االجراء میموقوف  ۱۴۰۰  ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال

های مشمول این بند، صرفًا بر اساس مجوز صادره از دستگاهاستخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام 
بینی بار مالی سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش

ماه پس از تصویب این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یکدر قانون است. دستورالعمل این 
 .شودهای مذکور تهیه و پس از تأیید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ابالغ میقانون با همکاری سازمان
شده بینیهای پیشهای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامهدستگاهوری در ج ـ به منظور ارتقای بهره

 :قانون برنامه ششم توسعه (5) و ( 3) ر موادد
قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال  (5) های اجرائی موضوع مادهدستگاهـ  ۱

وری در ستاد و واحدهای های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهرهبرنامه  ۱۴۰۰
ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور ه سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذیتابعه خود را ب
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های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، های اجرائی مکلفند در موافقتنامهدستگاهکنند.  ارائه و یا تکمیل
بینی نمایند. تخصیص اعتبار وری« پیشای با عنوان » ارتقای بهرهاعتبارات الزم به این موضوع را در برنامه

ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاهماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی سه
 .ربط وابسته به سازمان اداری و استخدامی کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان اخیرالذکر استسازمان ذی

هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام دستگاهها و شرکتهای دولتی و شرکتـ کلیه  ۲
ربط، بانک مرکزی های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت دولتی تابعه ذیشرکتاست از قبیل شرکت ملی نفت،  

صنایع جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی 
ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای 

 ( 3)  ماده  (2)شده متناسب با جدولبینیوری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیشبهره
بینی وری را به صورت مستقل پیشهای ارتقاء بهرهقانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه

ربط برسانند و گزارش آن را تا و در قالب بودجه ساالنه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی
ربط وابسته به سازمان اداری و برنامه و بودجه کشور و سازمان ذی به سازمان ۱۴۰۰پایان خردادماه سال 

های اخیرالذکر موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای کنند. سازمانارائهاستخدامی کشور 
وزیران ارائه  ماهه اول و دوم به هیأت یافته را برای شششده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجامبینیپیش

قانون (  ۸۴عایت ماده)ها با ر شرکتمدیره و مدیران این  نمایند. پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضای هیأت 
الیحه قانونی اصالح قسمتی (  ۲۴۱و ماده)(  ۲الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

وری و با اصالحات و الحاقات بعدی صرفًا براساس شاخصهای بهره ۲۴/۱۲/۱۳۴۷از قانون تجارت مصوب 
 .دامی کشور قابل اقدام استهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استختأیید سازمان

های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمانآیین
 .رسدوزیران می هیأت 

قانون جامع   (2)های مشمول مادهدستگاهقانون برنامه ششم توسعه،  (  ۸۷د ـ در راستای اجرای بند )ذ( ماده )
ی مشموالن ماده رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه خدمات  

های موضوع قانون مذکور شاغل دستگاهرسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در  قانون جامع خدمات (  ۲۱)
باشد و یا از محل اعتبارات کتی میهستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شر 

های عمرانی و یا سایر قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح( ۱۷و ماده )( ۳۲جاری و تبصره ماده )
قانون مدیریت خدمات  ( 45) گری موضوع بندهای )الف( و )ب( ماده عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی
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قانون برنامه ( ۴۴بند )و( ماده ) (2)مراحل گزینش با رعایت تبصره نمایند با طیکشوری خدمت نموده و یا می
به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.   ۱۵/۱۰/۱۳۸۹پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  

( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰به مبلغ پنج هزار میلیارد ) ۵۵۰۰۰۰ـ  ۸۸اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف 
 .گیردربط قرار میهای اجرائی ذیدستگاهتیار ریال در اخ

مسؤولیت ُحسن اجرا و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، 
ترین مقام بنیادشهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی

 .باشدمیربط های ذیدستگاه
( ۲۸هـ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند )الف( ماده )

های اجرائی را در خصوص تعداد دستگاهقانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار 
به تفکیک نوع قرارداد )رسمی، های سازمانی به تفکیک بالتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی پست

پیمانی، قراردادکار معین و کارگری( هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به 
 .کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

راتی که به و ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون نحوه هزینه کردن اعتبا
موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 

به کمیسیون برنامه و  ۱۴۰۰را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال  ۶/۱۱/۱۳۶۴
 .بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارسال نماید

ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه  لف است گزارش دوره دیوان محاسبات کشور مک
 .یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه دهد

ز ـ وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند با رعایت قوانین و مصوبات شورای 
هنگی و با احتساب سنوات تدریس نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین از محل عالی انقالب فر 

مانده مجوزهای استخدامی استفاده نشده و همچنین کلیه معلمان قرآنی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از باقی
(  ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد )  ۱۲۷۵۰۳اجرای این بند از محل ردیف  

 .گرددریال تأمین می
ح ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات 

های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی ردیف
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واگذاری (  %۸۰حداقل برابر باشد و در پایان سال حداقل تا هشتاد درصد )با درصد تحقق منابع بودجه عمومی  
 .انجام شود

سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای از اعتبارات متوازن( %۲۰ط ـ دولت مکلف است بیست درصد )
ی هازدائی سپاه و ساخت مساجد و حوزههای بسیج سازندگی، قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتطرح

ریزی توسعه های مذکور با هماهنگی شورای برنامهعلمیه را در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان
 .استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید

از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیرعامل (  %۲شود تا دو درصد )های اجرائی اجازه داده میدستگاه ی ـ به  
 .ایندهزینه نم

ای کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی های سرمایهای و تملک داراییک ـ کلیه اعتبارات هزینه
 .گرددتخصیص یافته تلقی می( %۱۰۰صددرصد )

ل ـ درصورت ارتقای اشتراک و انشعاب مشترکین برق، چنانچه تجهیزات و تأسیسات قبلی توسط مشترک 
جدید نیز توسط مشترک تأمین گردد تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت  تهیه شده باشد و تجهیزات

 .باشدنمی
م ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است در چهارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی و 

تحت نظارت مرکز ملی فضای مجازی، شبکه  ۱۴۰۰نظارت راهبردی مرکز ملی فضای مجازی تا پایان سال 
 .ا اجراء کندملی ر 

جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام  ۱۴۰۰ن ـ دولت مکلف است در سال 
سیاسی، اقتصادی و عمرانی الزم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. همچنین وزارت امور خارجه 
موظف است گزارش عملکرد در خصوص این موضوع را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسالمی 

 .نیت ملی و سیاست خارجی و انرژی( ارائه دهدهای ام)کمیسیون 
س ـ سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مجاز است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی )سازمان امور اراضی( 
به منظور تهیه نقشه و اطالعات توصیفی و مکانی اراضی کشاورزی، در صورت درخواست کشاورزان متقاضی 

ریال از متقاضی صدور سند مالکیت ( ۳۰۰.۰۰۰ار مبلغ سیصد هزار )صدور سند مالکیت، به ازای هر هکت
تا سقف ( %۱۰۰داری کل کشور واریز و معادل صد درصد )مفروز اراضی کشاورزی اخذ و به حساب خزانه

ریال طی ردیف... در اختیار سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ( ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰شش هزار میلیارد )
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های مربوط اقدام و اسناد های بخش دولتی و خصوصی نسبت به تهیه نقشهاستفاده از ظرفیتقرار داده تا با 
 .مالکیت حدنگاری اراضی کشاورزی را صادر نماید

ای خود را غیر از فصول از اعتبارات هزینه( %۱شود تا یک درصد )های اجرائی اجازه داده میدستگاهع ـ به 
 .های کلی جمعیت نمایندصرف تحقق سیاست ( ۶و ) ( 4) ،(۱)

های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف نامهف ـ آیین
 .رسدوزیران می شود و به تصویب هیأت ماه پس از ابالغ این قانون تهیه میسه

 .است ۱۴۰۰قانون مربوط به سال ص ـ اجرای احکام مندرج در این 
شنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه قانون

به تأیید شورای  ۲۷/۱۲/۱۳۹۹و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  ک هزاری
 .نگهبان رسید

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ محمدباقر قالیباف
 
 

 کل 1400 سال بودجه قانون واحده ماده( 1۷) تبصره( ب) بند اجرایی نامهآیین

 کشور

 

 ایثارگران امور و شهید بنیاد ـ کشور بودجه و برنامه سازمان

 امور  و شهید بنیاد و کشور بودجه و برنامه سازمان مشترک پیشنهاد به ۲۶/۳/۱۴۰۰ جلسه در وزیران هیأت 
 بند اجرایی نامهآیین کشور، کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده (۱۷) تبصره( ب) بند استناد به و ایثارگران

 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده

 

 کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( ۱۷) تبصره( ب) بند اجرایی نامهآیین
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 :روندمی کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات  نامهآیین این در ـ ۱ماده

 خدمات مدیریت قانون( ۷۶) ماده موضوع دولت شاغل کارکنان حقوق حداقل معادل مبلغی: معیشت کمک ـ ۱
 . ـ ۱۳۸۶ مصوب  ـ کشوری

 .ایثارگران امور و شهید بنیاد: بنیاد ـ ۲

 دریافت  مشمول  مسلح،  نیروهای  قوانین  اساس  بر  که  درآمد  فاقد  معسر  غیرشاغل  آزادگان  و  جانبازان:  مشمولین  ـ ۳
 .باشند درآمد و شغل فاقد که زمانی تا باشند،نمی وظیفه حقوق

 دریافت مستمری یا بازنشستگی حقوق بازنشستگی، یا بیمه هایصندوق از که آزادگانی یا جانبازان ـ تبصره
 و شغل هرگونه فاقد اینکه به منوط باشد،می کمتر دولت کارکنان حقوق حداقل از ایشان مستمری و کنندمی

 نامهآیین این موضوع اعتبارات محل از دولت کارکنان حقوق حداقل تا آن التفاوت مابه  باشند، دیگری درآمد
 .شودمی پرداخت بنیاد توسط

 خود  پرونده  محل  بنیاد  به  را  زیر  مدارک  موظفند  معیشت  کمک  از  برخورداری  برای  نامهآیین  این  مشمولین  ـ  ۲ماده
 :نمایند ارایه

 .مربوط تقاضانامه اصل ـ ۱

 .بودن درآمد و شغل فاقد بر مبنی محضری اقرارنامه ـ ۲

 :آورد عمل به را زیر اقدامات  معیشت، کمک برقراری منظور به است موظف بنیاد ـ ۳ماده

 سازمان بازنشستگی، و بیمه هایصندوق اجتماعی، رفاه و کار تعاون، وزارت  شامل مربوط مراجع از استعالم ـ ۱
 به مورد حسب کشور امالک و اسناد ثبت و سازمان کشور مالیاتی امور سازمان مسلح، نیروهای اجتماعی تأمین

 .بنیاد تشخیص

 شش هر آنان وضعیت در ایجادشده تغییرات  یا درآمد یا اشتغال حیث از نامهآیین مشمولین اطالعات  پایش ـ ۲
 .باریک ماه
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 .دریافتی هایدرخواست درخصوص الزم اقدام و بررسی ـ ۳

 نامهآیین این مشمولین درآمد وجود عدم احراز برای موظفند ماده این ( 1) بند در مذکور هایدستگاه ـ تبصره
 .دهند پاسخ ماهیک ظرف را بنیاد هایاستعالم

 برای مرتبط نامهشیوه تدوین به نسبت نامهآیین این ابالغ تاریخ از ماه سه ظرف است موظف بنیاد ـ۴ماده
 دارای مشمول افراد و العالجصعب بیماران سنی، شرایط جانبازی، درصد اساس بر نامهآیین این مشموالن
 .نماید اقدام غیرجانبازی، ضایعات  و حرکتی جسمی هایمحدودیت

 کل   ۱۴۰۰  سال  بودجه  قانون  اجرایی  ضوابط  چهارچوب  در  مشمولین  به  معیشت  کمک  پرداخت  و  برقراری  ـ  ۵ماده
 .است پذیرامکان ۱۴۰۰ سال ابتدای از یافتهتخصیص اعتبارات سقف در و کشور

 .است بنیاد عهده بر نامهآیین این اجرای حسن بر نظارت  ـ ۶ماده

 

 جهانگیری اسحاق ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 کل 1400 سال بودجه قانون واحده ماده( 1۸) تبصره( ب) بند اجرایی نامه آیین

 کشور

 ۱۴۰۰/۳/۸ هـ۵۸۷۴۵ت/۲۵۲۵۰شماره

 دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

 جمهور رییس فناوری و علمی معاونت ـ کشور بودجه و برنامه سازمان

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک
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 و برنامه سازمان و اطالعات  فناوری و ارتباطات  وزارت  مشترک پیشنهاد به ۵/۳/۱۴۰۰ جلسه در وزیران هیات 
 اجرایی نامه آیین کشور، کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده (۱۸) تبصره( ب ) بند استناد به و کشور بودجه

 :کرد تصویب زیر شرح به را یادشده بند

 

 کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( ۱۸) تبصره( ب) بند اجرایی نامه آیین

 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات  نامه  آیین این در ـ ۱ ماده

 به دولتی های  شرکت داخلی منابع محل از سنواتی بودجه قوانین پیوست در که اعتباراتی: شده اداره وجوه ـ۱
 ماده  در  مندرج  اهداف  تحقق  و  تعاونی  و  خصوصی  هایبخش  فعالیت  توسعه  و  گذاری  سرمایه  اهداف  تحقق  منظور

 برای   عامل  مؤسسه  با  عاملیت  قرارداد  طریق  از  تسهیالت   سود  یارانه  و  تلفیقی  تسهیالت   قالب  در  نامه    آیین  این(  ۳)
 .است شده بینی  پیش اعتبار واگذارنده

 مؤسسه با عاملیت قرارداد عقد با که اطالعات  فناوری و ارتباطات  وزارت  تابع های شرکت: اعتبار واگذارنده ـ۲
 .دهند  می قرار مؤسسه اختیار در را نظر مورد وجوه عامل،

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک مجوز یا قانون حکم به که اعتباری مؤسسات  و هابانک کلیه: عامل مؤسسه ـ۳
 و قانون اساس بر شده تاسیس دولتی ایتوسعه و حمایتی هایصندوق شوند،می یا شده تاسیس ایران

 کشور  مالی نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت تولید  موانع  رفع  قانون(  ۴۴)  ماده موضوع فناوری  و پژوهشی  های  صندوق
 اصالح و ۸/۶/۱۳۹۴ مورخ هـ۵۲۲۳۱ت /۷۳۳۱۸ نامهتصویب موضوع آن اجرایی نامه آیین و ـ۱۳۹۴ مصوب  ـ

 .۱/۱۲/۱۳۹۵ مورخ هـ۵۲۲۳۱ت /۱۵۰۸۹۲ شماره نامهتصویب موضوع آن بعدی

 هایشرکت اختیار در ای مشاوره و مدیریتی هایکمک همراه به سرمایه قراردادن: خطرپذیر گذاریسرمایه ـ۴
 .نوپا و بنیان دانش فناور،

 .اطالعات  فناوری و ارتباطات  زمینه در فعال تعاونی و خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه: متقاضی ـ ۵
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 محل از تسهیالت  و است کرده اخذ را عامل مؤسسه تایید و معرفی مراحل تایید که متقاضی: اعتبار گیرنده ـ ۶
 .شودمی اعطا وی به شدهاداره وجوه

 منابع با متناسب و عمومی مجمع تصویب با نامه آیین این موضوع اعتبار هایواگذارنده از هریک سهم ـ۲ماده
 .شودمی تعیین آن، بعدی اصالحات و آنها ۱۴۰۰ سال مصوب بودجه در شده بینیپیش

 فناوری کاربرد ارتقای و توسعه در گذاریسرمایه از حمایت منظور به نامه آیین این موضوع اعتبارات  ـ۳ماده
 صدور افزاری،نرم و افزاریسخت تولیدات  کیفیت و فناوری سطح ارتقای و توسعه کشور، ارتباطات  و اطالعات 

 داخلی هاینمایشگاه در فوق های حوزه در فعال هایشرکت حضور به کمک مهندسی، و فنی خدمات  و کاالها
 طرح از حمایت ها،زیربخش کلیه در الکترونیکی خدمات  کننده ارایه های(اپراتور) کارور ایجاد خارجی، و
 و آفرین اشتغال ایتوسعه آموزشی، آزمایشگاهی، تولیدات  یا صنعتی نمونه تولید به منتهی تحقیقاتی های(پروژه)

 اختصاص  سود  یارانه  و  تسهیالت  صورت   به  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات   قلمرو  در  خطرپذیر  گذاریسرمایه  به  کمک
 .یابدمی

 و ارتباطات  وزیر مصوب  دستورالعمل چهارچوب در اعتبار واگذارنده توسط نامه آیین این موضوع اعتبارات  ـ۴ماده
 در تسهیالت  متقاضیان به تا گیردمی قرار عامل مؤسسه اختیار در عاملیت قرارداد قالب در اطالعات  فناوری
 .شود پرداخت( ۳) ماده موضوع هایفعالیت

 تسهیالت   سود  نرخ  ها،طرح  تسهیالت  پرداخت  سقف  سرانه  شامل  هاطرح  پذیرش  کلی  ضوابط  تصویب  ـ  ۵ماده
 و اطالعات  فناوری و ارتباطات  وزارت  توسط مشترکاً  کار گردش نحوه و تسهیالت  بازپرداخت مدت  سود، یارانه و

 .گیردمی صورت کشور بودجه و برنامه سازمان

 ضوابط چهارچوب  در و جمهور رییس فناوری و علمی معاونت معرفی با متقاضیان پذیرش و تشخیص ـ۱تبصره
 فناوری و ارتباطات  وزیر نظر با آن اعضای که بود خواهد کارگروهی عهده بر نامه، آیین این ( 5) ماده موضوع

 .شوندمی تعیین اطالعات

 ارزیابی و بررسی شامل عامل مؤسسه سوی از شده ارایه خدمات  ازای در است مجاز اعتبار واگذارنده ـ۲تبصره
 اجرای زمان و الزم گذاری سرمایه میزان برآورد ،(پروژه) طرح بر نظارت  طرح، مالی و اقتصادی فنی، توجیه
 و وجوه سود و اصل بازپرداخت بر نظارت  قراردادها، انعقاد و تنظیم ها، تضمین و ها وثیقه ارزیابی طرح،
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 مؤسسه  کارمزد  مطالبات،  وصول  و  طرح  اجرای  طول  در  تسهیالت  و  وجوه  مصرف  بر  نظارت  شده،  اعطا  تسهیالت
 . کند پرداخت منعقدشده قرارداد طبق را عامل

 آیین  این  تسهیالت  اعطای  درخصوص  الزم  اطالعات  است  موظف  اطالعات   فناوری  و  ارتباطات  وزارت   ـ۳تبصره
 .نماید رسانیاطالع حوزه این فعالین برای مربوط وبگاه طریق از را نامه

 حسابی به نامه آیین این موضوع تسهیالت  بازپرداخت بابت عامل مؤسسه وصولی( سود و اصل) اقساط ـ ۶ماده
 این موضوع اهداف در مجدداً  اعتبار، مانده انضمام به تا گرددمی واریز شودمی اعالم اعتبار واگذارنده توسط که

 .گیرد قرار استفاده مورد نامه آیین

 سامانه قالب در را شدهاداره وجوه به مربوط هایحساب  است موظف عامل مؤسسه یا اعتبار واگذارنده ـ۷ماده
 و اصل ها،حطر تفکیک به آن مصرف به مربوط اطالعات زمان هر در که کنند ارایه و نگهداری صورتی به برخط
 ماه  سه  هر  و  باشند  تحصیل  قابل  اعتبارات   مانده  و  شدهاداره  وجوه  میزان  و  معوق  اقساط  و  اعطایی  تسهیالت   سود
 کشور بودجه و برنامه سازمان به یادشده، اطالعات  اساس بر را نامه آیین این موضوع اعتبارات  عملکرد باریک

 .کند گزارش

 

 جهانگیری اسحاق ـ جمهور رئیس اول معاون

 

 

 )ک(، )ی(، )ط(، )ح(، )و(، )هـ(، )د(، )ب(، )الف(، بندهای اجرایی نامه آیین

 )ل( بند و  (5) تبصره )غ( و )ض( )ذ(، )خ(، )ش(، )ص(، )ف(، )ع(، )م(، )ل(،

 کشور کل 1400 سال بودجه قانون واحده ماده (۶) تبصره

 شهرسازی و راه وزارت ـ نیرو وزارت ـ نفت وزارت ـ دارایی و اقتصادی امور وزارت
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 جوانان و ورزش وزارت ـ جهادکشاورزی وزارت ـ تجارت و معدن صنعت، وزارت

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ـ فناوری و تحقیقات علوم، وزارت

 کشور وزارت ـ اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ـ پرورش و آموزش وزارت

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت

 کشور بودجه و برنامه سازمان ـ دستی یعصنا و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک ـ ایران اتمی انرژی سازمان

سازمان برنامه و بودجه کشور  ۱۴۰۰/۱/۲۴مورخ  ۲۵۹۹۰به پیشنهاد شماره  ۱۴۰۰/۲/۱هیات وزیران در جلسه 
نامه اجرایی بندهای )الف(، و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، آیین

تبصره )ب(، )د(، )هـ(، )و(، )ح(، )ط(، )ی(، )ک(، )ل(، )م(، )ع(، )ف(، )ص(، )ش(، )خ(، )ذ(، )ض( و )غ( 
 :کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد ۱۴۰۰قانون بودجه سال  ماده واحده (۶بند )ل( تبصره )و   (5)

 
آیین نامه اجرایی بندهای )الف(، )ب(، )د(، )هـ(، )و(، )ح(، )ط(، )ی(، )ک(، )ل(، )م(، )ع(، 

نون ماده واحده قا( ۶تبصره )و بند )ل(  ( 5)ف(، )ص(، )ش(، )خ(، )ذ(، )ض( و )غ( تبصره )
کل کشور ۱۴۰۰بودجه سال   

 :روندنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میدر این آیین ـ۱ماده

 .کل کشور ۱۴۰۰ـ قانون: قانون بودجه سال ۱

 .ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور۲

 .ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی۳

 .بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانـ ۴

 .ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار ۵
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ـ کمیته بند )ک(: کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه کشور  ۶
 .قانون( ۵بند )ک( تبصره ) ( ۱موضوع جزء ) 

اق بهادار اسالمی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسالمی )ازجمله اجاره، ـ اوراق مالی اسالمی: اور ۷
منطبق بر قوانین و مقررات    وکالت، مرابحه عام و منفعت( و اسناد خزانه اسالمی که در چهارچوب عقود اسالمی و

ن اوراق مشمول شوند. ایمربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می
 .شوندمالیات نمی

نامه ـ و آیین ۱۳۷۶ـ مصوب  ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسالمی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ۸
 .ـ هستند ۱۳۸۴ـ مصوب  اجرایی آن یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

شوند، نظیر طبق بر قوانین و مقررات مربوط منتشر میمن  ـ صکوک اسالمی: نوعی اوراق مالی اسالمی که۹
 .صکوک اجاره، صکوک منفعت، صکوک مرابحه عام و وکالت

های صادرشده توسط سازمان ـ اسناد خزانه اسالمی: اوراق مالی اسالمی که مطابق ابالغ اعتبار و تخصیص۱۰
های تملک پرداخت طرحیا تادیه ناشی از پیششده نامه برای تادیه مطالبات قطعیبرنامه و در چهارچوب این آیین

 .شوندهای اجرایی واگذار میای توسط دستگاههای سرمایهدارایی

قانون محاسبات عمومی  (  19شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده)شده: مطالبات قطعیـ مطالبات قطعی۱۱
حساب/مدیر مالی قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی( ۲۰ـ، ایجاد و با توجه به ماده ) ۱۳۶۶کشور ـ مصوب 

 .حساب( و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشند)در دستگاه اجرایی فاقد ذی

شود. نامه تعیین میشده در این آیینـ حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند )ک( و مطابق ترتیبات تعیین ۱۲
اسناد خزانه اسالمی، به صورت روزشمار به مبلغ قابل پرداخت از طریق به ازای هرسال تاخیر تا زمان سررسید 

 .شودواگذاری اسناد خزانه اسالمی اضافه می

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ( ۱های اجرایی موضوع ماده )های اجرایی: دستگاه ـ دستگاه ۱۳
 .ـ ۱۳۹۵اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 

مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسالمی،   ـ۱۴
 . تضمین شده است
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ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس  سازمان بورس ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید ۱۵
 .انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی

 . شودـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسالمی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می ۱۶

ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی ۱۷
کند. وزارت پس از استقرار سامانه مذکور، امکان  اندازیاسالمی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسالمی راه

 .کند استعالم اطالعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسالمی را برای سازمان برنامه فراهم می

هایی که به تشخیص وزارت ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه یا بانک/بانک۱۸
زانه اسالمی و سایر اوراق مالی اسالمی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعیین و واگذاری اسناد خ

 .شودتعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می

ـ تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسالمی: تاریخ تکمیل برگه )فرم(های مربوط یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای ۱۹
 .جهت دریافت اسناد خزانه اسالمینفع معرفی اشخاص ذی

وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر، در چهارچوب مصوبات کمیته بند )ک(، با  ـ۲ماده
های اعالم سازمان برنامه نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی اقدام کند. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه

ناشی از اوراق مالی اسالمی منتشرشده را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط  ها از منابعاجرایی و استان
یافته )شامل نماد معامالتی و تاریخ سررسید( در موارد انتشار غیرنقدی تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص

 :کندهای اجرایی دارای تخصیص اعالم میبه دستگاه

 

 نوع اوراق قانون بند ردیف
مبلغ )میلیارد 

 ریال(

۱ 
بند )ب( 

 (5تبصره )

 اوراق مالی اسالمی

 (ریالی ـ ارزی)
( ۶۵۵ر۰۰۰ ) 
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۲ 
( تبصره بند )و
(5) 

) اسناد خزانه اسالمی ۵۰۰ر۰۰۰ ) 

۳ 
بند )ح( تبصره 

(5) 
) اوراق مالی اسالمی ریالی ۱۰۰ر۰۰۰ ) 

۴ 
بند )ع( تبصره 

(5) 
) اوراق مالی اسالمی ۲۰ر۰۰۰ ) 

۵ 
تبصره بند )خ( 

(5) 
) اوراق مالی اسالمی ۱۰ر۰۰۰ ) 

۶ 
بند )ذ( تبصره 

۵ 
) اسناد خزانه اسالمی ۲۰ر۰۰۰ ) 

۷ 
بند )غ( تبصره 

۵ 
) اوراق مالی اسالمی ۲۰ر۰۰۰ ) 

 

 

وزارت به عنوان مسئول انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع این ماده )به نیابت از دولت( مجاز است از  ـ۱تبصره
های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر )کمتر از قیمت اسمی( و کلیه روش

ثبت اسناد و امالک کشور، ثبت های بورس، های اجرایی از جمله سازماننویسی اقدام کند. کلیه دستگاهپذیره
قانون رفع موانع تولید  ( 1احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده )

های صادرشده توسط وزارت، نامه اجرایی آن و بخشنامهـ و آیین۱۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشورـ  مصوب رقابت
 .های اطالعاتی مورد نیاز اقدام کنندها و بانکزم و فراهم کردن دسترسی الزم به سامانهنسبت به ارایه اطالعات ال 

ساز و کارهای عرضه اولیه و معامالت ثانویه اوراق مالی اسالمی در بازار پول و سرمایه و نحوه همکاری  ـ۲تبصره
ط وزارت با هماهنگی سازمان برنامه ای خواهد بود که توسنامهها از جمله سازمان بورس، منطبق بر شیوهدستگاه
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نامه اجرایی عرضه اولیه و نامه مذکور، اقدام براساس شیوهشود. تا تهیه و ابالغ شیوهو بانک مرکزی تهیه می
 .، مجاز است۱۳۹۹معامالت ثانویه اوراق بهادار دولتی مورد استفاده در سال 

وزارت از طریق ایستگاه معامالتی مستقل بانک مرکزی مجاز عرضه اولیه اوراق مالی اسالمی توسط  ـ۳تبصره
های تحت نظارت )اعم از فرابورس و بورس است. سازمان بورس مکلف است دسترسی ایستگاه مذکور را به بورس

 .انرژی( فراهم کند

مورد مطابق جاری حسب  های مربوط به انتشار اوراق مالی اسالمی )ریالیـ  ارزی( در سال  سود و هزینه ـ۴تبصره
شده و قابل پرداخت است. همچنین  بینیقانون، پیش(  ۹و )(  ۸ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره )

های مرتبط با اوراق مالی اسالمی در سررسیدهای   سازمان برنامه موظف است اعتبار الزم برای تسویه پرداخت
 .ی در لوایح بودجه سنواتی منظور کندهای خاصهای انتشار را طی ردیفمقرر و هزینه

نامه در سررسید، در اولویت بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسالمی موضوع این آیین ـ ۵تبصره
داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر، تخصیص و پرداخت است و خزانه

گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به مربوط در قالب تنخواهنسبت به تامین و پرداخت مبالغ 
 .قوت خود باقی است

استفاده از اوراق مالی اسالمی منتشرشده توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانتنامه با تسری شرایط  ـ ۶ تبصره
نامه شماره عامالت دولتی موضوع تصویبنامه تضمین مآیین( ۴اوراق مشارکت به آن، موضوع بند )ج( ماده ) 

 .و اصالحات بعدی آن، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است ۲۲/ ۱۳۹۴/۹هـ مورخ  ۵۰۶۵۹ت / ۱۲۳۴۰۲

محاسبه سود و حفظ قدرت خرید به روش مرکب به ترتیب در تعیین بدهی دولت و تعیین حفظ قدرت  ـ۷تبصره
 .گیردسود و حفظ قدرت خرید صرفًا به اصل بدهی اولیه تعلق میخرید اسناد خزانه اسالمی ممنوع است و 

وزارت کشور و وزارت دفاع و   قانون به ترتیب با درخواست  ( 5ـ اوراق موضوع بندهای )خ( و )غ( تبصره ) ۸تبصره
 .شودپشتیبانی نیروهای مسلح و تضمین اصل و سود با سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می

پایان سال   نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تاانتشار اسناد خزانه اسالمی موضوع این آیین ـ۳ماده
 :شودو حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می ۱۴۰۳
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شده در مابین و از زمان اتمام مهلت درجـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی۱
شده در شرایط عمومی پیمان( با مسئولیت و تایید رییس های تعیینادها برای پرداخت مطالبات )ازجمله مهلتقرارد

شود و پایان آغاز می  قانون محاسبات عمومی کشور (  53ه )دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی )موضوع ماد
آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسالمی است. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده یا در قراردادهای 
مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور 

های صادرشده طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ حساب ها یا صورتحواله برای هریک از صورت وضعیت
سازمان تامین  مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسالمی است. همچنین برای مطالبات 

 .، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسالمی تا سررسید استاجتماعی

اعالم و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت که با  ـ مواردی۱تبصره
شده شوند، صرفًا مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعیخسارت تاخیر تادیه برخوردار شده یا می

سارت تاخیر تادیه، صرفًا تا )بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه( از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد خواهند بود و خ
 .تاریخ واگذاری اسناد خزانه اسالمی قابل تعیین است

شده اضافه شده محاسبه و به اصل مبلغ مطالبات قطعیـ مبلغ حفظ قدرت خرید برای هرسال با نرخ تعیین۲تبصره
رخ مذکور، متناسب شود. همچنین برای مقاطع زمانی کمتر از یک سال تا سررسید، مبلغ حفظ قدرت خرید با نمی

 .شودشده اضافه میبا دوره زمانی به صورت روزشمار محاسبه و به مبلغ مطالبات قطعی

ـ مبلغ اسمی و تعداد هر مجموعه )سری( از قطعات اسناد خزانه اسالمی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت ۲
 .شودتعیین می

ربط در موقع واگذاری توسط عامل و دستگاه اجرایی ذیکنندگان اسناد خزانه اسالمی  ـ نام و مشخصات دریافت۳
 .شودواگذاری در گواهی واگذاری آن درج می

شده از جمله کسور سپرده حسن های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعیـ دستگاه ۴
فرما و پیمانکار( را که از طریق انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی )شامل سهم کار 

شود، از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسالمی واگذاری اسناد خزانه اسالمی تسویه می
 .تسویه کنند
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المعامله اسناد صادرشده در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع ـ۱تبصره
های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد شود. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمانمی

شود و تابع نفع است. در غیراین صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز میبه ذی
 ۵۰۶۵۹ت / ۱۲۳۴۰۲نامه شماره وضوع تصویبنامه تضمین معامالت دولتی، مآیین( ۶مقررات بند )ت( ماده )

 .نفع خواهد بودو اصالحات بعدی آن، برای پرداخت در وجه ذی ۱۳۹۴/۹/۲۲هـ مورخ 

در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسالمی صادرشده بابت کسور سپرده حسن انجام کار  ـ۲تبصره
ه محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسالمی مذکور های اجرایی مکلفند نسبت بو سپرده بیمه، دستگاه
نامه اقدام و نسبت به تسویه آن شده در این آیینسازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعییناز زمان استرداد و آزاد

ت کسور یافته اسناد خزانه اسالمی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادرشده باباز محل مانده اعتبار تخصیص
شده بابت حفظ های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبهغیراین صورت، دستگاه باشد، اقدام کنند. در  مربوط می

قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت کنند. موعد پرداخت بدهی مذکور، 
 انجام کار و سپرده بیمه است وسررسید اسناد خزانه اسالمی صادرشده بابت کسور سپرده حسن 

های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسالمی با دستگاه
سررسید بعد از موعد پرداخت یادشده )صرفًا با محاسبه حفظ قدرت خرید برای مقاطع زمانی بعد از موعد پرداخت 

می مذکور(، تسویه کنند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسالمی واگذاری بدهی تا سررسید اسناد خزانه اسال
 .بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است

سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسالمی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت  ـ۳تبصره
مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب )بدون محاسبه جریمه( اقدام کند. همچنین در 

ف است ضمن فراهم راستای تسریع در صدور مفاصا حساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکل
 .ها نیز استفاده کندساختن بسترهای الکترونیکی الزم، از ظرفیت شعب خود در استان

ای که اعتبارات های سرمایههای تملک داراییسازمان تامین اجتماعی مکلف است در خصوص طرح ـ۴تبصره
بر کسور بیمه مربوط به پیمانکاران   ، عالوهشودمربوط به آنها از محل اسناد خزانه اسالمی منتشرشده پرداخت می

های یادشده، تمهیدات الزم برای پذیرش اسناد خزانه اسالمی در قبال سایر کسور آن سازمان و مشاوران طرح
 .های مذکور از جمله کسور بیمه کارکنان قراردادی را اتخاذ کندبابت طرح
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ارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به قانون، در مواردی که بدهی ک( ۶ـ در اجرای بند )ل( تبصره ) ۵
شود، در صورت درخواست پیمانکار، پرداخت می  ۱۴۰۰صورت اسناد خزانه اسالمی با سررسید حداکثر تا پایان سال  

کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینًا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. 
ن امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطالعات اسناد سازما

داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه کند. خزانهداری کل کشور ارایه میمذکور را به خزانه
 .کند مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور

در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، اسناد خزانه اسالمی به  ـ تبصره
شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متقاضی واگذار می

خ سررسید اسناد خزانه اسالمی است. سازمان امور مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاری
مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی الزم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور 
اقدام کند. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه 

د اسناد خزانه واگذارشده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ زمانی حفظ قدرت خری
 .سررسید اسناد خزانه اسالمی است

قانون، مهلت ارائه مدارک و مستندات به عامل واگذاری یا ثبت در سامانه اوراق   ( 5ـ در اجرای بند )ف( تبصره ) ۶
، برای کلیه ۱۴۰۰یرنقدی )تحویل به طلبکاران( منتشرشده در سال دولت برای واگذاری اوراق مالی اسالمی غ

 ـ کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام انونق ( 1های اجرایی موضوع ماده )های اجرایی از جمله دستگاهدستگاه
اینکه مهلت ر  قانون محاسبات عمومی کشور است؛ مشروط ب(  ۶۴و )(  ۶۳، تابع قانون اصالح مواد )ـ  ۱۳۹۵  مصوب 

و مهلت حداکثر یک   حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری
 .هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود

عمومی داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تامین وجه از محل منابع ـ خزانه۷
شده، اسناد خزانه اسالمی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید کند. اسناد بازخرید شده قابل توزیع مجدد وصول

 .نخواهند بود

سازی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، با لحاظ کردن ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی ۸
نامه، تمهیدات الزم برای پذیرش اسناد خزانه اسالمی این آیین  های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویبمشوق

را در قبال مطالبات معوق خود  ۱۴۰۰یا سنوات قبل( با سررسید حداکثر تا پایان سال  ۱۴۰۰)منتشرشده در سال 
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 کنند. مبلغ اسمی اسناد یادشده دررسانی از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطالع
 .شودداری کل کشور واریز میهای مذکور نزد خزانههای درآمدی دستگاهسررسیدهای مقرر، به حساب 

های اجرایی، )به استثنای اسناد خزانه اسالمی واگذارشده به ـ اسناد خزانه اسالمی واگذارشده به دستگاه۹
در بازار ثانویه را ندارند و صرفًا در  های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی(، امکان معاملهنهاد

 .شودسررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسالمی به حساب مربوط، واریز می

مدت ـ سازمان بورس مکلف است به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسالمی در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه۱۰
ها( برای اجرای های معامالتی و دستورالعملهادهای مالی، سامانهدارندگان این اسناد، بسترهای الزم )ازجمله ن

 .توافقنامه بازخرید )ریپو( مبتنی بر اسناد خزانه اسالمی را فراهم کند

قانون، با حفظ قدرت   (  5ـ اسناد خزانه اسالمی منتشرشده از محل بندهای )ب(، )ع(، )خ(، )ذ( و )غ( تبصره )۱۱
شده پرداخت تعهدشده و قراردادی )اعم از پیشواگذاری در قبال مطالبات قطعیخرید به صورت روزشمار، قابل 

 .طبق قراردادهای منعقدشده( هستند و شرایط انتشار و واگذاری آنها تابع احکام این ماده است

(، بندی توسط مؤسسات مربوط )در صورت نیازوزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه ـ۴ماده
المللی الزم برای انتشار به نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی یا بین

قانون تا سقف معادل مبلغ  ( 5المللی از محل بند )ب( تبصره )اوراق مالی اسالمی ارزی به صورت داخلی یا بین
های الزم )برمبنای تعهد سازمان برنامه( صدور تضمینریال و ( ۶۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰شصت هزار میلیارد )

 .اقدام کند

هایی که مصارف ارزی های موضوع این ماده با اولویت طرحسازمان برنامه نسبت به تعیین و اعالم طرح ـ۱تبصره
 .کنددارند، اقدام می

تقال وجوه ارزی ناشی از بانک مرکزی موظف است با اعالم وزارت و حسب نیاز، ترتیبات الزم برای ان ـ۲تبصره
المللی( و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل انتشار )بابت اوراق بین

و فرع اوراق مذکور را فراهم کند. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ 
 .ابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط خواهد بودشده برای دریافت منتعیین 

ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد  ـ۳تبصره
 .شودنیاز، تعیین می
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های تعیین المللی( از جمله هزینهبینهای مترتب بر انتشار اوراق ارزی )بابت اوراق  اصل، سود و هزینه ـ۴تبصره
نامه، توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین

داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آنها به صورت ارزی یا شود و خزانهاعتبارات مصوب مربوط تامین می
 .کندریالی اقدام می

 ـ ۵ماده

شود تا سقف مبلغ شصت های دولتی اجازه داده میقانون، به شرکت  ( 5بند )الف( تبصره )  ( 1ـ در اجرای جزء )۱
ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند )ک(، (  ۶۵ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰و پنج هزار میلیارد )
محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد اقتصادی، مالی و زیستهای دارای توجیه فنی، برای اجرای طرح

رسند، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. سهم می
 :شودهای دولتی به شرح جدول زیر تعیین میشرکت

 

 

 

 

 

 ریال( )میلیارد مبلغ (5) تبصره )الف( بند  (1) جزء  موضوع نفعانذی ردیف

 ۱۵ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت نفتشرکت ۱

 ۱۸ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت نیروشرکت ۲

 ۲۰ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت راه و شهرسازیشرکت ۳

 ۲ر۵۰۰ های دولتی تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاتشرکت ۴
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 ۲ر۰۰۰ پشتیبانی نیروهای مسلحهای دولتی تابع وزارت دفاع و شرکت ۵

 ۱ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارتشرکت ۶

 ۱ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت جهاد کشاورزیشرکت ۷

 ۱ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت ورزش و جوانانشرکت ۸

 ۱ر۵۰۰ های دولتی تابع سازمان انرژی اتمی ایرانشرکت ۹

 ۱ر۰۰۰ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریهای دولتی شرکت ۱۰

 ۱ر۰۰۰ های دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیشرکت ۱۱

 ۱ر۰۰۰ های دولتی تابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستیشرکت ۱۲

 ۶۵ر۰۰۰ کل جمع

شود های دولتی )به شرح جدول زیر( اجازه داده میقانون به شرکت ( 5بند )الف( تبصره )( ۲ـ در اجرای جزء )۲
ریال اوراق مالی اسالمی ریالی از طریق ( ۲۷۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰تا سقف مبلغ دویست و هفتاد هزار میلیارد )

های مندرج در طرح های عامل و با رعایت مصوبات کمیته بند )ک(، برای اجرایبانک کشاورزی و سایر بانک
جزء یادشده در متن قانون، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط 

 منتشر کنند: 

 ریال( )میلیارد مبلغ (5) تبصره )الف( بند(2)  جزء  موضوع نفعانذی ردیف

 ۹۰ر۰۰۰ وزارت جهاد کشاورزی ۱

 ۹۰ر۰۰۰ وزارت نیرو ۲

 ۹۰ر۰۰۰ وزارت راه و شهرسازی ۳
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، مبالغ ۱۴۰۰ها تا پایان آذرماه سال شده توسط هریک از شرکتدر صورت عدم انتشار مبالغ تعیین ـ۱تبصره
 .شود  ها اضافه میها توسط سازمان برنامه به سهم سایر شرکتمنتشرنشده، پس از درخواست سایر وزارتخانه

های انتشار اوراق موضوع این ماده، دولت و سازمان برنامه در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه ـ۲تبصره
های های انتشار اوراق یادشده، از محل منابع داخلی شرکتتعهدی ندارند و بازپرداخت اصل و سود و سایر هزینه

ز محل اعتبارات بودجه عمومی دولت موضوع این ماده انجام خواهد شد. ایجاد هرگونه تعهد و همچنین پرداخت ا
حساب یا مدیر امور مالی ها(( برای بازپرداخت اصل و سود اوراق این ماده ممنوع است. ذیها )پروژه)شامل طرح

 .حسب مورد، مسئول حسن اجرای این ماده هستند

های مورد نیاز طرح توانند به منظور تامین تمام یا قسمتی از منابع مالیهای مورد اشاره میـ شرکت۳تبصره
شده در جدول موضوع این ماده، نسبت به تقاضای مربوط، در چهارچوب بودجه مصوب خود و در سقف تعیین

موافقت انتشار از بانک مرکزی/سازمان بورس برای انتشار اوراق مذکور بر اساس قوانین و مقررات مربوط اقدام 
 .کنند

های مورد اشاره در این اعالمی بانک مرکزی و سازمان بورس توسط شرکتبا ارایه مدارک و مستندات ـ ۴تبصره
شود. عرضه اولیه اوراق مذکور حسب مورد ماده، مجوز انتشار اوراق مالی اسالمی، ظرف مهلت قانونی صادر می

 ۲۷۰ر۰۰۰ کل جمع
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صل از شود. بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حادر بازار پول/سرمایه در مدت زمان مقرر انجام می
فروش اوراق مالی اسالمی در هر مرحله را بالفاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب تمرکز وجوه 

 .های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز کندشرکت

قانون، برای  ( 5نرفته بندهای )الف( و )ب( تبصره )قانون، اوراق فروش ( 5ـ در اجرای بند )د( تبصره ) ۶ماده
ربط و حساب/ مدیر امور مالی ذیمطالبات معوق در سقف اعتبار مربوط، با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی

کنندگان تجهیزات و سازمان برنامه قابل واگذاری به تمامی طلبکاران )اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین
ضی( است. فهرست طلبکاران یادشده به های تعهدشده اعتبارات قانون از جمله تملک اراهمچنین سایر هزینه

ربط های دولتی برای اوراق بند )الف( و توسط دستگاه اجرایی ذیهمراه میزان مطالبات معوق آنها، توسط شرکت
 .شودبرای اوراق بند )ب( به بانک عامل/رکن بازار سرمایه اعالم می

های وابسته به آنها مجازند با رعایت و سازمان  های کشورقانون، شهرداری  (  5در اجرای بند )هـ( تبصره ) ـ۷ماده
ترتیبات مقرر در بند مذکور )از جمله تایید وزارت کشور( و سایر قوانین و مقررات مربوط تا سقف هشتاد هزار میلیارد 

ریال اوراق مالی اسالمی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند )ک( با تضمین خود و با (  ۸۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰)
های وابسته به آنها منتشر کنند. ده هزار میلیارد ها و سازمانداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریبازپر 

های فرسوده پیرامون ریال از اوراق مالی اسالمی این بند به بازآفرینی شهری بافت( ۱۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰)
 .حمد بن موسی )ع( تعلق داردهای مطهر حضرت امام رضا )ع(، حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( و حضرت احرم

های قطار شهری و حمل و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق موضوع این ماده برای اجرای طرح ـ۱تبصره 
ها است و تضمین پنجاه درصد   شهرداری  (  %۵۰دولت و پنجاه درصد )(  %۵۰نقل شهری به نسبت پنجاه درصد )

های است. و تضمین بازپرداخت اصل و سود برای طرح بودجه کشورسازمان برنامه و   سهم دولت بر عهده(  ۵۰%)
 .های مربوط استبر عهده دولت و مابقی بر عهده شهرداری( ۲۵بازآفرینی شهری تا بیست و پنج درصد )%

نرفته این ماده در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوط و سازمان برنامه، اوراق فروش ـ۲تبصره
 .واگذاری به طلبکاران آن طرح استقابل 

های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو مجازند با رعایت قانون، وزارتخانه  (  5در اجرای بند )ط( تبصره ) ـ  ۸ماده
ربط های تابع و وابسته ذیترتیبات مقرر در بند مذکور و در چهارچوب مصوبات کمیته بند )ک(، از طریق شرکت

ره در بند مذکور که به تصویب شورای اقتصاد رسیده است، اوراق مالی اسالمی )ریالی یا های مورد اشابرای طرح
 .ریال منتشر کنند( ۳۵ر۰۰۰ر ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ارزی( در سقف سی و پنج هزار میلیارد )
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های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده، توسط شرکت تبصره ـ
های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو( تضمین های وزارت نفت( و عایدات طرح )برای طرح)برای طرح

 .شود و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده نداردمی

قانون، وزارت نفت مجاز است با رعایت ترتیبات مقرر در بند مذکور و در  ( 5در اجرای بند )ی( تبصره ) ـ۹ماده
های دولتی تابع ذی ربط تا سقف معادل سه میلیارد چهارچوب مصوبات کمیته بند )ک(، از طریق شرکت

 .دالر اوراق مالی اسالمی )ریالی یا ارزی( منتشر کند( ۳ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰)

های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود شرکت ـ  تبصره
نرفته موضوع این ماده، تسویه کنند و دولت تعهدی به بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده ندارد. اوراق فروش

 .ها استن/طلبکاران طرحبا تایید وزارت نفت و سازمان برنامه، قابل واگذاری به پیمانکارا

های دولتی به کلیه اشخاص با استفاده از اوراق مالی اسالمی، تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت ـ۱۰ماده
های اجرایی به وزارت امور اقتصادی ها و مطالبات به/ از کلیه اشخاص توسط دستگاهمنوط به اعالم مانده بدهی

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون رفع موانع تولید رقابت ( 1رر در ماده )و دارایی براساس الزامات و تکالیف مق
 .های صادرشده آن استنامه اجرایی و بخشنامهآیین

نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسالمی های سود اسمی اوراق مالی اسالمی موضوع این آییننرخ ـ۱۱ماده
های موضوع قانون، توسط کمیته بند )ک( تعیین ها و دستگاهشرکتو همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به 

 .شودمی

بند )ک( وزارت مجاز است نسبت به تاسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و ( ۴در اجرای جزء ) ـ۱تبصره
ها و مالکیت دولت و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزار 

 ۱۳۸۸های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب  نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست
های دولت ـ با/ بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تاسیس نهاد واسط مولدساز دارایی

 .برای انتشار اوراق مالی اسالمی مربوط اقدام کند

ها و مطالبات شود راسًا از داراییقانون، به وزارت اجازه داده می  (  5بند )ک( تبصره )(  ۶در اجرای جزء ) ـ۲تبصره
قانون استفاده کند. اموال متعلق به قوه  ( 5دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسالمی موضوع تبصره )

ر صکوک اجاره به توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. ضمنًا انتشامجریه که سند عادی دارند نیز می
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های مصوب سازمان بورس/ بانک مرکزی حسب مورد های یادشده، منوط به رعایت دستورالعملپشتوانه دارایی
پذیر و ارتقای قانون رفع موانع تولید رقابت(  2)   نامه اجرایی بند )ب( مادهشده در آیینبینیاست و رعایت موارد پیش

و اصالحات بعدی آن،  ۴/۴/۱۳۹۴هـ مورخ ۵۲۰۵۶/ت ۴۱۸۴۸اره نامه شم، موضوع تصویبنظام مالی کشور
شده نزد الزامی نیست. همچنین اسناد و قراردادهای مربوط به ایجاد و انتشار اوراق مالی اسالمی، اسناد تنظیم

قانونی مدنی، (  ۱۲۸۷مامورین رسمی در حدود صالحیت ایشان و طبق مقررات قانونی خواهند بود و مطابق ماده )
 .شوندد رسمی محسوب میاسنا

های مربوط به انتشار ها و پرداخت( ، معامالت بین ارکان انتشار و دریافت5در اجرای بند )ل( تبصره ) ـ۳تبصره
ها و مستثنیات نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتاوراق مالی اسالمی قانون، صرف

 .شودـ می۱۳۹۴پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب موانع تولید رقابتقانون رفع ( 14موضوع ماده )

( ، سازمان بورس مکلف است کلیه کارمزدهای انتشار و معامالت اوراق 5در اجرای بند )ل( تبصره ) ـ۴تبصره
صادی نماید. ضمنًا دولت در بازارهای اولیه و ثانویه را به نحوی تعیین کند که خرید و فروش اوراق روزانه دولت را اقت

کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق توسط ایستگاه مستقل معامالتی بانک مرکزی اعم از کارمزد 
گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و حق بورس/فرابورس، مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت سپرده

 .نظارت سازمان بورس، با نرخ صفر درصد است

ها و تاثیر آن بر های پولی و ارزی خود، تغییرات احتمالی این سیاستبانک مرکزی در اجرای سیاست ـ۱۲هماد
 .دهدنرخ اوراق دولت در بازار سرمایه را که به تایید کمیته بند )ک( رسیده است، مدنظر قرار می

همکاری در توثیق اوراق مالی اسالمی قانون، سازمان بورس مکلف به  ( 5در اجرای بند )م( تبصره ) ـ تبصره
 .منتشرشده دولت نزد بانک مرکزی است. کارمزد توثیق اوراق اسالمی، با نرخ صفر درصد است

بانک مرکزی موظف است در مقاطع پایان خرداد و شهریور ماه، گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز  ـ۱۳ماده
 .را به کمیته بند )ک( ارایه کند

صورت تایید اجرای عملیات بازار بانک مرکزی توسط کمیته بند )ک(، وزارت موظف است ضمن  در ـ تبصره
اوراق منتشرشده دولت پس از تاریخ تایید کمیته (  ۳۰گران اولیه مجاز، حداقل سی درصد )%تعیین فهرست معامله

 .گران مذکور به فروش برساندمذکور را از طریق معامله
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االنبیاء )ص( مجاز است در چهارچوب قانون، قرارگاه سازندگی خاتم ( 5تبصره ) در اجرای بند )ض( ـ۱۴ماده
ریال اوراق مالی (  ۲۰ر۰۰۰ر ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰تصمیمات اتخاذشده در کمیته بند )ک( تا سقف بیست هزار میلیارد )

نماید. باالترین مقام کند، منتشر وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء می ای که بااسالمی بر اساس توافقنامه
داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد االنبیاء )ص( تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانهقرارگاه سازندگی خاتم

های عامل در صورت عدم های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکاختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب 
کند. سازمان بورس موظف است نامه وزارت وراق یادشده را تسلیم میایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود ا

 .داری کل کشور( مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند)خزانه

های انتشار اوراق موضوع این ماده از محل منابع بودجه دولت در مورد بازپرداخت اصل، سود و هزینه ـ تبصره
 .ندارد عمومی، تعهدی

نامه به صورت الکترونیکی مجاز است و سازمان بورس و بانک انتشار اوراق اسالمی موضوع این آیین ـ ۱۵ماده
مرکزی )حسب مورد( مکلفند تمهیدات الزم را در خصوص پذیرش و انجام معامله اوراق مالی اسالمی موضوع این 

 .نامه در بازار ثانویه فراهم کنندآیین

داری کل کشور و بانک مرکزی، دسترسی بورس مکلف است براساس الگوی اعالمی خزانهسازمان  ـ۱تبصره
ها، مؤسسات مالی و اعتباری و برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی )پرتفوی( بانک

 .های با درآمد ثابت را فراهم کندصندوق

دستورجلسات شورای عالی بورس مرتبط با مباحث بازار بدهی سازمان بورس مکلف است در مواردی که   ـ۲تبصره
 .داری کل کشور در جلسات مذکور را فراهم کنداست، تمهیدات الزم برای حضور نماینده خزانه

منظور توسعه بازار بدهی و افزایش ـ بانک مرکزی و سازمان بورس حسب مورد مکلفند اقدامات الزم را به ۱۶ماده
 .ولت به عمل آورندظرفیت تامین مالی د

بانک مرکزی/ سازمان بورس مکلف است از طریق عامل واگذاری/رکن بازار سرمایه آخرین اطالعات  ـ۱۷ماده
مربوط به عرضه اولیه اوراق مالی اسالمی را در مقاطع پایان هر فصل حسب مورد به تفکیک نماد معامالتی، 

 .ان برنامه و وزارت ارایه کنددستگاه اجرایی/استان و رقم واگذارشده راسًا به سازم
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تخصیص اعتبار مربوط به سهم دولت از تسویه اصل و سود اوراق منتشرشده با مجوز بانک مرکزی  ـ۱تبصره
های وابسته به آنها، بر اساس اطالعات دریافتی از بانک مرکزی توسط سازمان برنامه ها و سازمانتوسط شهرداری

 .شودعنوان بانک مذکور صادر می

در راستای توسعه سامانه اوراق دولت و مدیریت تعهدات دولت ناشی از اوراق مذکور، شرکت  ـ۲رهتبص
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مکلف است بسترهای الزم برای ارایه اطالعات مربوط به اوراق سپرده

ای )سیستمی( ح سامانههای مدنظر وزارت و سازمان برنامه و همچنین امکان ابطال/اصالدولت در قالب
 .مشخصات اوراق مذکور را بر مبنای اعالم وزارت فراهم کند

هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه موظف است تمهیدات الزم برای استفاده از ظرفیت آن صندوق  ـ۱۸ماده
 .ت مربوط فراهم کندنامه را در چهارچوب قوانین و مقررابه منظور بازارگردانی اوراق منتشرشده موضوع این آیین

به منظور تسهیل شرایط و کاهش هزینه انتشارهای نقدی اوراق دولت، عرضه تدریجی اوراق مالی  ـ۱۹ماده
نویسی تمام یا بخشی از اوراق مذکور توسط کلیه نهادهای مالی اسالمی توسط وزارت و همچنین خرید و پذیره

های ها و شرکتبانک ـ،۱۳۸۴بهادار جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب نون بازار اوراق قا 1 ماده( ۲۱موضوع بند )
 .بیمه مجاز است

نامه برای آنها اوراق مالی اسالمی منتشر شده هایی که مطابق این آیین هنگام واگذاری طرح )پروژه( ـ۲۰ماده
 .اقدام خواهد شد های آنهااست، بر اساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین

اعم از اسناد خزانه اسالمی، اوراق  ۱۴۰۰های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسالمی در سال هزینه ـ۲۱ماده
بازپرداخت آن بر ( %۱۰۰مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد )

های پیمانکاری معاف مالیاتی نظیر فعالیت  آمدهای غیر  عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت در 
ـ، صرفًا برای  ۱۳۶۶های مستقیم ـ مصوب قانون مالیات  (  147مستقیمًا به آنها واگذار شده است، به استناد ماده )

 .شودکننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میاشخاص دریافت

نامه در خصوص نحوه انتشار، واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل نشده در این آیینبینیسایر موارد پیش ـ۲۲ماده
نامه شده در آیینبینیو سود اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسالمی حسب مورد تابع ضوابط و مقررات پیش

مورخ  ه۵۶۴۸۴ت /۱۳۲۸۶۵ نامه شمارهاجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، موضوع تصویب
 .های مصوب بانک مرکزی/سازمان بورس استو دستورالعمل ۱۳۹۸/ ۱۷/۱۰
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سازی در اوراق منتشرشده دولت، اوراق مالی اسالمی دولت )منتشرشده به منظور یکپارچگی و هماهنگ ـ۲۳ماده
ـ و اصالحات ۱۳۸۴قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب ( ۲۷توسط وزارت( مشمول ماده )

 .بعدی آن است

وزارت مجاز است با فراهم کردن سازوکار الزم، نسبت به حراج اسناد خزانه اسالمی به نیابت از دارندگان  ـ۲۴ماده
کنند، به نحوی دریافت می ۱۴۰۰اسناد خزانه اسالمی که اسناد مذکور را در ازای مطالبات از دولت در طی سال 

که مبلغ نقدی حاصل، به حساب اشخاص مذکور واریز شود، اقدام کند. مبلغ واریزی به حساب اشخاص از اصل 
التفاوت آن با مبلغ اسمی و حفظ قدرت خرید توسط کمیته بند )ک( تعیین مطالبات آنها از دولت کسر و مابه

س/بانک مرکزی تمهیدات الزم را برای برگزاری حراج اسناد خزانه اسالمی شود. در اجرای این ماده سازمان بور می
 .کننداتخاذ می

ماهه و بر مبنای اطالعات موجود نزد عامل واگذاری، گزارش وزارت مکلف است در مقاطع زمانی شش ـ  ۲۵ماده
اریخ انتشار، تاریخ سررسید، مربوط به اسناد خزانه اسالمی منتشرشده مشتمل بر بند قانونی انتشار، مبلغ انتشار، ت

نماد معامالتی و مبلغ واگذارشده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و هیات وزیران 
 .ارایه کند

 جمهور ـ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

 

 کل  1400 سال بودجه قانون واحده ماده( ۶) تبصره( هـ) بند اجرایی نامه آیین

 کشور

 

 دارایی و اقتصادی امور وزارت

 نفت وزارت ـ نیرو وزارت

 کشور بودجه و برنامه سازمان
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 بودجه و برنامه سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت  مشترک پیشنهاد به ۵/۲/۱۴۰۰ جلسه در وزیران هیأت 
 یادشده  بند  اجرایی  نامهآیین  کشور،  کل  ۱۴۰۰  سال  بودجه  قانون  واحده  ماده (۶)  تبصره(  هـ)  بند  استناد  به  و  کشور

 :کرد تصویب زیر شرح به را

 کشور کل  ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( ۶) تبصره( هـ) بند اجرایی نامه آیین

 :روندمی کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامهآیین این در ـ۱ماده

 حسب ایران برق نیروی توزیع و انتقال تولید، مدیریت مادرتخصصی شرکت و ایران گاز ملی شرکت: گزاربیمه  ـ۱
 برق و گاز مشترکین طرف از نمایندگی به مورد

 طبق نفعانذی به واردشده هایخسارت  جبران و ایبیمه پوشش ارایه به متعهد که ایبیمه شرکت: گربیمه  ـ۲
 .است مربوط قرارداد و نامهآیین این مفاد

 مقررات  از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۱۲) ماده موضوع حوادث : پوشش تحت حوادث  ـ۳
 . ـ ۱۳۹۳ مصوب  ـ( ۲) دولت مالی

 از اعم تجاری و مسکونی واحدهای برق و گازطبیعی مجاز کنندگانمصرف و مشترکین: نامهبیمه ذینفعان ـ۴
 پوشش تحت حوادث از ناشی دیدهزیان اشخاص کلیه و عشایری گاهیسکونت و روستایی و شهری

 بودجه  قانون(  ۹)  شماره  جدول  در  مربوط  هایردیف  در  مندرج  اعتبارات   سقف  معادل  مناقصه،  مبلغ  سقف  ـ۲ماده
 قانون  ( 5) شماره جدول( ۱۶۰۱۸۶) و( ۱۶۰۱۸۵) درآمدی هایردیف وصولی حد در و کشور کل ۱۴۰۰ سال

 تجاری  و  مسکونی  واحدهای  شامل  و  شده  یاد  قانون(  ۶)  تبصره(  هـ)  بند  مفاد  در  مندرج  هاینرخ  براساس  و  مذکور
 حجم  کاهش  یا  افزایش(  %۲۵)  درصد  پنج و  بیست  قالب  در جدید  مشترکین تمامی  پوشش  با  ۱۳۹۹  سال  پایان  در

 .است شده منعقد قرارداد

 

 یا عمومی صورت به  ـ۱۳۸۳ مصوب  ـ مناقصات برگزاری قانون سازوکار طریق از مناقصه برگزاری نحوه ـ۳ماده
 .است گرانبیمه پیشنهادی تعهدات  میزان باالترین براساس محدود

http://www.ekhtebar.com


123 
 

 تحت را سال همان پایان تا سال هر ابتدای از احتمالی حوادث  که شد خواهد تنظیم نحوی به قراردادها ـ۴ماده
 .دهد قرار پوشش

 بیمه حق با متناسب و قبل سال مناقصه تعهدات  معادل حداقل گربیمه های شرکت تعهدات  میزان ـ ۵ماده
 .است جاری سال مصوب 

 .است شده شناسایی مشترکین براساس تجاری واحدهای بیمه محاسبه مبنای ـ ۶ماده

 .است یکسان مسکونی و تجاری واحدهای به آسیب از ناشی انسانی هایخسارت  ـ۱تبصره

 گزاربیمه  و  گربیمه  با  شده  منعقد  قراردادهای  تابع  خسارت،  پرداخت  و  گربیمه  تعهدات  مربوط  شرایط  سایر ـ ۲تبصره
 .است

 حقوق  از  را  مشترکین  نامه،بیمه  صدور  با  مکلفند  نیرو  و  نفت  هایوزارتخانه  هماهنگی  با  گربیمه  هایشرکت ـ ۷ماده
 گربیمه هایشرکت. نمایند جبران را شده وارد خسارات  مربوط، بیمه شرکت دریافتی مبالغ با متناسب و مطلع خود

 بررسی  ماه  دو  از  کمتر  در  را  کشور  کل  ۱۴۰۰  سال  بودجه  قانون(  ۶)  تبصره(  هـ)  بند  موضوع  از  ناشی  حوادث   منطقه،
 .باشد افتاده اتفاق منزل داخل یا بیرون در حوادث خواه نمایندمی پرداخت ماه سه تا حداکثر و

 خود( پورتال) درگاه طریق از را گاز و برق مشترکین بیمه ضوابط و شرایط موظفند گربیمه هایشرکت ـ تبصره
 به رسانیاطالع به نسبت یکبار برای گربیمه هایشرکت با قرارداد عقد از پس گاز و برق هایشرکت. نمایند اعالم

 .نمایند اقدام پیامک طریق از مشترکین

 هایخسارت  و دریافتی اعتبار قبیل از نامهآیین این عملکرد گزارش موظفند نیرو و نفت هایوزارتخانه ـ ۸ماده
 محاسبات  و  بودجه  و  برنامه  هایکمیسیون  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  به  ماهه  شش  زمانی  مقاطع  در  را  پرداختی

 .کنند ارسال اسالمی شورای مجلس انرژی و

 جهانگیری اسحاق ـ جمهور رئیس اول معاون
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 کل 1400 سال بودجه قانون واحده ماده( ۷) تبصره( هـ) بند اجرایی نامه آیین

 کشور

 

 دارایی و اقتصادی امور وزارت

 نفت وزارت ـ تجارت و معدن صنعت، وزارت

 کشور بودجه و برنامه سازمان

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 کشور بودجه و برنامه سازمان ۱۴۰۰/۱/۳۱ مورخ ۳۷۱۹۲ شماره پیشنهاد به ۱۴۰۰/۲/۸ جلسه در وزیران هیات 
 تبصره( هـ) بند اجرایی نامه آیین ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و
 :کرد تصویب زیر شرح به را کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( ۷)

 کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون واحده ماده( ۷) تبصره( هـ) بند آیین نامه اجرایی

 :روندمی کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات  نامه، آیین این در ـ۱ماده

 .کشور بودجه و برنامه سازمان: سازمان ـ۱

 .کشور کل داریخزانه: خزانه ـ۲

 .کشور کل ۱۴۰۰ سال بودجه قانون: قانون ـ۳

 و معادن نوسازی و توسعه ،(ایدرو) ایران صنایع نوسازی و گـسترش هایسازمانای:  های توسـعهسازمان ـ۴
 .پتروشیمی صنایع ملی شرکت و( ایمیدرو) ایران معدنی صنایع

 .شودمی انجام حسابرسی سازمان توسط سازمان ابالغی معیارهای اساس بر که حسابرسی: ویژه حسابرسی ـ ۵
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 نوسازی  و  گسترش  هایسازمان  به  ۱۳۹۷  سال  از  قبل  به  مربوط  دولت  بدهی:  ایتوسعه  هایسازمان  مطالبات   ـ ۶
 بانک  سرمایه  تامین  در  مشارکت  بابت(  ایمیدرو)  ایران  معدنی  صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه  و(  ایدرو)  ایران  صنایع

 مطابق سهام واگذاری از آنها سهم بابت ایتوسعه هایسازمان مطالبات  همچنین و معدن و صنعت تخصصی
 . شودمی تعیین ویژه حسابرسی مبنای بر که مربوط قوانین

 با)  سهام  سود  و(  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  تایید  با)  مالیات   بابت  دولت  مطالبات :  ایتوسعه  هایسازمان  بدهی  ـ۷
 به متعلق آنها سهام( %۱۰۰) درصد صد که دولتی تابع هایشرکت و ایتوسعه هایسازمان از( خزانه تایید

 .است ایتوسعه هایسازمان

 و بدهی مطالبات، گزارش نامه،آیین این ابالغ تاریخ از ماه یک ظرف موظفند ای توسعه های سازمان ـ۲ماده
 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( ۲۹) ماده و توسعه چهارم و سوم های برنامه طی دولت از دریافتی مبالغ
 .کنند ارسال حسابرسی سازمان و سازمان برای ۱۳۹۷ سال پایان تا را اساسی قانون( ۴۴) چهارم و چهل

 ارایه  خزانه  و  سازمان  به  ۱۳۹۷  سال  در  ای  توسعه  هایسازمان  مطالبات   از  که  حسابرسی  سازمان  گزارش  ـ  تبصره
 .گیرد قرار عمل مالک ۱۴۰۰ سال برای تواندمی است، شده

 واگذاری  مبالغ  گزارش  نامه،  آیین  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  است  موظف  سازی خصوصی  سازمان  ـ۳ماده
 اجرای قانون و توسعه چهارم و سوم هایبرنامه به مربوط ایتوسعه هایسازمان وابسته و تابع هایشرکت سهام

 سازمان و خزانه سازمان، به را ۱۳۹۷ سال پایان تا اساسی قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست
 .کند ارایه حسابرسی

 هایسازمان مطالبات  از ویژه حسابرسی ۱۴۰۰ سال مردادماه پایان تا است موظف حسابرسی سازمان ـ۴ماده
 .کند ارایه خزانه و سازمان به را خـود گزارش و انجام ای توسعه

 مندرج  رقم سوم  یک  نامه،  آیین  این  موضوع  تهاتر  از  استفاده  برای  ایتوسعه  های  سازمان  از  هریک  سهم  ـ۵ماده
 میلیارد هـزار ده قانون،( ۸) شماره جـدول( ۱۰۱۰۰۰ ـ ۵) مالی هایدارایی تملک ردیف در

 توسعه  های  سازمان  از  هریک  توسط  سهم  این  از  استفاده  عدم  صورت  در. است  ریال(  ۱۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰)
 .است مصرفقابل ای توسعه هایسازمان سایر توسط آنها سهم سازمان، تایید با ،۱۴۰۰ سال آذرماه پایان تا ای
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 .هستند سازمان با نامه موافقت مبادله به موظف ای توسعه هایسازمان نامه،آیین این اجرای در ـ ۶ماده

 های سازمان مطالبات نامه،آیین این( ۶) ماده موضوع نامه موافقت مبادله از پس است موظف خزانه ـ۷ماده
 .کند حساب  اعمال و تهاتر آنها بدهی با را ای توسعه

 درآمدی ردیف عملکرد در و شودمی تلقی وصولی منزله به نامه آیین این اساس بر تهاترشده مبالغ ـ ۸ماده
 .شودمی حساب  اعمال و تامین قانون، ( 5) شماره جدول موضوع تسویه مورد عمومی منابع و( ۱۶۰۱۷۲)

 جهانگیری اسحاق ـ جمهور رئیس اول معاون

 

  → برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید ←

 → برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید  ←

 →برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید   ←

 
 

 

 جداول قانون بودجه
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