
 8181                چاپ   شماره  چهارمـ سال  دهمدوره 

 8181شماره چاپ سابقه            81/88/8111چاپ تاريخ 

 811              شماره ثبت        

 

 

 گزارش نهائي كميسيون تلفيق

 كل كشور 9911اليحه بودجه سال 
 

 11881ه: شمار

 81/88/8111 :تاريخ

 كل كشور به مجلس شوراي اسالمي 8111اليحه بودجه سال گزارش كميسيون تلفيق 

عنهوان اله ي    كه جهت رسيدگي به اين كميسيون بهه  9191كل كشور به شماره چاپ  9311اليحه بودجه سال 

مخت ه   دستگاههاي با حضور مديران كه كميسيون ج سه رسمي  سي و سهطي ك يات پس از تصويب ارجاع شده بود، 

بازرگهاني،  ههاي   ديوان محاسهاات، اطها    ها، كز پژوهش، كارشناسان مركشور سازمان برنامه و بودجهبا محوريت اجرائي 

لالحات و الحاقاتي به ايهن شهر    مورد رسيدگي قرار گرفت و با اتشكيل گرديد و لنايع، معادن و كشاورزي و تعاون 

 تصويب رسيد. به

 شود. به مج س شوراي اسالمي تقديم ميخ ي نامه دا آيينقانون ( 981) در اجراي مادهاينك گزارش آن 

 

 كل كشور 8111رئيس كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال 

 غالمرضا تاجگردون
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 قوانينمعاونت 
 تعالي باسمه

 

 كل كشور 9911اليحه بودجه سال 

 
 ...-واحده ماده

 

 9تبصره 

گازي و خالص صادرات  سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات -الف 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايررا  مللرف اسرت در  رول سرال و       شود. %( تعيين مي02) درصد گاز بيست

%( شرركت ملري   5/41) درصد  ن وجوه و سهم چهارده و نيممتناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واريز اي

از تقسيم سود سرهام دولرت( و سرهم چهرارده و     معاف ) نفت ايرا  از كل صادرات نفت خام و ميعانات گازي

معاف از تقسيم سرود  ) %( شركت دولتي تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز  بيعي5/41) درصد  نيم

جردول   042422%( موضرو  رديرف دردمردي    3) درصد  نرخ صفر( و همچنين سهم سه سهام دولت و ماليات با

ه صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسربه و تسروي   مذكور به ( اين قانو  اقدام كند. مبالغ5) شماره

%( صرندوق  33) درصرد  شده تا سهم قانوني سي و شش تعيين%( 02) درصد شود. مابه التفاوت سهم بيست مي

 شود. بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي عنوا  توسعه ملي به

%( مربوط به سهم شركت ملي نفت ايررا   5/41) درصد كرد وجوه سهم چهارده و نيم گزارش هزينه 

هاي برنامه و بودجه و محاسبات  جلس شوراي اسالمي و كميسيو بار توسط وزارت نفت به م ماه يك هر سه

 شود. مجلس شوراي اسالمي و سازما  برنامه و بودجه كشور ارائه مي و انرژي

گازي و خالص صادرات گاز  بيعي( نفت خام، ميعانات ) سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت -ب 

( اين قانو  معادل چهارصد و پنجاه و چهار هرزار و نهدرد و هشرتاد و    5) جدول شماره 042424مندرج در رديف 

جردول   042422%( منردرج در رديرف   3) درصرد   ( ريال و منابع مربوط به سه151.203.222.222.222) شش ميليارد

 شود. ( ريال تعيين مي00.222.222.222.222) ميليارد ( اين قانو  بيست و هشت هزار5) شماره

 در سرال   بيعي صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گازچنانچه منابع دولت از محل  -ج 

 پ( مراده ) با رعايت بنرد شود  ي، به دولت اجازه داده مب( اين تبدره گردد)در بند  سقف مقرركمتر از  4322

برا اصرالحات و    42/44/4325هاي توسعه كشور مدوب  ( قانو  احلام دائمي برنامه43) ح( ماده) ( بند1) ( و جزء41)

 .اقدام كند از منابع حساب ذخيره ارزي شده التفاوت حاصل مابه ينمأت نسبت بهالحاقات بعدي 

 درلهد  ربه  مك ه  اسهت از محهل سههم چههارده و نهيم        وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي -د 

( ريال نسات به گازرسهاني بهه روسهتاها و    950111011101110111) %( شركت مذكور تا ميزان پانزده هزار مي يارد5/91)

تمام گازرساني به روستاها، تداوم گازرساني با اولويت گازرساني به شههرها و روسهتاهاي    هاي نيمه پروژه()اتمام طر 

هاي خهور و بيابانهك اقهدامات     شهرستان ، جنوب كرمان ووبيب وچستان، هرمزگان، خراسان جنهاي سيستان و  استان
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شده از محل اين منهابع   هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني عمل آورد. هزينه الزم را به

 قابل تأمين است.

( 1) لي دولهت ( قانون الحا  برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مها 55) ب( ماده) منابع بند -هه 

التفهاوت در اختيهار     يابد و ما ه  مابهه   مي %( افزايش51) درلد  %( به پنجاه11) درلد از بيست 1/91/9313مصوب 

سازمان مذكور مك   اسهت از  د. گير و تجهيز مدارس كشور( قرار مي سازمان نوسازي) آموزش و پرورش وزارت

 سامانه گرمايشي يكصد هزار كالس درس مدارس اقدام كند.سازي  محل اين منابع نسات به تأمين و استاندارد

دولت مجاز است در صورت تقاضاي اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خدوصي داراي انروا  اوراق   -و 

( ريال 452.222.222.222.222) ، تا سقف صدوپنجاه هزار ميليارد4122 سال ماهمالي اسالمي با سررسيد زودتر از خرداد

نفت خام صادراتي به اين اشخاص به ميزا  ارزش اسمي اوراق با قيمت بورس انرژي تسرويه   از  ريق تحويل

 نمايد.

صندوق  %( جهت پرداخت سهم02) درصد اسب با ميزا  استفاده از سازوكار اين بند، معادل بيستمتن 

نفرت قابرل   %( جهت كمك به شركت ملي نفت ايرا ، حوالره تحويرل   5/41) درصد توسعه ملي و چهارده و نيم

%( مذكور تا سهم قرانوني سري و   02) درصد التفاوت سهم بيست د. مابهگير ل به غير در اختيار دنها قرار ميانتقا

عنوا  بدهي دولت به اين صندوق ثبت و بره   گرفته به وسعه ملي از تهاتر صورت%( صندوق ت33) درصد شش

عنوا  بدهي دولت به اين بانلها منظور  ها بههاي اين شركت به بانل ميزا  سهم شركت ملي نفت ايرا ، بدهي

 شود.مي

هراي نفرت،    كشور با هملاري وزارتخانره ي اين بند به پيشنهاد سازما  برنامه و بودجه نامه اجرائ ديين 

ت وزيررا   تدرويب هيرأ   روهاي مسلح، امور اقتدادي و دارايي و صنعت، معد  و تجارت بهدفا  و پشتيباني ني

 رسد. مي

باالدسهتي  بخهش  سازي قواعد حاكميت شركتي در  منظور افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز كشور، پياده به -ز 

 9311، شركت م ي نفت ايهران موظه  اسهت از ابتهداي سهال      نفت و گاز، افزايش شفافيت و حفظ منافع بين نس ي

و الگهوي قراردادههاي    تمامي قراردادهاي توسعه ميادين نفتي و گهازي را در چههارچوب شهراي  عمهومي، سهاختار     

باالدستي نفتي و گازي و ضواب  مصوب آن توس  هيأت وزيران، به متقاضيان واگذار كند. وزارت نفت موظ  است 

وط بهه مانهاي   هاي خاص ميدان و مستندات مربه  به همراه ويژگي گزارش هر يك از قراردادهاي نفتي موضوع اين بند

 بع نفتي اعالم نمايد.ت عالي نظارت بر مناتعيين قيمت را به هيأ

هاي جهاري   ماه از ابالغ اين قانون نسات به ارائه هزينه شركت م ي نفت ايران موظ  است ظرف مدت شش 

اي ميادين در حال توليد كشور به تفكيك ميدان، جهت تصويب به شوراي اقتصاد اقدام كند. پهس از تعيهين    و سرمايه

ههر بشهكه    تمزد شركت م ي نفت ايران، به ازاياد، ماناي دريافت دسهاي هر يك از ميادين توس  شوراي اقتص هزينه

نفت و هر متر مكعب گاز توليدي از اين ميادين خواهد بود. تا زمان اجرائهي شهدن روابه  مهالي جديهد، روال مقهرر       

ند بهه  تياات اجراي اين بقانوني جاري در رواب  مالي بين شركت م ي نفت ايران و دولت به قوت خود باقي است. تر

 د.رس ت وزيران ميتصويب هيأ
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شركت ملي نفت ايرا  مللف است در قبال خرورا  تحرويلي بره پاگيشرااهها، مقردار       -4بند الحاقي 

داري كل كشور معرادل ريرالي نفرت     ( از پاگيشااهها تأمين و از  ريق خزانهvb) چهارميليو  تن مواد اوليه قير

   حسابهاي في مابين لحاظ و تسويه نمايد.( تحويلي را به قيمت روز در vb) خام و

شده بها شهركت    ييد لالحيتأشركتهاي اكتشاف و توليد داخ ي ت الل قرارداد شود ده مياجازه دا -1بند الحاقي 

هاي نفتي و الل قرارداد خريد نفت شهركت م هي نفهت     م ي نفت ايران براي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآورده

ايران از اين شركتها و عوايد حالل از قراردادهاي مولوف به عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت الل و سود تسههيالت  

. بانهك مركهزي جمههوري اسهالمي ايهران و بانكههاي عامهل        قرار گيردپذيرش  مورددريافتي شركتهاي مذكور از بانكها 

روشهيمي جديهد را   . اين حكم طرحهاي پااليشگاهي و پتكنند اجراي اين بند را فراهم مي سازوكار و تسهيالت الزم براي

 .شود ، شامل مي فاينانس( هستند) مين ماليأخذ تأنيز كه در مرح ه 

ي آب و فاضالب، توزيع بر  و گاز استاني مك فند از محل منابع داخ ي خهود آب،  ك يه شركتها -3بند الحاقي 

گهاز داخهل    ههاي آب، بهر  و   هركهاي لنعتي را تا درب شهركها تأمين نمايند. انجام ك يه هزينهه بر  و گاز مورد نياز ش

تواننهد قسهمتي از    مهي  ريهزي و توسهعه اسهتانها    شهركهاي لنعتي است. شوراي برنامهعهده شركت  هب شهركهاي لنعتي

 اعتاارات استاني را براي ايجاد زيرساختهاي مذكور به شركت شهركهاي لنعتي استان اختصاص دهند.

از وزارت نفت مللف است به صورت ماهانه حرداقل پاندرد ميليرو  ليترر از هرر يرك        -1بندالحاقي 

ت كوره را به صورت مرنظم و مسرتمر،   هاي اصلي پاگيشي، بنزين، گازوئيل، گاز مايع، نفت سفيد و نف فردورده

 قيمت براي شرو  رقابرت، در چرخره   باريالي  %(422) به دو صورت دريايي و زميني با املا  تسويه صددرصد

 هاي نفتي، قيمت تحويل روي كشرتي  رژي عرضه كند. قيمت شاخص براي فردوردهالملل بورس ان رينگ( بين)

 .شودتعيين مي  plats crude oil marketفوب( خليج فارس اعالمي توسط نشريه )

هاي نفتي در بورس انرژي، سرقف   بهادار مللف است براي معامالت فردوردهسازما  بورس و اوراق  

 پرداخت در نظر بايرد. ( ريالي براي پيش0.222.222.222) دو ميليارد

خام سربك، دو  وزارت نفت مللف است به صورت ماهانه حداقل دو ميليو  بشله نفت  -5بندالحاقي 

ميليو  بشله نفت خام سناين و دو ميليو  بشله ميعانات گازي پارس جنوبي را به صورت منظم و مسرتمر برا   

عنروا    ( قيمت شاخص به%02) درصد هشتاد ريالي يا ارزي، با قيمت پايه معادل (%422) صددرصد املا  تسويه

بورس انرژي عرضه كند. قيمت شاخص برراي   الملل رينگ( بين) حد پايين قيمت براي شرو  رقابت در چرخه

ميعانات گازي، قيمت نفت خام دبي و براي نفت خام سبك و سناين، متوسط قيمت نفت خام برنرت، اعالمري   

 شود.تعيين مي  plats crude oil marketتوسط نشريه 

 

 2تبصره

 -ال  

هاي كلري   سياست (د) بند  (0) جزءموضو   ، واگذاري بنااههاي دولتيشود به دولت اجازه داده مي -9 

اي و اهليرت   را پرس از احرراز صرالحيت حرفره     4/3/4301ابالغي مرورخ  ( قانو  اساسي 11)  اصل چهل و چهارم
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 اهه  تأكيد بر تقويهت تعهاوني  با  ( اين قانون93) را از طريق جدول شمارهو مصارف مربوط  متقاضي واگذاري انجام دهد

 پرداخت كند.

هاي دولتي دسرتااههاي   داراييو دارايي مجاز است تمام يا بخشي از سهام و  يوزارت امور اقتداد -0 

مشمول واگرذاري را مارابق    بنااههايهاي دولتي در مانده سهام متعلق به دولت و شركت ي كشور و باقياجرائ

وه قانو  اساسي واگذار نمايرد. عرال   (11چهل و چهارم )هاي كلي اصل  هاي مندرج در قانو  اجراي سياستروش

( و يا عرضه ETF) گذاري قابل معامله در بورس هاي سرمايه بر روشهاي فوق، واگذاري سهام در قالب صندوق

 سهام به روش ثبت سفارش با شرايط زير نيز مجاز است:

بورس اوراق بهادار تهرا  يرا   هاي تابعه دري و دارايي مجاز است سهام شركتوزارت امور اقتداد -4-0 

هاي هارچوب روشر هاي تابعه دنها قرار دارند در چمالليت دستااههاي اجرائي يا شركتبورس ايرا  را كه در فرا

گذاري قابرل معاملره  در    مايههاي سر واگذار نمايد. در صورت واگذاري در قالب صندوقجزء  مندرج در اين

معامالت خارج از جلسه رسمي  گذاري، انتقال سهام مذكور در قالب هاي سرمايه ، پس از ايجاد صندوقبورس

م املانپرذير اسرت. عرضره سرهام     شده بره عمرو  هاي ياد ا و عرضه واحدها و صندوقه معامالت بين صندوق

مشرمول   %(32) درصرد  سري  گذاري تا سرقف  هاي سرمايه ها به روش ثبت سفارش يا در قالب صندوقشركت

 شود.ت وزيرا  تعيين  ميأاست. ميزا  تخفيف توسط هيتخفيف 

هرا برا حرداقل     سريس صرندوق  هاي دولتي مجازند نسبت به تأشركتها و  ها، سازما  وزارتخانه -0-0 

ر قالب انتقرال سرهام دولرت از شرركتهاي     د) ريال به صورت نقد يا غير نقد( 42.222.222.222)سرمايه ده ميليارد 

 شده در بورس اوراق بهادار تهرا  يا فرابورس ايرا ( اقدام نمايند. فهرست

هراي خريرد و فرروش واحردهاي      خرذ سرفارش  هراي گزم در    ولتي مللفند هملاريهاي دبانل -3-0 

 گذاري صندوق و يا سهام موضو  اين مدوبه را از  ريق شعب خود انجام دهند. سرمايه

هراي   اساسرنامه صرندوق   كار نحوه اجرراي ايرن تبدرره و   عالي بورس مللف است سازو شوراي -1-0 

شده توسط وي، از  رف دولت  ر تخددي مربو ه يا نماينده معرفيتنظيم نمايد كه وزياي  گونه مذكور را به

ت و حقوق ماللانه واحردهاي  وليت اعمال مديريگذاري ممتاز صندوق، مسؤ اي سرمايهعنوا  دارنده واحده به

 .گذاري را برعهده داشته باشد سرمايه

مواد به قرانو    ي( قانو  الحاق برخ1) ماده مشمول حلم 4322شركتهاي در حال واگذاري در سال  -ب 

 باشند. مي( 0) دولت ياز مقررات مال يبخش يمتنظ

( قانو  مرديريت خردمات كشروري    5) ربط دستااههاي اجرائي موضو  ماده وزراء و رؤساي ذي -ج 

فهرسرت شرركتهاي    4322سرال   مراه مللفند تا پايرا  خرداد با اصالحات و الحاقات بعدي  0/1/4303مدوب 

%( است را به همراه ميزا  سهام تحت تملك 52)  درصد  مجموعه خود كه سهم دولت در دنها كمتر از پنجاهزير

شده و صورتجلسه مجمع به وزارت امور اقتدادي و دارايي و  دولت در هر شركت، صورتهاي مالي حسابرسي

 .سازما  برنامه و بودجه كشور ارسال كنند

الرذكر   كشور( با هملراري دسرتااههاي اجرائري فروق      داري كل خزانه) دارايي وزارت امور اقتدادي و 

الذكر را در چهرارچوب قروانين و در مواعرد مقررر      موظف است پرداخت سود سهم دولت در شركتهاي فوق

( ايرن قرانو  واريرز    5) جدول شرماره  432420مؤثر پيايري و پس از وصول به رديف شماره  قانوني به صورت 
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سرهام دولرت در ايرن    ميرزا   كشور( مللف است سود و زيا ، سرود دريرافتي و     داري كل خزانه) دولت كند.

 كند.روزرساني  ههاي عمللرد مالي دولت منعلس و ب شركت، در گزارش شركتها را به تفليك هر

سازما  برنامه و بودجه كشور موظف است ا العات مربوط به كليه شركتهايي را كه مجمرو  سرهام    

ا  سهام، مبلغ سود واريرزي و  %( است، به تفليك ميز52)درصد  دولتي در دنها كمتر از پنجاه هايدولت و شركت

 كل كشور درج و ارائه كند. 4122ربط گيحه بودجه سال  ا العات عمللردي به صورت مستقل در پيوست ذي

بردهي ناشري از عردم    ( ريال از 42.222.222.222.222) شود مبلغ ده هزار ميليارد به دولت اجازه داده مي -د 

( قرانو  اساسري مدروب    11) هراي كلري اصرل چهرل و چهرارم      ( قانو  اجراي سياست02) ( ماده0) اجراي بند

هراي مرالي    تاكنو  را از  ريق فروش سرهام و دارايري   4301سال  ازبا اصالحات و الحاقات بعدي  0/44/4303

تعهاوني و ايجهاد اشهت ال و كهارآفريني، در بخهش      منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي  و به كندتأمين 

 تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون هزينه كند.

 -هه 

ودجه كشور حهداكرر تها پايهان    وزارت امور اقتصادي و دارايي مك   است با همكاري سازمان برنامه و ب -9 

 و بانكهها  دولتهي،  شهركتهاي  تكميهل كنهد. ك يهه   سامانه يكپارچه اطالعات شهركتهاي دولتهي را    9311ماه سال خرداد

 كهه  دولتهي  مؤسسهات  و شهركتها  شهامل  قهانون  اين( 3) شماره پيوست در مندرج دولتبه  وابسته انتفاعي مؤسسات

 يك باالي جمعيت با شهرهاي هاي شهرداري است، نام تصريح يا ذكر مست زم آنها به عمومي مقررات و قوانين شمول

 سسهات عمهومي غيردولتهي   تي موضوع قانون فهرست نهادهها و مؤ غيردول عمومي نهادهاي و مؤسسات و نفر مي يون

 متناوباً و ههر  9311با الالحات و الحاقات بعدي مك فند پس از ابالغ اين قانون، در طول سال  91/1/9313مصوب 

وابسته، نظير اطالعهات پايهه،   تابعه و  مؤسسات و شركتها و خود اطالعات روزرساني به و نسات به ثات بار يك ماه سه

از طريق سامانه كارمند ايران( و مديران، بودجه و لورتهاي مالي و گزارشهاي عم كهردي را  ) اطالعات نيروي انساني

دولتي مستقر در وزارت امور اقتصهادي و دارايهي    يكپارچه اطالعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير سامانه در

 لهورت  بهه  را مهذكور  سهامانه  اطالعهات  بهه  دسترسي امكان است اقتصادي و دارايي مك   وزارت امور اقدام كنند.

 كند.   فراهم كشور محاساات ديوان سازمان برنامه و بودجه كشور و براي برخ 

وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشهور، سهازمان اداري و اسهتخدامي كشهور، بانهك       

ي ايران، سازمان ثات اسناد و امالک كشور و سازمان بورس اورا  بهادار مك فند اقدامات الزم مركزي جمهوري اسالم

اعم از سامانه جامع بودجه، كارمند ايران، مهتاب، سامانه شناسه ) هاي الكترونيكي مرتا  را براي برقراري ارتااط سامانه

دولتهي و تاهادل    لتهي و نهادههاي عمهومي غيهر    يكپارچه اطالعات شركتهاي دو م ي اشخاص حقوقي كشور( با سامانه

 اطالعات به عمل آورند.

 و مديران شركتهاي مشهمول ايهن جهزا بها رعايهت مهاده       مديره هيأتهرگونه پاداش ساالنه به اعضاي پرداخت  

سها و  و نيز پرداخت هرگونه مزايا بهه ر   (1) ( قانون الحا  برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت81)

لهورت پرداخهت    منوط به انجام كامل تكالي  اين جزا است. در غير ايهن  9311مديران اين شركتها از شهريورماه سال 

 شود.   در وجوه و اموال دولتي محسوب مي وجوه مذكور در حكم تصرف غيرقانوني
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ع اين جزا هاي موضوبار گزارش عم كرد شركت ماه يك شش ي مك   است هروزارت اموراقتصادي و داراي 

 كند. محاساات و اقتصادي مج س شوراي اسالمي ارائه هاي برنامه و بودجه و را به كميسيون

( قهانون مهديريت خهدمات كشهوري و معاونهان و مهديران       19) عضويت همزمان مقامات موضوع مهاده  -1 

حاسهاات عمهومي كشهور    م قهانون ( 5) ماده و ( قانون مديريت خدمات كشوري5) ي موضوع مادهئدستگاههاي اجرا

، مديره هيأتدر و همچنين كاركنان شاغل در ك يه پستهاي مديريتي با الالحات و الحاقات بعدي  9/5/9355مصوب 

هها اعهم از    هاي اجرائي شهركتهاي دولتهي و نهادههاي عمهومي غيردولتهي و سهازمان       مديريت عام ي و ساير مديريت

 نوع است.  زيرمجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاهها مم

ها و شركتهاي وابسته به مؤسسات و نهادهاي عمهومي غيردولتهي و    ها و شركتهاي دولتي و سازمان سازمان 

شمول ايهن حكهم    هستند از مديره هيأتها كه به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع اين جزا، عضو  شهرداري

 باشند.  مسترني مي

بها الهالحات و   ( قانون محاساات عمومي كشور 1) مادهسسات موضوع امي شركتهاي دولتي و مؤتم -3 

سهرمايه و سههام آنهها منفهرداً يها مشهتركاً بهه         (%51) درلهد  پنجهاه ي كهه بهيش از   يو ساير شركتهاالحاقات بعدي 

سسات دولتي كه شمول داشته باشد و همچنين شركتها و مؤ سسات دولتي و شركتهاي دولتي تع قها، مؤ وزارتخانه

از جم ه شركت م ي نفت ايران و شركتهاي تابعهه   ت عمومي به آنها مست زم ذكر يا تصريح نام استقوانين و مقررا

و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان گسترش و نوسهازي  

 ايران و شركتهاي تابعه مك فند:لنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و لنايع معدني 

بهراي   9311پانزدهم خردادمهاه سهال   خود را حداكرر تا  9311لورتج سات تصويب بودجه سال  -9-3 

كيد بر ارائه بودجهه تفصهي ي   با تأ) يديه از سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در اين قانونأخذ تأي

 مربوط( ارائه كنند.

حداكرر تا سي و يكم شههريورماه   9318ي خود را براي تصويب لورتهاي مالي سال مجامع عموم -1-3 

يهد وزارت امهور   أيبهه ت  9311ام مهرمهاه سهال    لورتج سات مربوط را حداكرر تها سهي  برگزار كنند و  9311سال 

 ي برسانند.داراياقتصادي و 

شهده بهراي    اساسنامه و اهداف تعيينمندرج در هرگونه فعاليت خارج از وظاي   -هه() به بند 9جزاالحاقي 

 شركتهاي دولتي ممنوع است.

( قهانون  15) مجامع عمومي شركتهاي دولتي مك فند ضمن رعايت كامهل مهاده   -هه() به بند 1جزاالحاقي 

شهركت، از   ( درخصوص الال  بودجه تفصي ي1) مالي دولت الحا  برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات

هي به كاركنان شهركت و كهاهش   هاي رفا از حقو  و مزايا و ساير پرداختي هاي پرسن ي اعم هزينه هرگونه ت يير در

 گذاري اجتناب كنند. هاي سرمايه هزينه

( قانو  برنامه پنجساله ششم توسعه اقتدادي، اجتمراعي و فرهناري   40) در اجراي ماده -4بند الحاقي  

هاي و  با رعايت قانو  اجراي سياستبا اصالحات و الحاقات بعدي  41/40/4325جمهوري اسالمي ايرا  مدوب 

 هراي   ( قانو  اساسري، دولرت مللرف اسرت جهرت رد بردهي خرود بره سرازما          11) كلي اصل چهل و چهارم
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( ايرن  5) تبدره (و)( بند 0-4) مين اجتماعي نيروهاي مسلح پس از اقدام گزم در اجراي جزءاجتماعي و تأتأمين 

( ريال با احتسراب عمللررد جرزء    522.222.222.222.222) به تأديه بدهيها در سقف پاندد هزار ميلياردقانو ، نسبت 

 4322ترا پايرا  سرال    ماهه، از  رق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند به نحوي كه  مقا ع سه در مذكور

 ديه شود.اين ماالبات تأ

در رسد  وزيرا  ميد  كه به تأييد هيأت  ماللانه ناشي ازواگذاري سهام و حقوق  اگمتياز وارائه حق -4 

 كارشناسي توسط كارشناسا  خبرهدقيقچهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات 

مدرف جراري كليره واحردهاي توليردي مررتبط برا       تأمين خورا  و انرژي با قيمت ترجيحي براي  -0 

 سازما  تأمين اجتماعي  

گرذاري متعلرق بره     اي و  رحهاي سرمايههاي سرمايهرحهاي تملك داراييواگذاري  رحها و زير  -3 

 شركتهاي دولتي دولت و

 هاي سازماني دولتي كه بايد ماابق قوانين و مقررات واگذار شود.واگذاري خانه -1 

ناشري  ازمنابع %( 32)درصد  اجتماعي نيروهاي مسلح مللفند سي مينسازمانهاي تأمين اجتماعي و تأ -5 

قرررات  ماابق برا م  4322سازي حقوق بازنشستاا  و مستمري بايرا  در سال  اين بند را در جهت متناسباز 

 ماهه به دنها پرداخت و در حسابهاي في مابين منظور نمايند. مربو ه هزينه و به صورت سه

 واقتدرادي   امرور  وزيرر  دارايري اسرت.   وليت اجراي اين حلم به عهده وزير امور اقتدرادي و مسؤ -3 

قرانو  اساسري   ( 430)هشرتم   شده در اصل يلدد وسي و بيني استفاده از سازوكار پيش دارايي مللف است با

 عمل دورد. اقدامات گزم مربوط به اجراي اين بند را به

شود با هدف تسهيل ولهول ماالاهات خهود تمهام يها       به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي -1بندالحاقي 

مين اجتماعي را بنا به درخواست كارفرمها و بها   مقرر در قانون تأ 9311پايان سال  شده تا هاي قاعي جريمهمتي از قس

در نظهر گهرفتن سهوابق گذشهته و      توجه به داليل ابرازي ماني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكالي  مقرر و بها 

و موافقت اين سازمان براساس بنهدهاي ذيهل   حسابي واحد توليدي، لنعتي و معدني و خدماتي و به تشخيص  خوش

 معوقهه  ديون تأديه به كارفرمايان تشويق منظور به مربوط قوانين برخي و اجتماعي تأمين قانون الال  ( قانون1) ماده

بعدي، مهورد بخشهودگي    الحاقات و الالحات با 15/9/9381 كاركنان مصوب بيكاري بيمه و بيمه حق بابت سنواتي

از ماه پهس  شود و حداكرر تا دو اون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مينامه اجرائي اين ماده توس  وزارت تعيندهد. آي قرار

 رسد. ت وزيران ميتصويب هيأ ابالغ  اين قانون به

  

 9 تبصره

 ترأمين  تسرهيالت  سرقف  4322 سال توسعه در ششم برنامه قانو ( 1) ماده الف() بند رعايت با -الف 

 معرادل  هاي قبرل،  سرال سرهميه مانده باقي بر دولتي عالوه  رحهاي دولتي و غير براي( فاينانس) خارجي مالي

 (فاينانس) خارجي مالي تسهيالت از در مواردي كه استفاده .شود مي تعيين دگر( 32.222.222.222) ميليارد سي ريرالي

 از شهده  أخهذ  مهالي  تسهيالت هاي هزينه و الل بازپرداخت بر ماني ايران اسالمي جمهوري دولت تضمين به منوط

 دارايي و اقتصادي امور وزير الم  ي باشد، بين اي توسعه مالي و مؤسسات و هابانك و خارجي كارگزار هايبانك منابع
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 نياز مورد اختصالي يا و ك ي هاي ضمانتنامه دولت طرف از نمايندگي به وزيران هيأت تصويب از پس است مجاز

 بهه  وزيهران  هيهأت  تصهويب  با را آن امضاي اختيار يا و لادر ماه يك مدت ظرف حداكرر را مذكور طرحهاي براي

 .كند تفويض رب  ذي مسؤول مقام

 أخهذ  (فاينهانس ) خهارجي  مهالي  تسههيالت  دولتي و غيردولتي متقاضي استفاده از  طرحهاي ك يه مورد در 

 اقتصادي امور وزارت ،(خارجي مالي تأمين از استفاده براي اولويت تأييد منظور به) رب  ذي اجرائي دستگاه تأييديه

 تعهادل  (كنترلپايش) منظور به) ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك ،(دولتي ضمانتنامه لدور منظور به) دارايي و

ييد پيوسهت فنهاوري و اطمينهان از    منظور تأ به) جمهور معاونت ع مي و فناوري رئيس (كشور ارزي تراز مديريت و

بخهش   يطرحها (كنترلپايش) يبرا لرفاً) بودجه كشور و برنامه سازمان و از حداكرر توان ساخت داخل( استفاده

ضروري بوده و بازپرداخهت الهل و سهود     (يا يهسرما يها ييتم ك دارا يشركتها و طرحها يشامل طرحها يدولت

 باشد. قانون قابل پرداخت مي شده در اين بيني عايدات طر  و يا منابع پيش تسهيالت هر يك از طرحها از محل

الت مهذكور را بهه   يتسه( قانون برنامه ششم توسعه 1) پ( ماده) هاي بند با رعايت اولويتاقتصاد  يشورا 

 طرحههاي  دههد.  يباشند، اختصاص مه  يايمح يستو ز يمال ي،، اقتصاديفن يهتوج يكه دارا يبخش دولت يطرحها

تهاي تابعهه  سسات و شهرك بنيان و مؤ دانش شركتهاي و غيردولتي عمومي نهادهاي و تعاوني و خصولي هاي بخش

 استفاده مذكور تسهيالت از توانند مي عامل بانكهاي به الزم هاي تضمين سپردن با نيز االناياا قرارگاه سازندگي خاتم

 پرداخهت  و تهأمين  طهر   عايهدات  محهل  از مهذكور  طرحهاي از يك هر تسهيالت سود و الل بازپرداخت و كنند

الزم از  ينخذ تضمموظ  است پس از أ ييو دارا يوزارت امور اقتصاد ي،دولتيرغ يخصوص طرحها در شود. مي

طرحهها لهادر شهده اسهت، نسهات بهه لهدور         مالكهان از  يق مناسب و كافيخذ وثاأعامل كه به پشتوانه  يبانكها

 .كندضمانتنامه بازپرداخت اقدام 

الهذكر   فاينانس( فو ) ( دالر از تسهيالت تأمين مالي خارجي9011101110111) دولت مجاز است يك مي يارد 

الم  ي به منظور تجهيز آزمايشگاهها و كارگاهههاي   اي بين را براي استفاده از منابع بانكها و مؤسسات مالي و توسعه

اي  ش فني و حرفهمؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فناوري، مراكز آموز، دانشگاههاي ع وم پزشكيدانشگاهها، 

دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتاارات بودجهه   دولتي و سازمان آموزش تحقيقات و ترويج كشاورزي با تضمين

 عمومي تأمين كند.

در سرال   3/3/4325 الحراقي كشور   كل 4325( قانو  اصالح قانو  بودجه سال 30) اجراي تبدره -ب 

 شود. ميتمديد  4322

اسهالمي،    اي از جم ه بانك توسعه شده از بانكهاي توسعه جذب تسهيالت تصويب منظور تسريع در به -ج 

كننهده از   ( و بانك توسهعه و تجهارت اكهو، دسهتگاههاي اسهتفاده     AIIB) گذاري زيرساختهاي آسيايي بانك سرمايه

در ايهن تاصهره پهس از موافقهت سهازمان برنامهه و بودجهه كشهور           اله ( ) تسهيالت مذكور مجازند در سق  بند

( ايهن  9) شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوسهت شهماره   بيني چهارچوب سق  اعتاارات پيش

 كرد آن در چهارچوب موافقتنامه متاادله با سازمان مذكور اقدام كنند. قانون نسات به هزينه
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ها و دسهتگاههاي   %( سهم دستگاه توس  شهرداري95) درلد دولت مجاز است درلورت تأمين پانزده -د 

دالر از  (1011101110111) دو مي يهارد رب  و تعهد به بازپرداخت الهل و سهود توسه  همهان دسهتگاه حهداقل        ذي

بهرداري از خاهوط قاهار     اين تاصره را در جهت ساخت و بهره ال () در سق  سهميه بندخارجي  ماليتسهيالت 

( قهانون حمايهت از   5) است با رعايهت مهاده  گي هوا اختصاص دهد. دولت موظ  شهري و طرحهاي كاهش آلود

 نسات به تضمين الل و سود اين تسهيالت اقدام كند. هاي حمل و نقل ري ي شهري و حومه سامانه

 

 4تبصره

از محهل منهابع در اختيهار نسهات بهه اعاهاي        9311در سهال   شهود  ياجازه داده مبانكهاي عامل به  -ال  

 ريالي به موارد زير اقدام كنند: -تسهيالت ارزي

و نهادههاي عمهومي    يتعهاون  ي،خصوله  يبخشهها  گذاران يهسرما( دالر به 3011101110111) سه مي ياردما   تا  -9 

بهراي  مشهترک    يهادين م يهت نفت و گاز با اولو يباالدست يا توسعه يطرحها يبرا االناياا و قرارگاه سازندگي خاتم غيردولتي

نفهت و گهاز    يهت بهدون انتقهال مالك  آوري گازههاي همهراه    خازن و احياي ميادين قديمي و جمعافزايش ضريب بازيافت م

 .از آنها يديموجود در مخازن و تول

 مشهاركت  بها  معدن و بخش بر  و لنعت بخش اي توسعه هاي سازمان زيربنايي و اي توسعه طرحهاي -1 

يافتهه   تعاوني بها اولويهت منهاطق محهروم و كمترتوسهعه      و خصولي هاي %( بخش59) درلدي ويك حداقل پنجاه

 اي براساس مزيتهاي مناقه

گذاران بخشهاي خصولي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي طرحهاي لنايع تكمي ي  سرمايه -3 

 و تادي ي چ ندرقند

يالت تسه ياعاااز محل منابع در اختيار نسات به  9311 در سال شود ياده ماجازه دبانكهاي عامل به  -ب 

ههاي   سهازمان  يا توسهعه  يطرحها يبرا ها ي و شهرداريتعاون ي وخصول هايبخش گذاران يهسرما به ريالي -يارز 

 يهت بدون انتقال مالك و همچنين حمل و نقل دريايي شهري مخت   حمل و نقل درون و برون اي و نيز انواع توسعه

 يهن ا ربه   يو ذ ابعهت يها و شركتها سازمان ينو تضم يوزارت راه و شهرسازاي و  هاي توسعه سازمان يو با معرف

 يا يكشور در قاال أخذ حق دسترس يها ياريها و ده يسازمان امور شهردار ينوزارت كشور با تضم ياوزارتخانه و 

 د.نو سود آن اقدام كن يهتهالک الل سرماتا اس كنندگان به استفاده فروش خدمات

كننده مالي خرارجي، اقردامات قرانوني     شود پس از عقد قرارداد با تأمين به دولت اجازه داده مي -ج 

فاينانس( از محل منرابع صرندوق توسرعه    ) %( تسهيالت مالي خارجي45)  درصد گزم را براي تأمين سهم پانزده

 و براي طرحهاي ري ي هزينه كند. عمل دورد ملي به

شود، با نررخ سرامانه    محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال مي -د 

 نيما( است.) نظام يلپارچه مديريت ارزي

 حذف شد. -هر 
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 5تبصره 

 با رعايت قوانين و مقررات: 4322شود در سال  اجازه داده مي 

اوراق مرالي اسرالمي    ( ريال35.222.222.222.222) دولتي تا سقف شدت و پنج هزار ميلياردشركتهاي  -الف 

راي اجراي طرحهاي داراي توجيهه فنهي،   تا ب ،با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر كنند ريالي

 د.انن، به مصرف برسرسد ياقتصاد م يشورا يبتصو خود كه به محياي و زيست مالي ،اقتصادي

طرحههاي خهود از جم هه    شركت بازآفريني شهري و شركت مادرتخصصي شهرهاي جديهد بهراي انجهام     

تاريخي و پيرامون حرمهاي ماههر و سهازمان مجهري    ، هاي فرسوده زآفريني شهري در بافتاي و با قاارهاي حومه

 اولويت هستند. ها و تأسيسات دولتي و عمومي براي مصالي تهران در استفاده از اين بند، در ساختمان

 شرود برراي ترأمين مرالي ترا مبلرغ  پاندرد و پنجراه هرزار ميليرارد           به دولرت اجرازه داده مري    -ب 

 342420ارزي( منتشر و منابع حاصرل را بره رديرف شرماره      -ريالي) ( ريال، اوراق مالي اسالمي552.222.222.222.222)

( قههانون برنامههه و بودجههه 31) رعايههت مههادهيههزي بهها منههابع وار ( ايررن قررانو  واريررز كنررد.5) جرردول شررماره

با سازمان برنامهه   موافقتنامه( متاادله) براي تخصيص اعتاارات اين قانون و ماابق اسناد اجرائي 91/91/9359مصوب

( اين 1) ( و8) هاي مربوط به انتشار اورا  مذكور در جداول شماره الل، سود و هزينه شود. ينهو بودجه كشور هز

 شده و قابل پرداخت است.  يبين قانون پيش

ب( اين تبدره براي ماالبات معوق در سقف اعتبار مربو ره  ) الف( و) نرفته بندهاي اوراق فروش -ج 

ربط و سازما  برنامه و برودجه كشرور قابرل   مالي ذي مدير امور -حساب با تأييد رئيس دستااه اجرائي و ذي

هراي   و همچنين ساير هزينره كنندگا  تجهيزات  تأمين، پيمانلارا ، مشاورا اعم از ) تمامي  لبلارا به  واگذاري

 باشد. مي ت اين قانو  از جمله تملك اراضي(شده اعتبارا تعهد

  –د  
هاي وابسته به دنها با تأييد وزارت كشرور ترا سرقف هشرتاد هرزار        هاي كشور و سازما   شهرداري -4 

اوراق مالي اسالمي ريالي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سرود د  توسرط   ريال  (02.222.222.222.222) ميليارد

%( از سق  اورا  موضوع ايهن بنهد بهه طرحههاي قاهار      51)  درلد حداقل پنجاه ها منتشر كنند.  هما  شهرداري

ماهر هاي ني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم%( به بازآفري15) درلد نقل شهري و بيست و پنجشهري و حمل و 

ع( تع هق  ) ع( و حضهرت احمهدبن موسهي   ) س(، حضهرت عاهدالعظيم حسهني   ) ع(، حضرت معصهومه ) امام رضا

تضمين بازپرداخت الل و سود اين اورا  براي اجراي طرحهاي قاهار شههري و حمهل و نقهل شههري و       .يابد  مي

%( 51) درلهد    ت و پنجهاه %( دوله 51) درلد ني شهري بافت فرسوده پيرامون حرمهاي ماهر به نسات پنجاهبازآفري

اورا   .%( سهم دولت برعهده سازمان برنامهه و بودجهه كشهور اسهت    51) درلد   ها است و تضمين پنجاه  شهرداري

و سهازمان برنامهه و بههودجه كشههور     شهرداري مربوطه سق  ماالاات معو  طر  با تأييد نرفته اين بند در  فروش

 د.باش ط اكاران آن طر  مي قابل واگذاري به

( ريرال  42.222.222.222.222) شود تا سرقف ده هرزار ميليرارد    به وزارت كشور اجازه داده مي -قيجزء الحا 

يرد نردبرا  هيردروليلي و ماشرين     اسالمي ريالي با تضمين اصل و سود توسط دولرت برراي خر   -اوراق مالي

 نشاني منتشر كند. دتش
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( اين قانو  را با حفر   5) جدول شماره 342423دولت، اسناد خزانه اسالمي موضو  رديف دردمدي  - ه 

سرال صرادر و ترا سرقف      قدرت خريد در سقف نرخ سود مدوب شوراي پول و اعتبار و با سررسريد ترا سره   

ه هبودجه  يندر قهوان  سنادا ينا بازپرداخت  ( ريال به  لبلارا  واگذار كند.022.222.222.222.222) دويست هزار ميليارد

محل اعتاارات رديفهاي فصل مربوطهه  كشور موظ  است از   كل يدار و خزانهشود  مي ينيب يشكشور پ  كل يسنوات

و دانشگاه  . اين اسناد به ط اكاران دستگاههاي اجرائيكندآن اقدام  يهنسات به تسو ( اين قانون8)شماره  و جدول

سه  سهازمان برنامهه و بودجهه     هاي لادره تو اساس ابالغ اعتاار و تخصيص شود و لرفاً بر واگذار مي آزاد اسالمي

شهود.   ها و جداول اين قانون لهادر مهي   اي و ردي  هاي سرمايه اي و تم ك دارايي كشور و از محل اعتاارات هزينه

 شود. ب( اين تاصره اضافه مي) مانده منتشرنشده اسناد موضوع اين بند به ظرفيت اورا  مالي اسالمي موضوع بند

 -و 

تعراوني،  ) بره اشرخاص حقيقري و حقروقي     تسويه خزانه، بدهيهاي قاعري خرود  د دولت از  ريق اسنا -4 

در چهرارچوب قروانين و    اگنبيراء كره   قرارگاه سازندگي خاتمخدوصي( و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و 

ايجاد شده، با ماالبات قاعي معروق دولرت از اشرخاص مزبرور برا رعايرت        4320مقررات مربوط تا پايا  سال 

 342423موضو  رديرف دردمردي   ) ( ريال52.222.222.222.222) اولويت تقدم  لب  لبلارا  تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد

 خرجي تسويه كند.   -صورت جمعي (( به 2) مارهجدول ش 532222 -10( و رديف 5) جدول شماره

( قانو  رفع موانرع توليرد   0) پ( ماده) الذكر كه در اجراي بند  ماالبات قاعي دولت از اشخاص فوق 

بره شرركتهاي دولتري    با اصالحات و الحاقرات بعردي    4/0/4321پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مدوب   رقابت

 وسيله اين اسناد قابل تسويه است.  شركتهاي مذكور بهشده با بدهي دولت به  منتقل

شود در صورت درخواست متقاضيا ، ماالبات قاعي اشرخاص   به دولت اجازه داده مي -جزء الحاقي 

و اسرت  ايجاد شرده   4320خدوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايا  سال  حقيقي و حقوقي

ارا  اگنبياء، پيمانلر  هاي بازنشستاي، بانلها، قرارگاه خاتم غيردولتي، صندوقهمچنين ماالبات نهادهاي عمومي 

دارس،  شرركت ملري   مر و تجهيز نوسازي سازما  اگنبياء، پيمانلارا  خدوصي  زدايي قرارگاه خاتم محروميت

 جهاد كشراورزي هاي نيرو و  وزارتخانهشركتهاي دولتي تابعه  و نيزو شركتهاي تابعه و وابسته به دنها نفت ايرا  

بابت يارانه قيمتهراي تلليفري از   و شركتهاي دب و فاضالب استاني و شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايرا  

برا بردهي اشرخاص    ايجاد شده است، را  4323دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايا  سال 

از  اسرت،  ايجراد شرده   4320ي كه تا پايا  سال شده به بانك مركزي يا بانلها و مؤسسات اعتباري غيربانل ياد

 (و) ( بنرد 0) نشرده جرزء    ريق تسويه بدهيهاي بانلها و مؤسسات غيربانلي به بانك مركزي تا مبلغ اسرتفاده 

خرجي از  ريق انتشار اسناد تسويه خزانه به  -صورت جمعي بهكل كشور  4320سال ( قانو  بودجه 5) تبدره

 :شرح زير تسويه كند

اورا ( تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي و حقوقي خصولهي و  ) داقل تهاتر بدهي از طريق اسنادح -9-1 

مانهده آن جههت تههاتر بهدهيهاي نهادههاي عمهومي        الهذكر اسهت و بهاقي    %( ما   مانده فو 51) درلد تعاوني پنجاه

لهرفاً بابهت   ) جههاد كشهاورزي  هاي آموزش و پرورش، نيهرو و   غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه  وزارتخانه
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شهده   يارانه قيمتهاي تك يفي(، شركتهاي آب و فاضالب استاني و شركت م ي نفت ايران با اولويت ماالاات حسابرسي

 رسد. و قاعي سازمان تأمين اجتماعي به مصرف مي

ي فرمهان  ( ريهال از منهابع ايهن جهزا بهه سهتاد اجرائه       950111011101110111) تا سق  پهانزده ههزار مي يهارد     

 يابد. مي  تابعه و وابسته آن اختصاص ره( و شركتهاي) امام حضرت

نشده سهم مجوز مذكور نهادههاي عمهومي    مانده مصرف 9311دولت مجاز است در پايان آذرماه سال  -1-1 

 هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي ديگر تسويه كند. غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه

شده در اين بنهد، امكهان    مركزي مك   است به منظور استفاده حداكرري بانكها از فرآيند تعري  بانك -3-1 

نقل و انتقال ماالاات بانكها از دولت، ماالاات بانكها از اشخاص غيردولتي و ماالاات بانهك مركهزي از بانكهها را در    

اي است كه ظرف مدت دومهاه از ابهالغ    نامه ق آيينبازار بين بانكي فراهم كند. ضواب  نقل و انتقال اين ماالاات، مااب

 رسد. اين قانون به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب هيأت وزيران مي

هها،   نحوه تسويه ماالاات با منشأ قانوني نهادهاي عمومي غيردولتهي، شهركتهاي دولتهي، بانكهها، بيمهه      -1-1 

اي اسهت كهه بها پيشهنهاد      نامهه  ضواب  قانوني ماابق آيهين هاي مقدسه با حسابرسي ويژه با رعايت  ها و آستان اتحاديه

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

 ههاي تهأخير   نكههاي موضهوع ايهن حكهم، ك يهه جريمهه      همزمان با تسويه الهل و سهود ماالاهات با    -1 -5 

شده( در مهورد اشخالهي     ر تأديه دين و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مركب اعمالالتفاوت وجه التزام تأخي مابه)

شهود و بانكهها در ايهن     اند، بخشوده مهي  كه الل و بدهي ماالاات آنها طاق حكم اين جزا تهاتر و تعيين تك ي  شده

 ي نخواهند داشت.ران كه بدهي آنها تسويه شده ادعايخصوص از دولت و بدهكا

ميزان تسويه ماالاات بانكها از شركت م ي نفت ايران ماال  آن به حساب تسويه بهدهي دولهت بهه    به  -5-1 

 شود. رمايه دولت در اين شركت منظور ميشركت م ي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته و يا افزايش س

ماهانهه بودجهه   وزارت امور اقتصادي و دارايي مك   است عم كرد اين بند را در گهزارش عم كهرد    -1-1 

شده از محل افزايش بدهي  ( قانون محاساات عمومي كشور، منابع استفاده913) عمومي منعكس كند و در اجراي ماده

 دولت به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران را در لورتحساب عم كرد بودجه درج كند.  

ه وزارت نيرو در حكم ماالاات آنها از ها و شركتهاي تابع كننده بر  از سازمان ماالاات شركتهاي توليد -8-1 

 باشد. دولت مي

شود. افزايش پايه پولي از  عنوان بدهي دولت به بانك مركزي ثات مي ما   ناشي از اجراي اين جزا به -1 -1 

اين محل ممنوع است. سق  مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسهه اعتاهاري بهه بانهك مركهزي توسه  ايهن بانهك         

جهز  به) شود. دولت مجاز است تمام يا بخشي از بدهي بانكهاي دولتي تعيين مي 9311خردادماه سال حداكرر تا پايان 

عنوان سهرمايه   زي منتقل كند و ما   مذكور را بهبانك مسكن( به بانك مركزي را به حساب بدهي دولت به بانك مرك

 دولت در بانكهاي دولتي منظور كند.



88 

 

اقتصهادي ودارايهي    امهور  وزيهر  برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.مسؤوليت اجراي اين بند  -91-1 

قهانون اساسهي اقهدامات الزم    ( 938)هشهتم   شده در الل يكصد وسهي و  بيني    است بااستفاده از سازوكار پيشمك

 عمل آورد.مربوط به اجراي اين حكم را به

و بودجهه  برنامه هاي  اساات كشور، كميسيونيوان محماهه به د گزارش عم كرد اين بند به لورت سه -99-1 

 شود. مج س شوراي اسالمي ارائه مي و محاساات و اقتصادي

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشهور، وزارت امهور اقتصهادي و     آيين -91-1 

 رسد. وزيران مي  تصويب هيأت مركزي پس از تصويب اين قانون به دارايي و بانك

بره بيمره    اي، ريسرك(هاي بيمره  ) اي و همچنين بهادارسازي خارپذيري بيمههاي  به منظور پوشش  -ز 

 شرود ترا سرقف ده هرزار ميليرارد      مركزي جمهوري اسالمي ايرا  و مؤسسات بيمه بازرگاني اجازه داده مري 

اي در چهرارچوب قروانين و مقرررات     بيمه( ريال در بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق بهادار 42.222.222.222.222)

 بدو  تضمين اصل و سود اقدام كنند.

 هرزار  يلددترا معررادل  4322شده در سال يدبازپرداخت اصل و سود اوراق سررسدولت براي  -ح 

 اصل و سرود و  .كندمنتشر بر اساس مقررات موضوعه  مالي اسالمي ريالي( ريال اوراق 422.222.222.222.222) يلياردم

 شود. بيني مي يشكشور پ  كل يسنوات يها اوراق در بودجه ينمترتب بر انتشار ا هاي ينههز

ربرط و   نيرو از  ريق شركتهاي تابعه و وابسرته ذي  و تجارت و معد   هاي نفت، صنعت، وزارتخانه -ط 

 هررزار ميليررارد سرري و پررنجدر سررقف ريررالي يررا ارزي( ) مررالي اسررالمياوراق بررا تدررويب شرروراي اقتدرراد، 

 گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشههترک  سرمايه  منظور بهتا  شر كنند،منتريال  (35.222.222.222.222)

معدن و تجارت و وزارت نيهرو بهه مصهرف برسهد.     اي وزارت لنعت،  يربنايي و توسعهوزارت نفت و طرحهاي ز

بهراي طرحههاي   ) يادينتوليد همان م يشاز محل افزا اي مذكورشركتهتوس  را بازپرداخت الل و سود اين اورا  

 براي طرحهاي وزارت لنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو( تضمين كنند.) وزارت نفت( و عايدات طر 

( دگر 3.222.222.222) يلياردسه م عادلتا سقف م ربط وزارت نفت از  ريق شركتهاي دولتي تابعه ذي -ي 

و سهود   الل بازپرداخت براي اين اورا   .كند منتشر يرا وز  هيأت يببا تدوريالي يا ارزي( ) ي اسالمياوراق مال

 بههدهيهاي بازپرداخهت  همچنهين  و سررسيدشهده  و تضههامين بهانكي  تسههيالت  سررسيدشهده  ريهالي  -ارزي اورا 

 ندموظف هاي مذكوركتشر گيرد و نفت تع ق مي باالدستي متقابل طرحهاي بيع قراردادهاي پيمانكاران به سررسيدشده

نرفتهه ايهن    اورا  فروش .كنند يهخود تسو يسال از محل منابع داخ  پنجحداكرر تا  االل و سود اورا  منتشرشده ر

 باشد. پيمانكاران/ ط اكاران طرحها مي و سازمان برنامه و بهودجه كشهور قابل واگذاري بهوزارت نفت با تأييد بند 

 -ک 

 اي  كميته كشور، سرمايه و پول بازارهاي در اسالمي مالي اورا  انتشار احتمالي تاعات مديريت منظور  به -9 

 جمههوري  مركزي بانك كل رئيس و دارايي و اقتصادي امور وزير كشور، بودجه و برنامه سازمان رئيس از متشكل

و نهرخ   منتشهره  اورا  اسهمي  سود نرخهاي. كنندمي نظارت قانون اين موضوع اورا  انتشار نحوه بر ايران اسالمي

 .شود  مي تعيين كميته اين حفظ قدرت خريد اسناد خزانه اسالمي توس 
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 ( ايهن تاصهره از هرگونهه    ) و( و) اورا  و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضهوع بنهدهاي   -1 

 بررسي در كميته مذكور مسترني است.

شود نيهز   گاههايي كه بدون تضمين دولت منتشر مينحوه لدور انتشار اورا  مربوط به شركتها و دست -3 

 باشد. ( اين بند مي9) مشمول جزا

وزارت امور اقتصادي و دارايي به نيابت از دولت مسؤول انتشار اورا  مالي مربوط به دولت است. اين  -1 

 اورا  بهه كسهر  فهروش  حراج، عرضه تدريجي، اورا  از جم ه  هياول انتشار يروشها هيك از  است مجازوزارتخانه 

سهازمان بهورس و اورا  بههادار و بانهك مركهزي      . كنهد  اسهتفاده  هها  بهازار  دري سينو رهيپذكمتر از قيمت اسمي(، )

جمهوري اسالمي ايران حسب مورد مك فند نسات به ارائه اطالعات مورد نياز از جم ه فهرست آخهرين دارنهدگان   

هيدات الزم براي استفاده از ك يه روشهاي انتشار اقدام كنند. اورا  مالي اسالمي دولت به وزارت مذكور و اتخاذ تم

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در بازار ثانويه اورا ، مجاز به خريد و فروش اورا  مالي اسالمي دولت بوده 

ازجم ه سازوكار حراج( در راسهتاي سياسهتگذاري پهولي    ) و از نظر حجم خريد يا فروش و روش خريد يا فروش

 اختيار كامل دارد.  خود

 و مهديريت  بها  واسه   نهادهاي تأسيس به نسات شود مي داده اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت به -5 

مالكيهت و   انتقال با جديد مالي نهادهاي و ابزارها توسعه قانون موضوع واس  نهادهاي از استفاده با دولت مالكيت

ههاي دولهت بهراي     ارزي و تأسيس نهاد مولدساز دارايهي  بهادار اورا  انتشار براي يا بدون انتقال مالكيت به دولت،

 نمايد. اقدام اسالمي مربوط -انتشار اورا  مالي

 عنهوان   بهه  دولهت  ماالاهات  و هها   دارايي از رأساً شود مي داده اجازه دارايي و اقتصادي امور وزارت به -5 

ههاي   اردادههاي عهادي نقهل و انتقهال دارايهي     قر. كند استفاده تاصره اين موضوع اسالمي مالي اورا  انتشار پشتوانه

 مهذكور  وزارتخانه پيشنهاد به اجراا نحوه و معيار ،شود. ضواب  ين جزا در حكم سند رسمي محسوب ميموضوع ا

 .رسد   مي وزيهران هيأت تصويب به

 حذف شد. -1 

منتشره در سال ) اوراق مالي اسالمي دولتنويسي  اوراق و اسناد اين تبدره و كارمزد تعهد پذيره -ل 

هراي مربروط بره     ها و پرداخت امالت بين اركا  انتشار و دريافتمعشود. همچنين  ( مشمول ماليات نمي4322

هرا و   استفاده از نهادهاي واسط، مشرمول معافيرت   نظر از استفاده يا عدم   انتشار اوراق موضو  اين بند، صرف

 شود. پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مي  نو  رفع موانع توليد رقابت( قا41) مستثنيات حلم ماده

  -م 

 مههار  كنتهرل( ب ندمهدت نقهدينگي،   ) ياست پولي و مديريت نرخهاي سهود و مههار  به منظور اجراي س -9 

كنترل( تورم و در راستاي اجراي عم يات بازار باز و اعااي اعتاار در قاهال وثيقهه، بهه بانهك مركهزي جمههوري       )

را برداشت  اعتااري شامل خ  اعتااري و اضافهج بدهي بانكها و مؤسسات شود به تدري اسالمي ايران اجازه داده مي

%( بدهي بانكها و مؤسسهات اعتاهاري بهه بانهك     51) درلد   اي كه در پايان سال حداقل پنجاه گونه دار نمايد به وثيقه
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سازمان بورس اورا  بهادار مك   به همكاري در توثيق اورا   مركزي توثيق به اورا  بدهي منتشره به خزانه باشد.

 بدهي خزانه نزد بانك مركزي است. 

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است با تصويب شوراي پهول و اعتاهار بابهت درلهدي از      -1 

 پذيرد. هاي قانوني بانكها و مؤسسات اعتااري، اورا  مالي اسالمي منتشره از سوي دولت را ب سپرده

كه از قاهل تعههد و تضهمين آن بها مانهاي قهانوني توسه          استايجاد ط ب جديد از دولت در لورتي مجاز  -ن 

بانك مركزي از طريق بانكها و مؤسسات اعتااري غيربهانكي موظه  اسهت     سازمان برنامه و بودجه كشور لادر شده باشد.

قانون، اطالعات مربوط به تسهيالت و تعهداتي را كه بر اساس تضهامين لهادره از سهوي     اين ماه پس از ابالغ حداكرر شش

 اند در سامانه تضامين دولت درج كنند. اعااا نموده 9318هيأت وزيران/ سازمان برنامه و بودجه كشور تا پايان سال 

 (پ) ت موضهوع بنهد  و ماالاها  هايتاصره و بده نياو( ) بندموضوع  يهايبده دييو تأ يدگيمرجع رس -س 

سهازمان برنامهه و بودجهه كشهور و     توسه   كشهور،   ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت ديقانون رفع موانع تول (9) ماده

 .شود يم نييتع ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

 اسرالمي  -( ريال اوراق مالي02.222.222.222.222) شود مبلغ بيست هزار ميليارد به دولت اجازه داده مي -  
 تا جهت احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشهي وزارت آمهوزش و پهرورش    ،منتشر كند

شهده در   بينهي  سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور( به مصرف برسد. اين اورا  خارج از سهق  پهيش  )

ههاي لهادره بهه     اعتاهار و تخصهيص  ( قانون برنامه ششم توسعه بوده و براسهاس ابهالغ   1) ( ماده1) جدول شماره

 رسد. مصرف مي

 هيك  يبرا، 9311تحويل به ط اكاران( منتشره در سال ) واگذاري اورا  مالي اسالمي غيرنقدي مه ت -ف 

 تابع كشور، توسعه يها برنامه يدائم احكام قانون( 9) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي جم ه از اجرائي يدستگاهها

بها الهالحات و الحاقهات     95/91/9311مصوب  كشور يعموم محاساات قانون( 51) و( 53) مواد الال  قانون

  .استبعدي 

منتشهره  ) سازي در اورا  منتشره دولت، اورا  مهالي اسهالمي دولهت    منظور يكپارچگي و هماهنگ به -ص 

( قانون بازار اورا  بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب 11) توس  وزارت امور اقتصادي و دارايي( مشمول ماده

 است. با الالحات و الحاقات بعدي 9/1/9381

پس از اجراي عم يات بازار باز توس   دوماهمدت موظ  است ظرف امور اقتصادي و دارايي وزارت  -  

 قياورا  از طر هيالزامات عرضه اول يساز ادهيمجاز نسات به پ هيگران اول معام ه فهرست نيي، ضمن تعبانك مركزي

در پهس از عم يهات بهازار بهاز      منتشهره دولهت   ياسالم ياز اورا  مال%( 31) درلد سي حداقل كهي نحو به  حراج

 ، اقدام كند.فروش برسد همجاز باوليه گران  به معام ه هيعرضه اول

 حذف شد. -ر 

ره آن وزارت امهور اقتصهادي و   توسهعه و تاصه   ششهم  برنامهه  قانون (91) ماده (ال ) بند اجراي در -بندالحاقي 

بيمه و ما ه    اعم از الل حق) مين اجتماعي   است بدهيهاي دولت به سازمان تأسازمان حسابرسي كشور( مك) يداراي

مين اجتمهاعي  قهانون سهاختار نظهام جهامع رفهاه و تهأ      ( 1) ههه( مهاده  ) طهور سهاالنه( را بها رعايهت بنهد      شهده بهه   روز به
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محاساه و نحوه ميزان بازپرداخهت بهدهيهاي مولهوف و ت ييهرات      با الالحات و الحاقات بعدي 19/1/9383مصوب

ههاي   بار به كميسهيون  ماه يك ششحسابهاي في مابين دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پايش و گزارش آن را هر 

 ي مج س شوراي اسالمي ارائه نمايد.برنامه و بودجه و محاساات، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و اجتماع

 

 6تبصره 

 ( اعمال شد.(40) تبدره بند )الف(( ذيل 0عنوا  جزء ) متن بند )الف( به)  -الف 

سراسرر كشرور مللرف اسرت عرالوه برر        فاضالب استاني دب ووزارت نيرو از  ريق شركتهاي  -ب 

شرده   از الاروي مدررف تعيرين   باگتر  شهري، به ازاي هر مترملعب فروش دب شرب بهاي  دريافت نرخ دب

. كشور واريز كنرد   داري كل ريال از مشتركا  دب دريافت و به خزانه( 022) دويستمبلغ  ت وزيرا توسط هيأ

 وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.

 از محهل  ريهال  (155011101110111) ي ياردمنهصد و شصت و پنج تا سق   ريافتي%( وجوه د911) درلد لد 

و الهال    لرفاً جهت آبرساني شهرب روسهتايي و عشهايري    در ردي  معين در بودجه شركت مزبور حساب مذكور

بهراي آبرسهاني شهرب عشهايري و     اعتاهار مهذكور   %( 11) درلهد  بيسهت يابهد.   اختصاص مي شاكه آب مربوط به آن

ههاي   ب سالم بين استانكماود آب شرجمعيت و براساس شاخص %( براي آبرساني شرب روستايي 81) درلد هشتاد

از ماادله موافقتنامه بين  سشود تا پ ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضالب كشور توزيع مي كشور در مقاطع سه

   د.هزينه شو ير ايرانسازمان امور عشا ياو  يو شركتهاي آب و فاضالب استانها  ريزي استان سازمان مديريت و برنامه

 سهال،  يهك  مدت ظرف شود مي داده اجازه( كشور مالياتي امور سازمان) دارايي و اقتصادي امور وزارت به  -ج 

 خهود  ههاي  اظهارنامه كه ،9315 ل ايت 9381 سنوات هاي دوره افزوده بر ارزش ماليات مؤديان هاي پرونده از بخشي

( انتخهاب  نحهوه  جم ه از) ضواباي به توجه با اند، نگرفته قرار رسيدگي مورد تاكنون و نموده تس يم مقرر عدمو در را

 امهور  وزيهر  تصويب به و شودتهيه مي قانون ابالغ از بعد ماه يك مدت ظرف كشور مالياتي امور سازمان پيشنهاد به كه

 .نمايد قاعي رسيدگي بدون رسد، مي دارايي و اقتصادي

 درصرد  يزا  دهمبه  42/0/4321مدوب از صنعت برق كشور  يت( قانو  حما5) عوارض موضو  ماده -د 

شرود و   يمر  يرين ( ريرال تع 04.522.222.222.222) بيست و يك هزار و پاندد ميليارددر سقف  %( مبلغ برق مدرفي42)

 باشرند.  مري مشتركا  برق روستايي و عشايري مجاز و برق چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حلم اين بند معاف 
ل به حساب شهركت  ( ريا10515011101110111) و هفتاد و پنج مي ياردلورت كامل تا سق  نه هزار و ششصد  همنابع حال ه ب

( ريال به حساب 990815011101110111) داري كل كشور و تا سق  يازده هزار و هشتصد و بيست و پنج مي يارد توانير نزد خزانه

ف حمايت برنامه و بودجه كشور به ترتيب لرشود تا پس از ماادله موافقتنامه با سازمان  داري كل كشور واريز مي هساتاا نزد خزان

 پذير و پاک شود.ي بر  روستايي و توليد بر  تجديدها از توسعه و نگهداري شاكه
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   -هه 

 شهود:  اضهافه مهي  ههاي توسهعه كشهور     ( قانون احكام دائمي برنامه31) پ( ماده) ( بند9) متن زير به جزا -9 

ر از اشت ال موضوع اين جزا با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور هاي غيربرخوردا شاخصهاي مناطق و شهرستان»

 «رسد. تصويب هيأت وزيران مي به

 محل أخذ ماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقرار واحد توليدي است.  -1 

و  ( قانون برنامه ششهم توسهعه در شهرسهتانهاي تههران     5) ب( ماده) ( بند9) عوارض ارزش افزوده موضوع جزا -3 

%( در نقهاط  91) درلهد  %( در نقاط شهري تههران و شههر اسالمشههر و دوازده   88) درلد اسالمشهر به نسات هشتاد و هشت

 شود. روستايي و عشايري آنها توزيع مي

از مؤديا  مشمول قرانو   تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي  سازما  امور مالياتي كشور مي -و 

هايي كه ماليات دنهرا قاعري نشرده     ماليات بر ارزش افزوده را تعيين كند. مقررات اين بند درخدوص دوره

است، جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازما  امور مالياتي كشور به تأييد وزير 

 رسد. امور اقتدادي و دارايي مي

ر به هر  (0) ( قانو  الحاق برخي مواد به قانو  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت40) هماابق ماد -ز 

شرود ماهانره از هرر واحرد      ربط اجازه داده مري  هاي نفت و نيرو از  ريق شركتهاي تابعه ذي يك از وزارتخانه

( ريرال  4222) يك هزار( ريال، از هر واحد مسلوني مشتركا  برق مبلغ 0222) مسلوني مشتركا  گاز مبلغ دو هزار

( ريال  خذ و به حساب دردمد عمومي 42.222) و از هر يك از واحدهاي تجاري مشتركا  گاز و برق مبلغ ده هزار

داري كل كشور واريرز كننرد. برراي     ( اين قانو  نزد خزانه5) جدول شماره 432403و  432405موضو  رديفهاي 

باشد. وجوه فوق، مشمول ماليرات بره نررخ     %( مي52) درصد  اهالذكر معادل پنج مشتركا  روستايي، مبالغ فوق

 صفر است.

نامه اجرائي اين بند متضمن سهق  و   رسد. آيين منابع حال ه براي موارد مندرج در ماده مذكور به مصرف مي 

ه گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشهترک سهازمان برنامهه و بودجه     نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي بيمه

 رسد. وزيران مي تصويب هيأت  وزارت امور اقتصادي و دارايي به كشور و

 حذف شد. -ح 

( 30) ص( مراده ) ث( و) دردمد حاصل از اجراي بندهاي مخرب پسماندها، اتكاهش اثرمنظور  به -ط 

توليد پسرماند مخررب محريط     قانو  برنامه ششم توسعه، ناشي از فروش كاگهايي كه مدرف دنها منجر به

منهابع ولهولي     شود. مي واريز 432402  شمارهدردمدي رديف  مالياتي به شود توسط سازما  امور زيست مي

در ( ايهن قهانون   1) جدول شهماره  531111-31از محل ردي   ريال (910111011101110111) تا سق  ده هزار مي يارد

بها سهازمان   گيرد تا پس از ماادله موافقتنامهه   زيست( قرار مي لندو  م ي محي ) زيست سازمان حفاظت محي  اختيار

اي تاديل پسماند بهه   ايجاد تأسيسات مناقه) ر براي بازيافت پسماندهاي حالل از كاالهاي مزبوربرنامه و بودجه كشو

ميهزان عهوارض   ل بر ي اين بند مشتمئنامه اجرا آيينمصرف شود. ژي( با اولويت مشاركت بخش خصولي مواد و انر

ماه پس از ابالغ مدت دوظرف ي ئفهرست كاالهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند كاالها و فرآيند اجرا هر كاال، 
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هاي كشور، لنعت، معهدن و تجهارت و امهور     زيست، وزارتخانه به پيشنهاد مشترک سازمان حفاظت محي اين قانون 

 رسد. وزيران ميت أتصويب هي و بهشود  ميجه كشور تدوين اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بود

ك يه لاحاان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه مجوز فعاليت آنها توسه    -ي 

بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظهام پزشهكي ايهران و يها سهازمان نظهام دامپزشهكي و سهازمان         وزارت 

ز وكالت و مشاوره حقهوقي و  كارهاي حقوقي اعم ا كسب و ك يه اشخاص شاغل در شود و مي دامپزشكي ايران لادر

بها   3/91/9355ههاي مسهتقيم مصهوب     ( قانون ماليات951) ( ماده1) نامه تاصره ، مك فند در چهارچوب آيينخانواده

 .الالحات و الحاقات بعدي از پايانه فروشگاهي استفاده كنند

 ها خيريه مسلح، نيروهاي عمومي، نهادهاي به وابسته خدوصي، دولتي، از اعم درماني مراكز كليه -  

 وجه دريافت موجب به كه پزشلا  پزشلي العمل حق يا الزحمه حق از%( 42) درصد ده مللفند دولتي شركتهاي و

 ماليرات  الحسراب  علري  عنروا   به شود مي پرداخت بيمار  رف از نقداً يا و ها بيمه به ارسالي هاي صورتحساب

 ماليراتي  امور سازما  حساب به صورتحساب مبلغ وصول از بعد ماه پايا  تا مربوط پزشك نام به كنند و كسر

 كارانره  و حقروق  دردمرد  عنوا  به كه هايي پرداخت كليه شامل بند اين الحساب علي ماليات كنند. واريز كشور

( قرانو   422) حلرم مراده   .برود  نخواهرد  شرود  مري  كسرر  د  ماليات و پرداخت تبدره اين الف() بند ماابق

 باشد. هاي مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي، در اجراي اين بند جاري مي ماليات

 با استفاده از پايااههراي ا العراتي موضرو  مراده     4322سازما  امور مالياتي مللف است در سال  -ل 

دي نسبت به تعيين تلليف ماالبرات ترا پايرا     هاي مستقيم با اصالحات و الحاقات بع ( ملرر قانو  ماليات432)

%( ايرن ماالبرات را   32) درصد  ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و حداقل سي 4320سال 

( اين قانو  واريز كند. بانلها و مؤسسات مالي 5) ربط مندرج در جدول شماره وصول و به رديف دردمدي ذي

هراي   ملررر( قرانو  ماليرات   432) تلاليف فوق و ساير تلاليف مقرر در مادهو اعتباري در صورت عدم رعايت 

هراي   هاي مزبور در قانو  ماليرات  نامه اجرائي د  عالوه بر جريمه مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي و ديين

 هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري %( حجم سپرده0) اي معادل دودرصد مستقيم مشمول جريمه

ها از  ريق مقررات قانو  مزبور قابل ماالبه و وصول خواهد بود. شرركتهاي   شوند. اين جريمه در هرسال مي

شرده را بره ترتيبري كره      بيمه مللفند ا العات هويتي، مالي و اقتدادي اشخاص حقيقي و حقوقي درخواسرت 

 كند در اختيار د  سازما  قرار دهند. سازما  امور مالياتي مقرر مي

هراي   هراي مزبرور در قرانو  ماليرات     اي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند عالوه بر جريمره شركته 

 خواهند بود. 4320%( حق بيمه دريافتي در پايا  سال 5) درصد اي معادل پنج مستقيم مشمول جريمه

ز پرداخرت  ا و دانشرااه فرهنايرا    كليه واحدهاي دموزشري دولتري وزارت دمروزش و پررورش     -م 

رعايت الاروي مدررف( معراف هسرتند. سرقف الاروي مدررف  ري          درصورت) دب، برق و گازهاي  هزينه

حرداكثر ترا    و سازما  برنامه بودجه كشورهاي نفت، نيرو و دموزش و پرورش  دستورالعملي توسط وزارتخانه

 شود. ابالغ مي تهيه و ماه سه

  - 
 جملره  از خردمات  و كراگ  صادرات از حاصل دردمدهاي براي مالياتي هاي معافيت و صفر نرخ هرگونه -4 

 ارزش برر  ماليرات  قرانو  ( 43) مراده  موضرو   عوارض و ماليات استرداد همچنين و خام مواد غيرنفتي، كاگهاي
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 مقرررات   برق  صرادرات  از حاصل ارز كه مواردي در با اصالحات و الحاقات بعدي، 41/0/4301افزوده مدوب 

 اعمرال  قابل 4322 و 4320 سالهاي عمللرد براي نشود، برگردانده كشور اقتدادي چرخه به مركزي بانك اعالمي

 مهدت  مهندسي از شمول شروط اين بند مسرتثني هسرتند.   -صادرات بخش كشاورزي و خدمات فني .نيست

 مهالي  نظهام  ارتقاي و پذير رقابت توليد موانع رفع قانون( 31) ماده موضوع افزوده ارزش عوارض و ماليات استرداد زمان

 يادشهده  مقهررات  ماهابق  كشور اقتصادي چرخه به ارز ورود تاريخ از ماه يك كشور مالياتي امور سازمان طرف از كشور

 .باشد مي

 حالهل  ارز برگشت از اطمينان حصول به منوط لادركنندگان براي لادراتي مشو  و جايزه هرگونه پرداخت -1 

 .باشد مي ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك دستورالعمل براساس كشور اقتصاد چرخه به خدمات و كاال لادرات از

 در جديرد  قانو  اگجراءشد  گزم زما  تا افزوده ارزش بر ماليات قانو  دزمايشي اجراي مدت -س 

 .شود مي تمديد 4322 سال

 الحاقرات  و اصرالحات  برا  مسرتقيم  هراي  ماليات قانو ( 422) ماده تبدره متن در «برابر ده» عبارت -  

 .شود مي اصالح «برابر سي» عبارت به 4322 و 4320 سالهاي عمللرد براي د  بعدي

( قرانو  مرديريت   5) در معامالت پيمانلاري كه كارفرما يلي از دسرتااههاي اجرائري موضرو  مراده     -ف 

خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزما  با هر پرداخت، ماليات ارزش افزوده متناسب برا د  را بره   

پيمانلار پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده را به پيمانلار پرداخت نلررده باشرد، سرازما     

امور مالياتي كشور حق ماالبه د  از پيمانلار يا  خذ جريمه ديركرد از وي را ندارد. در مواردي كه بردهي كارفرمرا   

شود در صورت درخواست پيمانلار، كارفرما موظف اسرت   يبه پيمانلار به صورت اسناد خزانه اسالمي پرداخت م

اين اوراق را عيناً به سازما  امور مالياتي كشور تحويل دهد. سازما  امور مالياتي كشور معرادل مبلرغ اسرمي اوراق    

داري كرل   كشور ارائه نمايد. خزانه  داري كل تحويلي را از بدهي مالياتي پيمانلار كسر كند و اسناد مذكور را به خزانه

 عنوا  وصولي ماليات منظور كند. غ اسمي اسناد خزانه تحويلي را بهكشور موظف است معادل مبل

از قيمهت فهروش    %(9) درلهد  شهده از محهل يهك    %( از عوارض آاليندگي ولول35) درلد سي و پنج -ص 

زيسهت(   لهندو  م هي محهي    ) زيسهت  ( قانون ماليات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظهت محهي   38) ماده (9)تاصره 

 اساسنامه لندو  مهذكور  (5)يابد تا پس از ماادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براساس ماده  اختصاص مي

 زيست شود. محياي و ج وگيري از تخريب محي  هاي زيست لرف اعااي تسهيالت مالي براي كاهش آلودگي

اي بره   و خردمات يارانره   و تشويق به كاهش مدرف كاگهرا  ها به منظور كاهش هزينه -4 الحاقي بند 

شرود برا پيشرنهاد مشرتر       ربط دنها اجازه داده مي هاي نفت و نيرو و شركتهاي تابعه و وابسته ذي وزارتخانه

معد  و تجارت و جهادكشاورزي و تدويب  هاي نفت، نيرو، صنعت، برنامه و بودجه كشور و وزارتخانهسازما  

اي  تي و ساير كاگها و خدمات يارانره هاي نف ز حد معين دب، برق، گاز، فردوردهمدارف كمتر اشوراي اقتداد، 

كننردگا ، متناسرب برا كراهش مدررف، بهراي        ناقه جغرافيايي، نو  مدرف و مدررف را با توجه به فدول م

 مدرفي  دنها به حداقل قيمت و يا صفر كاهش دهند.

هاي خو  و خدمات دزمايشااهي سازما  انتقرال   ردهردودردمدهاي حاصل از فروش ف -0الحاقي  بند 

 رسد. هاي مورد نياز د  سازما  مي شود و به مدرف هزينه به عنوا  دردمد اختداصي تلقي مي خو 
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در مواردي كه براساس قوانين و مقررات، اختيار افزايش بهاي آب، بر  و گاز مصرفي به شهركتهاي   -3الحاقي بند 

 پذير است. هاد وزارتخانه مربوطه و تصويب هيأت وزيران امكانشده است، اعمال افزايش فق  با پيشنرب  داده  دولتي ذي

ها و تخفيفات مالياتي و گمركي قانوني را به صورت  دستااههاي اجرائي موظفند معافيت -1الحاقي بند 

ر توسرط وزارت امرو  خرجي در حسابهاي مربوط به خود ثبرت كننرد. دسرتورالعمل اجرائري ايرن بنرد        -جمعي

شرود. گمرر     تدويب اين قانو  تهيه و ابرالغ مري  ي و سازما  برنامه و بودجه كشور پس از اقتدادي و داراي

ها و تخفيفرات را   بار گزارش اين معافيت ماه يك و سازما  امور مالياتي كشور هر ششجمهوري اسالمي ايرا  

ها و تخفيفات گمركي بره عنروا     تد. عمللرد معافيكنن دادي مجلس شوراي اسالمي ارائه ميبه كميسيو  اقت

منظرور افرزايش شرفافيت و     شرود. بره  ي اسالمي ايرا  محسوب ميماليات بر واردات وصولي گمر  جمهور

هاي مالياتي و درصرد   بيني ميزا  معافيت رنامه و بودجه كشور موظف است پيشپاسخاويي دولت، سازما  ب

 ه سنواتي ثبت كند و در دسترس عموم قرار دهد.معافيت هر مورد را در قوانين بودج

 شود. تعرفه دب شرب منا ق عشايري مانند دب شرب روستايي محاسبه مي -5بندالحاقي 

( قانو  برنامره ششرم توسرعه، مرددجويا  تحرت      02) ماده (چ)( بند 0) در اجراي جزء -3بندالحاقي 

هراي صردور پروانره سراختماني،      پرداخت هزينره ره( و سازما  بهزيستي از ) پوشش كميته امداد امام خميني

هراي مسرلوني    هاي انشرعابات دب، فاضرالب، بررق و گراز برراي واحرد       عوارض شهرداري و دهياري و هزينه

 بار معافند. يافته به دنا  بر اساس الاوي مدرف،  فقط براي يك اختداص

 خودروهراي تركيبري  برا اولويرت   ) واردات خودروهراي سربك و سرناين    4322در سال  -1بندالحاقي 

 .خارجي  بق قوانين و مقررات مجاز است گت معدني و راهسازي با ارز منشأد هيبريدي(( و ماشين)

برا اصرالحات و الحاقرات     هاي مسرتقيم  ( ملرر قانو  ماليات432) ( و423) استناد مواده ب -0بندالحاقي  

قروه قضرائيه مللرف اسرت      تمبر مالياتي،منظور افزايش دردمدهاي مالياتي دولت از  ريق اباال  بعدي و به

لترونيلي بين وكيل ماه پس از تدويب اين قانو ، سامانه قرارداد اللترونيك تنظيم قرارداد ال ظرف مدت يك

وكارهراي حقروقي اعرم از     ن سامانه تمام افراد فعال در كسرب اندازي اي اندازي كند. از زما  راه و موكل را راه

هراي وكرالي دادگسرتري     رسمي و مشاورا  خانواده و كرانو   وكال، كارشناسا  مشاورا  و وكالي عضو مراكز

شرده  يلتراي صادر  (كدشناسه)ت و تنظيم نمايند. موظفند قراردادهاي مالي خود با موكل را در اين سامانه ثب

ظور براي هر قرارداد توسط سامانه قرارداد اللترونيك، مبناي شناسايي وكيل در سامانه خدمات قضائي به من

انردازي سرامانه    ماليراتي خواهرد برود. از زمرا  راه     استخراج ا العات مالي مندرج در قرارداد و اباال تمبرر 

شرده در   ات ميا  وكيل و موكل ا العرات درج قرارداد اللترونيك، مبناي قضاوت محاكم در زما  بروز اختالف

 قرارداد اللترونيك است.

 هاي بانكي، ماارزه با پولشويي و ج وگيري از فرار مالياتي:  منظور افزايش شفافيت تراكنش به -1الحاقيبند 

ههاي بهانكي    ك يه حساب 9311ماه سال كي موظفند حداكرر تا پايان خردادبانؤسسات اعتااري غيرها و مبانك -9 

و خهارجي را مسهدود    ايرانهي شهاب( معتار متع ق به اشخاص حقيقهي و حقهوقي   ) فاقد شناسه هويت الكترونيك بانكي

ضهمن نظهارت بهر    ه هرگونه خدمت يا پرداخت سود به آنان خودداري نمايند. بانك مركزي موظ  اسهت  كنند و از ارائ

هاي تسويه و پرداخت اعهم   ه هرگونه خدمات در سامانهبانكي تا تاريخ مزبور ارائري غيرسسات اعتااعم كرد بانكها و مؤ

شههاب( معتاهر را   ) ک، چكاوک و لياد به حسابهاي فاقهد شناسهه هويهت الكترونيهك بهانكي     از ساتنا، پايا، شتاب، شاپر
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اطالعات هويتي مشتريان بهانكي و أخهذ    متوق  نمايد. همچنين بانك مركزي موظ  است بسترهاي الزم جهت تكميل

 را فراهم نمايد.شهاب( يكتا ) رب  و اختصاص شناسه هويت الكترونيك بانكي ييديه لحت اطالعات از مراجع ذيتأ

مهاه سهال   كي مك فند حهداكرر تها پايهان مرداد   سسات اعتااري غيربان، بانكها و مؤشركتهاي خدمات پرداخت -1 

اعم از فيزيكي و مجازي( ظهرف كمتهر   ) هاي فروش هاي بانكي و پايانه از ادامه فعاليت پرخار و غيرمجاز حساب 9311

 هاير حسهن اجهراي ايهن تك يه  توسه  شهركت      مركزي مك   است ببانك  ساعت ج وگيري نمايند. بيست و چهاراز 

به لورت  9311ماه سال ت نموده و حداكرر تا پايان خردادسسات اعتااري غيربانكي نظار، بانكها و مؤخدمات پرداخت

ايها،  عهم از سهاتنا، پ  ههاي تسهويه و پرداخهت ا    مجاز به اين ابزارها از طريق سامانهخار و غيرتمي از ارائه خدمات پرسيس

، ي مك   است با همكاري بانك مركزي، چكاوک و لياد ج وگيري نمايد. وزارت امور اقتصادي و دارايشتاب، شاپرک

هاي پرخار و غيرمجهاز اعهم از يكسهان ناهودن مالهك پايانهه        مصاديق فعاليت 9311ماه سال  حداكرر تا پايان اردياهشت

ده يها  شه  فعاليهت حسهاب بهانكي امهوات و شهركتهاي منحهل       ه(مالك سپرده بانكي متصل به پايانه ) نفع آن فروش و ذي

 عالي ماارزه با پولشويي برساند.   تصويب شوراي ورشكسته و ضواب  اجرائي آن را تهيه كند  و به

ههاي   بانكي بهه اسهترناي تهراكنش    هاي بين بانكي و درون كارسازي ك يه تراكنش 9311ماه سال از ابتداي تير -3 

توسه   « ابهت ب»، مسهت زم اظههار   9311پرداخت وجه چكههاي عهادي و رمهزدار لادرشهده در سهال      و  ماتني بر كارت

كننهده در هنگهام لهدور دسهتور پرداخهت در درگاهههاي حضهوري و         كننهده اسهت. پرداخهت    كننده و دريافت پرداخت

وجوه دريهافتي مك ه     كننده وجه نيز قال از برداشت يا انتقال است. دريافت« بابت»ك   به اظهار غيرحضوري بانكها م

كننده در ارتااط با آن است. ارائه اطالعات خالف واقع يها نهاقص در    توس  پرداختاظهارشده « بابت»به تأييد يا الال  

ي اعهم از سهازمان امهور    كش  توس  هر يك از دستگاههاي اجرائه تراكنش تخ   است و در لورت  «بابت»ارتااط با 

 درلهد  بيسهت و پهنج   اطالعات مالي، متخ   مك   بهه پرداخهت جريمهه معهادل     مالياتي كشور، بانك مركزي يا واحد

ههاي   ول ولول اين جريمه اسهت. سهق  مجهاز تهراكنش    ود، سازمان امور مالياتي كشور مسؤشما   تراكنش مي (15%)

ه . نحهو شهود بانكي تعيهين مهي   بانكي و بين هاي درون لورت يكسان براي تراكنش اتني بر كارت توس  بانك مركزي بهم

در ايهن حهوزه و نحهوه    دهنهدگان خهدمات پرداخهت     ي و ارائهه سسات اعتااري غيربانكو نقش بانكها و مؤ« بابت»اظهار 

 شود.توس  بانك مركزي تعيين مي 9311ماه سال  تخ  ، حداكرر تا پايان اردياهشت ها در لورتبرخورد با آن

ههاي خهود   شده بهه حسهاب   شده وجوه پرداخت اظهار« بابت»  اشخاص حقوقي از لزوم رد و يا الال -1 

حسهاب مهرتا  بها فعاليهت     »عنهوان   با معرفي برخي از حسابهاي خود بهتوانند  مسترني هستند. اشخاص حقيقي مي

ركزي مك ه   اقتصادي مورد تأييد سازمان امور مالياتي مشمول اين استرنا شوند. بانك م (كدشناسه)و ارائه « ش  ي

ي اين بند را تهيه كند. دستورالعمل مذكور بايهد متضهمن   دستورالعمل اجرائ 9311ماه سال  است تا پايان اردياهشت

ارههاي  هاي استفاده از خدمات بهانكي و انهواع ابز   هاي شخصي به ش  ي، ضواب  و محدوديت نحوه تاديل حساب

اعتااري غيربهانكي  سسات و نقش بانكها و مؤ« بابت»ه اظهار هاي بانكي شخصي، نحو پرداخت قابل ارائه به حساب

 دهندگان خدمات پرداخت در اين حوزه و نحوه برخورد با اشخاص تحت نظارت متخ   باشد. و ارائه
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بهانكي بهه همهراه ك يهه     هاي  بانك مركزي موظ  است تدبيري اتخاذ نمايد كه اطالعات ك يه تراكنش -5 

شهده   ي كشور قرار گيرد. اطالعهات ارائهه  تشده، به لورت فص ي در اختيار سازمان امور ماليا اطالعات خوداظهاري

 شده قابل استناد است.ات اظهارتوس  اشخاص در ارتااط با اطالع

زيرساخت مورد نياز جهت نظارت بر ك يهه   9311ماه سال مركزي موظ  است تا پايان شهريور بانك -5 

ريسهك( تهيهه   ) ماتني بر خار هاي( مكانيزم) ها را بر اساس سازوكاربانكي بانك هاي درون م از تراكنشها اع تراكنش

 برداري قرار دهد. كند و مورد بهره

ي اعم از سهازمان ثاهت احهوال كشهور،     بانكي و دستگاههاي اجرائبانكها و مؤسسات اعتااري غير  يهك  -1 

طهور   ن امور مالياتي كشور و مراجع قضائي مك فند بهه سازمان ثات اسناد و امالک كشور، وزارت اطالعات و سازما

 كامل با بانك مركزي جهت اجراي احكام اين بند همكاري كنند.

  – 42بند الحاقي  

كابين موجود در كشرور بره   انوا  خودروهاي سواري و وانت دو واحدهاي مسلوني و 4322در سال  -4 

 شوند: ساگنه( مي) شرح بندهاي زير مشمول ماليات بر دارايي

( 422.222.222.222)لدرد ميليرارد   اعيا ( با ارزش روز معادل يبا احتساب عرصه و ) واحدهاي مسلوني -4-4 

 هاي زير:به نرخريال و بيشتر 

 يك در هزار     ميليارد ريال                 452ميليارد ريال تا  422نسبت به مازاد  -4-4-4  

 هزارميليارد ريال                دو در  052ميليارد ريال تا  452نسبت به مازاد  -0-4-4  

 سه در هزار  ميليارد ريال                122ميليارد ريال تا  052نسبت به مازاد  -3-4-4  

 چهار در هزار      ميليارد ريال              322ميليارد ريال تا  122نسبت به مازاد  -1-4-4  

 پنج در هزار              ميليارد ريال به باگ                           322نسبت به مازاد  -5-4-4  

محسروب و جداگانره مشرمول    در محاسبه ماليات موضو  اين بند، هر واحد مسلوني يك مسرتغل   

 باشد.  ماليات مي

 انوا  خودروهاي سواري و وانت دو كابين داراي شماره انتظامي شخدي، با ارزش هفت ميليرارد  -0-4 

 (% 0/2)درصد  دودهم ريال و بيشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ (1.222.222.222)

 باشند: موارد زير مشمول اين ماليات نمي -0 

 واحدهاي مسلوني در حال ساخت  -4-0 

 واحدهاي مسلوني و خودروها در سال تملك -0-0 

اصرالحات و  هراي مسرتقيم برا     قرانو  ماليرات   (0)خودروهاي متعلق به اشخاص موضو  مراده   -3-0 

 الحاقات بعدي

 كنندهسازنده و مونتاژ خودروهاي توليدشده و مونتاژ داخل، پيش از فروش توسط كارخانجات -1-0 

 خودروهاي واردشده، پيش از فروش توسط نمايندگا  رسمي -5-0 

هاي راه و شهرسازي و صنعت، معد  و تجارت، سازما  ثبت اسرناد و امرال  كشرور و      وزارتخانه -3 

ند املا  دسترسي برخط به ا العات مالليرت امرال  و نيرروي انتظرامي موظرف اسرت       ها موظف داريشهر
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قرار دهد. سازما  اين سازما  ا العات مورد نياز سازما  مالياتي كشور در حوزه اماكن و خودرو را در اختيار 

 مراه كثر ترا پايرا  خرداد  هاي مشمول و ارزش دنها حدا عيين داراييامور مالياتي كشور مللف است نسبت به ت

 اقدام كند و مراتب را به نحو مقتضي به ا ال  اشخاص مشمول برساند.   4322سال 

كليه مشموگ  حقيقي و حقروقي مللفنرد ماليرات مربروط بره هرر يرك از واحردهاي مسرلوني و           -1 

پرداخرت   4322مراه سرال    حت تلفل را حداكثر تا پايرا  بهمرن  هاي مشمول تحت تملك خود و افراد ت خودرو

نمايند. تعويض پال  خودروها و ثبت نقل و انتقال امالكي كه به موجب اين بند براي دنها ماليات وضع گرديده 

است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي مورد انتقال شامل ماليات بر دارايي، نقل و انتقال قاعري و اجراره ممنرو     

 وليت تضامني دارد.علقه مسؤجزء در پرداخت ماليات مت است. متخلف از حلم اين

هراي مسرتقيم برا اصرالحات و      قانو  مالياتملرر(  51)هاي خالي ماابق ماده  خذ ماليات بر خانه  -5 

 خذ ماليات اين بند نيست.واحدهاي مسلوني مشمول، مانع از   الحاقات بعدي از

حرداكثر   (ور مالياتي كشرور سازما  ام) وزارت امور اقتدادي و داراييي اين بند توسط نامه اجرائ ديين 

 رسد.شود و  به تدويب هيأت وزيرا  مي ميتهيه  4322ماه سال تا پايا  خرداد

 هراي سراسرر كشرور    سازما  امور مالياتي كشور مللف است برا هملراري شرهرداري    -44الحاقي بند 

هراي   در سرال جمعيرت  واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يلدد هزار نفرر   از سلنه واحدهاي مسلوني خالي

هراي مسرتقيم برا اصرالحات و      قانو  ماليات (ملرر 51) شناسايي و ماليات متعلقه مادهرا  4322و  4320، 4321

هاي  ( قانو  ماليات53) ماده( 44) موضو  تبدرههاي مالياتي  خذ كند. معافيت  دنها را از ماللا  الحاقات بعدي

 شود. نميدر محاسبه ماليات موضو  اين حلم در نظر گرفته  مستقيم با اصالحات و الحاقات بعدي

جهدول   991111%( از درآمد حالل از اين ماليات به حسهاب درآمهد عمهومي در رديه      51) درلد پنجاه 

هها بهه   عنهوان سههم شههرداري    مانهده بهه   %( باقي51) درلد پنجاهداري كل كشور و  ( اين قانون نزد خزانه5) شماره

 و راه ههاي سازمان امهور ماليهاتي كشهور و وزارتخانهه    . شودمي واريز ماليات خذأ محل رهايشه حساب شهرداري

ههاي   اطالعات الزم جهت شناسهايي خانهه    مك فند ك يه رب  اين حكم هاي ذيو نيرو و ديگر وزارتخانه شهرسازي

 . قرار دهندهاي كشور  شهرداريرا در اختيار  از سكنه خالي

اليهاتي( و راه و  سهازمان امهور م  ) هاي امور اقتصهادي و دارايهي  بند توس  وزارتخانه ي ايننامه اجرائآيين  

ههاي كشهور( ظهرف     هها و دهيهاري   سازمان شهرداري) ها با همكاري وزارت كشورعالي استان شهرسازي و شوراي

 رسد. ت وزيران ميتصويب هيأ شود و بهمدت دوماه تهيه مي

هراي ارزي بانرك مشرتر  ايررا  و ونرزوئال       بردهي  هرا و  سود ناشي از تسعير دارايي - 40بند الحاقي 

 است. نرخ صفر مشمول ماليات با 4322و  4320 درسالهاي

 مدارس خيرساز از پرداخت حق انشعاب دب، فاضالب، گاز و برق معاف هستند. -43الحاقي بند 
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 7تبصره

   -الف 

پذير و ارتقاي نظام مالي كشرور،   ( قانو  رفع موانع توليد رقابت35) مادهنمود   در راستاي اجرائي  -4 

واريرز بره حسراب تمركرز وجروه دردمرد       »در اين ماده بره عبرارت   « كشور  داري كل واريز به خزانه»عبارت 

 شود. اصالح مي« كشور  داري كل شركتهاي دولتي نزد خزانه

( قهانون  11) ( قانون مديريت خدمات كشوري و ماده5) ك يه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده -جزا الحاقي 

برنامه ششم توسعه از جم ه دستگاهها و شركتهاي مست زم ذكر يا تصريح نام مانند شهركتهاي اله ي و تابعهه وزارت    

 ايدرو( و سازمان توسعه و نوسازي معهادن و لهنايع معهدني ايهران    ) نفت و سازمان گسترش و نوسازي لنايع ايران

داري كهل كشهور و نهزد     اي( را لرفاً از طريق خزانهه  درآمدي و هزينه) هاي ريالي خود مك فند ك يه حساب ايميدرو()

د را فقه  از طريهق   ههاي خهو   هها و پرداخهت   بانك مركزي افتتا  كنند. دستگاههاي يادشهده موظفنهد ك يهه دريافهت    

توس  دسهتگاههاي مهذكور در بهانكي    شده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري هرگونه حساب  هاي افتتا  حساب

غير از بانك مركزي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است. نهادهاي عمهومي غيردولتهي در راباهه بها آن     

 شوند.شود، مشمول حكم اين جزا مي ل منابع عمومي يا كمكهاي مردمي تأمين ميبخش از منابع خود كه از مح

نسبت به استرداد حقروق   ،مربوط اسناد دأييجمهوري اسالمي ايرا  مللف است پس از ت گمر   -ب 

 ( ترا 33) موضرو  مرواد   اند، مورد استفاده قرار گرفته صادراتيكاگهاي كه در ورودي مواد و قاعات وارداتي 

 موضرو  تبدرره   يانبراردار  نهيو هز با اصالحات و الحاقات بعدي 4322/ 0/ 00( قانو  امور گمركي مدوب 30)

از محل تنخواه دريافتي از خزانه كه ترا پايرا  سرال     ،ظرف مدت پانزده روز امور گمركي،( قانو  15) ( ماده0)

 كند.نمايد، اقدام  تسويه مي

و  توزيع دخانيرات  حاصل از صدور مجوز يوزارت صنعت، معد  و تجارت موظف است دردمدها -ج 

حساب دردمد عمرومي نرزد    را به 4322سال  ي  يمحدوگت دخان ديدريافتي بابت واردات و تول حق انحدار

 كند. يزقانو  وار ين( ا5) جدول شماره 432104داري كل كشور موضو  رديف  خزانه

شده فرروش هرر مترملعرب     التفاوت قيمت تلليفي و قيمت تمام شود مابه به دولت اجازه داده مي -د 

عنوا  برازرس قرانوني در    پس از تأييد سازما  حسابرسي به) وات ساعت برق را  كيلو دب و دفع فاضالب و هر

بررداري رسريده    اي به بهره هاي سرمايه رسيدگي به صورتهاي مالي هما  سال( با بدهي  رحهاي تملك دارايي

ا بر  42/40/4354( قانو  برنامه و بودجه كشرور مدروب   30) بخش دب، فاضالب و برق وزارت نيرو موضو  ماده

خرجي  -صورت جمعي به 532222-33اي  و رديف هزينه 342121از محل رديف دردمدي اصالحات و الحاقات بعدي 

 حساب را در صرورتهاي مرالي خرود اعمرال كننرد. سررمايه       ربط مللفند تسويه تسويه كند. شركتهاي دولتي ذي

ابرد. وزارت نيررو نيرز گرزارش     ي ناشي از اجراي اين حلم افزايش ميشده  شركتهاي مذكور معادل بدهي تسويه

هاي برنامره و بودجره و محاسربات، انررژي و      به كميسيو  4322 ماه سالد اين بند را به تفديل تا شهريورعمللر

 كند. عمرا  مجلس شوراي اسالمي و ديوا  محاسبات كشور ارائه مي

نوسازي صرنايع   هاي گسترش و سازما  4321شود ماالبات قبل از سال  به دولت اجازه داده مي -هر 

ايميدرو( بابرت مشراركت در ترأمين سررمايه     ) ايدرو( و توسعه و نوسازي معاد  و صنايع معدني ايرا ) ايرا 
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هاي مذكور و وزارت نفت از  ريق شركت دولتي  بانك تخددي صنعت و معد  و همچنين ماالبات سازما 

مربوط را با بدهي دنها به دولت بابت ماليات و تابعه بابت سهم متعلق به دنها از واگذاري سهام ماابق قوانين 

خرجري از  ريرق    -صورت جمعري  ( ريال به1.022.222.222.222) سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتدد ميليارد

 گردش خزانه تهاتر كند.

  

 8تبصره 

بعدي، دولت مك   ( قانون برنامه ششم توسعه با الالحات و الحاقات 35) ب( ماده) در راستاي اجراي بند -ال  

به عنوان سهم كمك بالعهوض   9311111111و  9315191111هاي  است اعتاارات مورد نياز را از محل طرحهاي ذيل برنامه

لورت نقدي يا تأمين كارگر و تأمين مصالح يا كاركرد وسايل  برداران به مانده به عنوان سهم بهره دولت هزينه كند. سهم باقي

 برداري قابل پذيرش است. صب كنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي داراي پروانه بهرهراهسازي و نق يه و يا ن

سازي، تأمين خدمات روبنايي و زيربنهايي و   سازي، محوطه شود براي عم يات آماده به دولت اجازه داده مي -ب 

مين قهدام م هي تهأ   فرسوده و همچنهين طهر  ا  واحدهاي مسكن مهر، طرحهاي بازآفريني شهري و احياي بافتهاي تكميل 

 عمل آورد: شر  زير به مسكن، اقداماتي را به

از  ريق شركت مادرتخددي عمرا  شرهرهاي جديرد و سرازما  ملري     ) وزارت راه و شهرسازي -4 

( ريال از محل منابع داخلي و يرا تهراتر   45.222.222.222.222) زمين و مسلن( مجاز است تا سقف پانزده هزار ميليارد

الذكر را به قيمت كارشناسي يا فروش از  ريق مزايده مشرروط بره    متعلق به شركتهاي فوقاراضي و امال  

 كند.  لرف اجراي طرحهاي فو   حف  كاربري و با سازوكار گردش خزانه

( در 0) ( قانو  الحاق برخي مواد به قانو  تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت30) در اجراي ماده -0 

شرركت مادرتخددري عمررا  شرهرهاي جديرد و       ،ياني واحدهاي مسرلن مهرر  صورت درخواست ماللا  اع

 باشرند.  اي نود و نه ساله متعلق به خود مي سازما  ملي زمين و مسلن مللف به واگذاري قاعي زمينهاي اجاره
 كشور، لرف اجراي طرحهاي فو  خواهد شد.  داري كل منابع حال ه پس از واريز به حساب اين شركتها نزد خزانه

وزارت راه و شهرسازي مجاز است زمينهاي متعلق بره شرركت مادرتخددري عمررا  شرهرهاي       -3 

 ري قراردادهرايي برا     ( ريال32.222.222.222.222) جديد و سازما  ملي زمين و مسلن را تا سقف سي هزار ميليارد

ت گزم برراي اجرراي   هاي تأمين مالي در رهن دنا  قرار داده و متناسب با د  تسرهيال  بانلهاي عامل و صندوق

منابع حالل را لرف تكميل ايهن طرحهها  نمايهد و از     و سازي مدوب را  خذ كند  رحهاي جامع، تفديلي و دماده

شده با رعايت قوانين و مقررات و گردش خزانه، با بانكههاي عامهل تسهويه     محل فروش عرله و اعيان طرحهاي تكميل

 كر اين بند اختصاص دهد.كند و باقيمانده را به اجراي طرحهاي لدرالذ

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانهك   آيين 

 رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي مي  مركزي جمهوري اسالمي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه

شهرسازي مللف است زمين مورد نياز براي احداث مدرسه، پاسااه، پايااه وزارت راه و  -جزء الحاقي 

صرورت   اداري و خردماتي مرورد نيراز را بره     بسيج، مسجد، مراكز بهداشتي و درماني، ورزشااه و ساير مراكز

 ربط در  رحهاي مسلن مهر قرار دهد. راياا  در اختيار دستااههاي دولتي ذي
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ها و سازمان آب و بر  خوزستان مجازند از محل منابع داخ ي خود و بخشهي   اي استان شركتهاي آب مناقه -ج 

هاي خريهد و نصهب    شده نسات به تأمين هزينه بخشي و ت ذيه مصنوعي در قالب وجوه اداره از اعتاارات طرحهاي تعادل

توسه  دسهتگاه   لورت اقساطي با روشي كه  كنتورهاي حجمي و هوشمند چاههاي آب كشاورزي مجاز، اقدام كنند و به

%( اقسهاط  911) درلهد   شود، الل اين تسهيالت را از لاحاان اين چاهها دريافهت كننهد. لهد    اجرائي مربوطه تعيين مي

هها و   اي اسهتان  زميني در اختيهار شهركتهاي آب مناقهه    بخشي منابع آب زير ولولي براي اجراي طرحهاي احياا و تعادل

 گيرد. سازمان آب و بر  خوزستان قرار مي

دوماه پس از ابالغ اين قانون مه ت برگشهت  ظرف مدت بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظ  است  -د 

ها به لادركننده و بها ههدف حفهظ و     ارز حالل از لادرات خدمات فني و مهندسي را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت

 توسعه لادرات فو ، تعيين و اعالم كند.

با اصالحات و الحاقات  43/40/4334( قانو  توزيع عادگنه دب مدوب 33) ب( ماده) در اجراي بند -هر 

پذيري تأمين دب براي مدرارف مختلرف    هاي كشور و افزايش ا مينا  بعدي و جهت حف  و صيانت از دبخوا 

هرا و سرازما  دب و بررق خوزسرتا       اي اسرتا   شركتهاي دب مناقره  ،در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي

كننردگا  دب كشراورزي برراي     شرايط اقتدادي و اقليمي منا ق مختلف كشور از مدررف  مللفند با توجه به

بررداري دنهرا و برراي چاههراي مجراز داراي كنترور        چاههاي مجاز فاقد كنتور هوشمند بر اساس پروانه بهرره 

ل هرا، حرداكثر معراد    ، به ازاي هر متر ملعب برداشت دب از دبخوا هاهوشمند براساس برداشت مجاز از دن

كشرور    داري كل ( اين قانو  نزد خزانه5) جدول شماره 432440( ريال دريافت و به رديف شماره  022) دويست

( ايهن قهانون   1) جهدول شهماره   531111-51معادل ما   واريزي پس از ماادله موافقتنامه از محل ردي   واريز نمايند.

نشسهت زمهين   جام ماالعه در دشتهايي كه بها فرو اري آب و انبرد بخشي و بهاود بهره هاي تعادل راي تحقق اهداف برنامهب

مواجه است و يافتن راهكارهاي پيشگيري و برگرداندن آن به شراي  قال، در اختيار سهازمان مهديريت منهابع آب ايهران     

ه كشور تهيهه  هاي نيرو و جهاد كشاورزي و سازمان برنامه و بودج نامه اجرائي اين بند توس  وزارتخانه گيرد. آيين قرار مي

 رسد. تصويب هيأت وزيران مي شود و بهمي

هراي   هاي ساماندهي و گيروبي رودخانهخشي از كسري منابع مورد نياز  رحمين بمنظور تأ به -4الحاقي بند 

دب و برق خوزسرتا  اجرازه داده    ها و سازما  اي استا  وقو  سيالب، به شركتهاي دب مناقهدر معرض يا مستعد 

خدوصري، بره پيمانلرارا      -اي را در قالب قرارداد مشاركت عمومي برداري از مدالح مازاد رودخانه شود بهره مي

ههاي مهذكور و بازسهازي و رفهع     اقدامات پيشگيرانه مهرتا  بها طرح   و از محل اين واگذاري نسات به اجراي واگذار كنند

توسه   مهاه از تهاريخ ابهالغ ايهن قهانون       مدت سهه م كنند. دستورالعمل اجرائي اين بند ظرف خسارات ناشي از سيالب اقدا

 گردد. وزارت نيرو تهيه و ابالغ مي

برساني و خدمات دفرع فاضرالب ايجادشرده    سيسات دهاي مرتبط با تأ انتقال اموال و دارايي -0الحاقي بند 

شركتهاي دب و فاضالب استاني برا رعايرت ضروابط و    اي و دب و فاضالب روستايي به  توسط شركتهاي دب مناقه

 مقررات مربوط بالمانع است.
عهدن و تجهارت و بها    وزارت جهادكشاورزي مك   است بها همكهاري وزارت لهنعت، م    -3بند الحاقي 

 سسات پژوهشي، جهاد دانشگاهي و واحدهاي توليهدي و لهنعتي داخ هي، زمينهه توليهد     مشاركت دانشگاهها و مؤ
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آالت  بياري نوين و سهاير تجهيهزات ماشهين   هاي آ (سيستمسامانه)آالت و ادوات  اي و توليد ماشين نههاي گ خا سازه

كشاورزي مورد نياز داخل كشور را فراهم نمايد. در لورت برخورداري توليدات داخ ي از كيفيت و كميهت الزم،  

واردات كاالهاي مشهابه خهارجي   اي جهت  و تخصيص ارز يارانه شودميخريد فق  از توليدات داخل كشور انجام 

 ممنوع است.

 

 1تبصره 

برا  شود  اجازه داده مي يعلم و فناور يمؤسسات دموزشي و پژوهشي و پاركها ،به دانشااهها  -الف 

از از بانلهرا   يالتنسبت به  خذ تسه 4320دردمد اختداصي سال عمللرد تا سقف  امناي خود تدويب هيأت

 بها  اي خهود  ههاي سهرمايه   و در جهت تكميل طرحهاي تم ك دارايي اقدام كنندمحل توثيق اموال در اختيار خود 

( قهانون برنامهه ششهم توسهعه     913) پ( مهاده ) ساخت، خريد و تكميل خوابگاههاي متأه ين موضوع بند اولويت

ههاي رفهاه دانشهجويان     لهندو   .كننهد  اختصالي خود اقدام رآمدو نسات به بازپرداخت اقساط از محل د استفاده

منظور پرداخهت يارانهه سهود و كهارمزد تسههيالت بها        هاي خود به بيني اعتاار الزم در فعاليت مك فند نسات به پيش

 اولويت تسهيالت مربوط به احداث خوابگاههاي متأه ين اقدام كنند.

توانند با رعايت مفاد اين بند،  نيز مي ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري اعم از دولتي و غيردولتيدانشگاه 

 هاي خود استفاده نمايند.رساني آزمايشگاهها و كارگاه تخصصي و به روز از تسهيالت بانكي براي خريد تجهيزات لرفاً

سرال  شرهريه دانشرجويي از   بازپرداخرت وامهراي   ز محل شده پرداختي ا %( وجوه اداره422) درصد صد -ب 

 شرود.  كشرور واريرز مري     داري كل به خزانهريال ( 4.522.222.222.222) ميلياردهزار و پاندد تا سقف  4320تا سال  4305
يابهد   اختصاص مي مزبورهاي  لندو  منابع ماليعنوان كمك جهت افزايش  به يرفاه دانشجويهاي  به لندو وجوه مذكور 

ههاي رفهاهي دانشهجويي شهود.      پرداخهت و سهاير  دانشهجويان  وام شهريه به رداخت اساس اساسنامه مصوب، لرف پ تا بر

 اختصاص وجوهي از محل منابع اين بند به لندو  رفاه دانشجويي مربوطه دانشگاه آزاد اسالمي بالمانع است.

ره( و سازمان بهزيستي كشهور نسهات   ) پوشش كميته امداد امام خميني مازاد هزينه تحصي ي دانشجويان تحت  -ج 

گيهرد. اقسهاط    در قالب وام از طريق لندو  رفاه دانشجويان در اختيار اين افراد قهرار مهي   به اعتاارات مندرج در اين قانون

شهود. دانشهجويان تحهت پوشهش نهادههاي       وامهاي مذكور پس از فراغت از تحصيل و اشت ال به كار افراد، پرداخهت مهي  

 باشند. حمايتي مزبور در اولويت دريافت وام مي

وزش ورش، علوم، تحقيقرات و فنراوري و بهداشرت، درمرا  و دمر     هاي دموزش و پر به وزارتخانه -د 

سازي كاربري بخشي از امال  و فضراهاي دموزشري،    منظور ساماندهي و بهينه  شود به پزشلي اجازه داده مي

بررداري از   ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات دموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسرازي و بهرره  

تغيير كاربري موضو  اين بند به ترتيرب بره پيشرنهاد شروراي دمروزش و پررورش اسرتا  و         دنها اقدام كند.

عرالي شهرسرازي و    ( قرانو  تأسريس شروراي   5) همچنين هيأت امناي هر دانشااه و تدويب كميسيو  ماده

گيرد و از پرداخرت كليره عروارض     با اصالحات و الحاقات بعدي صورت مي 00/40/4354معماري ايرا  مدوب 

برداري، احداث، تخريب، بازسازي و سراير عروارض    شامل تغيير كاربري، نقل و انتقال امال ،  خذ گواهي بهره

 باشد. شهرداري معاف مي
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 شوند. هاي دانشااهي مشمول مفاد اين بند نمي هاي بزرگ از جمله پرديس پهنه 

   -هه 

 يتوسه  دسهتگاهها   يپژوهش يها برنامهاعتاارات  كاهشدر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع ع مي كشور،  -9 

 اجرائي ممنوع است.

ههاي   ( قهانون برنامهه ششهم توسهعه مانهي بهر حمايهت از پهژوهش        51) ج( مهاده ) در راستاي اجراي بنهد  -1 

( آن قهانون  991) ( قانون مديريت خدمات كشوري، با رعايت ماده5) تقاضامحور، ك يه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده

كنند، مك فند حهداقل   هاي كاربردي( استفاده مي پژوهش) ون محاساات عمومي كشور كه از اعتاارات برنامه( قان5) و ماده

هاي تحصهيالت   نامه اين اعتاارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق پايان  %(91) درلد معادل ده

 وري هزينه كنند.تكمي ي دانشگاهها و مراكز پژوهشي و پاركهاي ع م و فنا

شاخصهاي ع مي، پژوهشي، فناوري و مهارتي اعتاارات قانون اسهتفاده متهوازن از امكانهات    منظور ارتقاي  به -و 

با الالحات و الحاقات بعدي قابل اختصاص بهه   31/1/9313يافته مصوب  كشور براي ارتقاي ساح مناطق كمترتوسعه

اي و جهاد دانشگاهي مسهتقر   و فناوري و مراكز آموزش فني و حرفه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، پاركهاي ع م

 در استان نيز است.

%( از 9) درلهد  برنامه ششم توسهعه مانهي بهر اختصهاص يهك      ( قانون51) ب( ماده) در راستاي اجراي بند -ز 

شهي و توسهعه فنهاوري،    ( به امور پژوه5و  9به استرناي فصول ) يافته به دستگاههاي اجرائي اي تخصيص اعتاارات هزينه

اي اسهتان كسهر    ريزي و توسعه استان مجاز است اعتاارات موضوع اين ماده را از سرجمع اعتاارات هزينهه  شوراي برنامه

هاي پژوهشي مصوب و نيازهاي اسهتان و   ها و سياست اساس اولويت كرده و با هماهنگي دستگاههاي اجرائي استاني و بر

ههاي ع هوم، تحقيقهات و     كه بها همهاهنگي وزارتخانهه    سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب دستورالعمل ابالغي

براي امور پژوهشي و توسعه فناوري بهه جههاد دانشهگاهي     ،شود فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين مي

 شده توس  آن شورا اختصاص دهد. استان و دستگاههاي اجرائي استاني تعيين

عهالي ع هوم، تحقيقهات و     بار بهه شهوراي   ماه يك ند را هر ششكرد اين ب مك فند نحوه هزينهدستگاههاي مذكور  

عالي ع وم، تحقيقات و فناوري موظ  است گزارش ساالنه اين بنهد را   ز آمار ايران گزارش دهند و شورايفناوري و مرك

ن مركز آمار ايران مك ه  اسهت سهاالنه    به مج س شوراي اسالمي ارائه كند. همچني 9111ماه سال مردادحداكرر تا پايان 

 .كرد تحقيق و توسعه را منتشر كنداطالعات مربوط به هزينه

( ايرن قرانو ،   3) شركتها، بانلها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوسرت شرماره   -ح 

خرود منردرج در د    %( از هزينه امور پژوهشي 12) درصد  مللفند در اجراي تلاليف قانوني مربوط، حداقل چهل

كشور   داري كل %(، به حساب خاصي نزد خزانه05) درصد ماهه به ميزا  بيست و پنج پيوست را در مقا ع سه

تا در راستاي حل مسائل و مشكالت خود از طريق توافقنامهه بها دانشهگاهها و مؤسسهات آمهوزش عهالي و        واريز كنند

ههاي   نامهه  ههاي كهاربردي، عنهاوين پايهان     پروژه()و در قالب طر  اعم از دولتي و غيردولتي و جهاد دانشگاهي پژوهشي

آموختگهان تحصهيالت تكمي هي     ههاي تحقيقهاتي دانهش    پروژه()هاي پسادكتري و طر  پروژه()تحصيالت تكمي ي، طر 

 شود. غيرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتاار اين حساب جهت استمرار اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي
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عد مقرر توس  هر يك از شركتها، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسهته  ودرلورت واريزنشدن وجوه مربوط در م 

شود رأساً ما   مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشهت كهرده و آن    داري كل كشور اجازه داده مي به دولت، به خزانه

 حساب خاص موضوع اين بند واريز كند. را به

اي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و جهاد دانشگاهي مازاد بهر درآمهد اختصالهي    اين ماال  بر 

شده آنها در اين قانون محسوب و عيناً پس از تاادل توافقنامه توس  آنها بها سهازمان برنامهه و بودجهه كشهور و       بيني پيش

يا پژوهشي و يا جههاد دانشهگاهي طهرف     كشور به مؤسسات آموزش عالي  داري كل كشور، توس  خزانه  داري كل خزانه

 شود. ها تسويه  كه تا پايان سال مالي كل ما   توافقنامه طوري شود، به قرارداد برگشت داده مي

و فنهاوري و   اعم از دولتي و غيردولتي اعتاارات موضوع اين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي 

 شود. لورت اماني هزينه مي جهاد دانشگاهي به

آموختگان پژوهشگر و نيروهاي كارورز  حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجويان، پژوهشگران پسادكتري، دانش 

 %( است.51) درلد  پروژه( شصت)از ما   هر طر 

%( 11)  درلهد  %( از ما ه  چههل  91)  درلهد  توانند حداكرر تها ده  شركتها، بانكها و مؤسسات موضوع اين بند مي 

وهشي مذكور را از طريق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي اعم از دولتهي و غيردولتهي وابسهته بهه خهود و      هزينه امور پژ

 نامه اجرائي اين بند هزينه كنند. جهاد دانشگاهي در چهارچوب آيين

نامه اجرائي اين بند شامل سازوكارهاي مربوط، چگونگي مصرف و ساير موارد بهه پيشهنهاد سهازمان برنامهه و      آيين 

هاي امور اقتصادي و دارايي، ع وم، تحقيقهات و فنهاوري، بهداشهت، درمهان و آمهوزش       كشور و همكاري وزارتخانه بودجه

 رسد.وزيران مي  تصويب هيأت شود و  بهپزشكي، لنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي پس از ابالغ اين قانون تهيه مي

به قانو  تنظيم بخشري از مقرررات مرالي     ( قانو  الحاق برخي مواد10) در راستاي تحقق ماده -ط 

( قانو  اساسي، دستا  قدس رضوي و د  دسته از مؤسسرات و  32) ام ( و در جهت اجراي اصل سي0) دولت

ره( موظفند نسربت بره   ) بنااههاي اقتدادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد اجرائي فرما  حضرت امام

معهادل درآمهد واريهزي از محهل     اري كل كشور اقردام كننرد.   د د خزانهواريز ماليات خود در رديف خاصي نز

سازي و خريهد تجهيهزات بهراي مهدارس      اي مربوط، لرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم رديفهاي هزينه

ره( در اختيهار وزارت آمهوزش و   ) آموزي كميته امداد امهام خمينهي   و مناطق محروم و خوابگاههاي دانشروستايي 

 گيرد.  سعه و تجهيز مدارس كشور( قرار ميوسازي، توسازمان ن) پرورش

فرهناي، خردمات   اي كشور مربوط به خدمات دموزشي و  دردمد سازما  دموزش فني و حرفه -ي 

، 412423هاي مهارت منردرج در رديفهراي    مشاوره و دردمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهينامه

و پس از تخصيص توسه  سهازمان برنامهه و بودجهه       شود اختداصي تلقي مي( 5) جدول شماره 412044، 412434

 كشور قابل هزينه است.

با توجه به نياز مارم وزارت آموزش و پهرورش بهه فضهاهاي آموزشهي، پرورشهي و ورزشهي بهراي اسهتفاده          -ک 

باشهند   آموزش و پهرورش مهي  ك يه دستگاههاي اجرائي كه مستقر در فضاهاي مربوط به  9311آموزان، از ابتداي سال  دانش

 ماه نسات به تخ يه ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند. مك فند ظرف مدت شش
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، وزارت ورزش و جوانرا  و سرازما    قانو  برنامه پنجساله ششم توسرعه  (20) پ( ماده) به استناد بند -ل 

مللفند دردمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسرابقات ورزشري را بره رديرف     صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايرا  

منهدرج   531111-11وجوه واريزي از محهل رديه      كشور واريز نمايند.  داري كل نزد خزانه 412401دردمدي شماره 

بهراي كمهك بهه    ) %( در اختيهار وزارت ورزش و جوانهان  31) ( ايهن قهانون بهه نسهات سهي درلهد      1) در جدول شماره

 گيرد. %( در اختيار سازمان لدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران قرار مي11) هاي مربوطه( و هفتاد درلد راسيونفد

  پذيرش و تأمين اعتاار براي پذيرش دانشجوي جديد در مراكز و مؤسسات پژوهشي دولتهي  9311در سال  -م 

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمهان و آمهوزش پزشهكي    هاي ع وم،  اجرائي به غير از وزارتخانه وابسته به دستگاههاي

هاي مذكور موظفند ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد  در مراكز و مؤسسات پژوهشي وابسهته بهه    ممنوع است. وزارتخانه

   %( كاهش دهند.11) درلد خود از جم ه پژوهشكده و پژوهشگاه را بيست

سسهات پژوهشهي دولتهي جديهد بهراي دسهتگاههاي       لدور مجوز براي تأسيس مراكز و مؤ 9311در سال  -ن 

ههاي ع هوم،    هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور با همكهاري وزارتخانهه   اجرائي ممنوع است. سازمان

تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند براسهاس عم كهرد مؤسسهات پژوهشهي دسهتگاههاي      

 تمديد، ادغام و يا ل و مجوز( آنها اقدام كنند.) اجرائي در خصوص ساماندهي

، دردمردهاي اختداصري   هاي علمي، پژوهشي فناوري و مهارتي  منظور ارتقاي شاخص به -4الحاقي بند 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشرت، درمرا  و    دموزش عالي وابسته به وزارتخانه سساتدانشااهها، مؤ

رفراه   و اي وابسته به وزارت تعراو ، كرار   مراكز دموزش فني و حرفه فناوري ودموزش پزشلي، پاركهاي علم و 

راي ارتقاي اجتماعي و جهاد دانشااهي از شمول حلم اعتبارات موضو  قانو  استفاده متواز  از املانات كشور ب

 يافته مستثني هستند. ساح منا ق كمتر توسعه

توسعه عدالت آموزشي، ارتقاي كيفيت آموزش عالي، تسههيل   هاي برابر و منظور افزايش فرلت به -1الحاقي بند 

هها   نامه حمايت از پايان وري در استفاده از منابع عمومي، يجاد منابع پايدار و افزايش بهرهدسترسي به تحصيالت تكمي ي، ا

نيازهههاي كشههور و مشههاركت در  دكترا در جهههت حههلهههاي پسهها (پههروژهطر )هههاي تحصههيالت تكمي ههي و  و رسههاله

عهالي   شود اين لندو  وابسته به شوراي سعه ع مي و پژوهشي كشور تشكيل ميهاي تحقيقاتي، لندو  تو (پروژهطر )

عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي داراي استقالل استخدامي، اداري، مالي و معامالتي  ع وم، تحقيقات و فناوري است و به

رچوب قوانين و مقررات مربوطه زير نظهر رئهيس جمههور اداره    اهت امنا در چاساس اساسنامه و مصوبات هيأ است و بر

و بهداشهت،  هاي ع وم، تحقيقهات و فنهاوري    ور موظ  است با همكاري وزارتخانهشود. سازمان برنامه و بودجه كشمي

تاصهره   ( ايهن ب) را تهيه نمايد. منابع مورد نياز اين بنهد از محهل بنهد    نامه اجرائي اين بند درمان و آموزش پزشكي آيين

 شود. ميمين تأ

 

 91تبصره 

ريال از اصل حق بيمه شرخص ثالر     (3.222.222.222.222) هزار ميلياردسه اي مللفند مبلغ  شركتهاي بيمه -الف 

عرالي بيمره    تدويب شوراي  هر يك از شركتها تعيين و به پرتفوي( ) دريافتي را  ي جدولي كه براساس فروش بيمه
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داري كرل كشرور    ( اين قانو  نزد خزانه5) جدول شماره 432444دردمد عمومي رديف صورت هفتاي به  رسد به مي

منهابع   شرود.  عنوا  هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي بهبند واريز كنند. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضو  اين 

و سهازمان   نيهروي انتظهامي جمههوري اسهالمي ايهران      ،كشهور  يا و حمل و نقل جهاده  يدر اختيار سازمان راهدار حال ه

( ايهن قهانون در امهور منجهر بهه      1) جدول شهماره هاي مربوط به اين دستگاهها در رديفتا در گيرد  قرار مي اورژانس كشور

اسهت.  بند مركزي جمهوري اسالمي ايران موظ  به نظارت بر اجراي اين  بيمههزينه شود.  و مرگ و مير، كاهش تصادفات

اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس كشور موظفند گزارش عم كهرد خهود را    زمان راهداري و حمل و نقل جادهسا

 بار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش كنند. ماه يك هر سه

برنامهه و بودجهه كشهور، منهوط بهه      الذكر از سوي سازمان  ماهه به دستگاههاي اجرائي فو  تخصيص اعتاار سه 

ارسال گزارش عم كرد از سوي دستگاهها به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و سهازمان برنامهه و بودجهه كشهور و     

 تأييد عم كرد از سوي بيمه مذكور است.

 در مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاي اجرائي كه در اجراي الهول يكصهد و سهي و چههارم     -ب 

چنانچه بهه   ،( قانون اساسي و يا در اجراي قوانين و مقررات مربوط لادر شده است931) ( و يكصد و سي و نهم931)

ن در ودداري كنهد، بها مسهتنك  يها مسهتنكفا     رب  از اجراي تصميم مرجع حل اخهتالف خه   هر دليل دستگاه اجرائي ذي

شود. سازمان برنامه و بودجه كشور ماهابق   ميبرخورد  1/1/9311چهارچوب قانون رسيدگي به تخ فات اداري مصوب 

ماه از تاريخ ولول رأي گذشته باشد، از اعتاهارات بودجهه سهنواتي دسهتگاه، ما ه        رأي مرجع مذكور كه حداكرر هجده

كند. در خصوص شركتهاي دولتي و يا مؤسسات انتفهاعي   نفع اضافه مي مربوطه را كسر و به اعتاارات دستگاه اجرائي ذي

 داري كهل كشهور   ه دولت، اجراي تك ي  مذكور از محل حساب شركتها و مؤسسات انتفاعي يادشده نزد خزانهه وابسته ب

 باشد. ميكشور(   داري كل خزانه) برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي

%( 45) درصرد  به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم درايشي مجموعاً پانزده  4322در سال  -ج 

%( بره رديرف   422) و منرابع حاصرله بره صرورت صددرصرد      خذ( ريال  42) نخ سياار وارداتي ده به ازاي هرو  اضافه

( به هيأت امنهاي  1) جدول شماره 531111-38اي   و معههادل آن از محل ردي  هزينهشود  واريز مي 432400دردمدي 

پروتز( كاشت ح زون شنوايي و نيهز  ) مصنوعي يابد تا جهت خريد عضو جويي ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي لرفه

(، سيسهتيك فياهروزيس و   EB) متابوليهك و بهال پروانهه    س ياک،هاي دارويي بيماران اوتيسم، گوشه،  جهت درمان و هزينه

 هزينه شود.( SMA) و بيماري تح يل عضالني نخاعي مادرزادي بيماري نقص ايمني مادرزادي در توليد آنتي بادي

بره  يابرد مبرالغ حاصرله     ( افرزايش مري  %0) دودرصد تعرفه جرائم رانندگي 4322درسال  -الحاقي بند 

 معادل ما   واريزي تا سق  دو ههزار مي يهارد   شود. داري كل كشور واريز مي نزد خزانه 452424حساب دردمدي 

تصهادفات  ن شديد و خي ي شهديد و ضهايعه نخهاعي ناشهي از     هاي مع وال ( ريال جهت هزينه10111011101110111)

 گيرد. ر اختيار سازمان بهزيستي قرار ميرانندگي و پيشگيري از مع وليت د
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 99تبصره 

معسهر   زنهان  يتبا اولو معسر جرائم غيرعمد ناشي از تصادف محكومان يهاعتاارات د يكسر ينمنظور تأم به -ال  

مجهاز   يدادگستر يروزاست، دولت  يا المال يتبرعهده بناشي از تصادف كه پرداخت خسارات  يموارد و سرپرست خانوار

( 30511011101110111) ي ياردبدني حداكرر تا سه هزار و پانصد م هاي هيأت نظارت لندو  تأمين خسارت يباست با تصو

خسارات واردشده به شخص ثالث در  ياجاار يمهقانون ب (11) ماده (ج) و (ث) يريال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندها

( ايهن قهانون   1) جهدول شهماره   991511را از محل اعتاارات ردي   11/1/9315مصوب  يهنق  يلاز وسا ير حوادث ناشاث

نسهات در مقهاطع    را بهه  يادشهده ما    دادگستري، يرلندو  مزبور مك   است با اعالم وز يرعاملكند. مد ينهو هز يافتدر

بار  ماه يك وزارت دادگستري مك   است گزارش عم كرد اين بند را هر سه قرار دهد. يوزارت دادگستر يارماهه در اخت سه

 هاي برنامه و بودجه و محاساات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و حقوقي مج س شوراي اسالمي ارائه كند. به كميسيون

 هاي بدني مك   است ديه زنهدانيان حهوادث راننهدگي غيرعمهد را كهه بهه دليهل        لندو  تأمين خسارت -ب 

شهدن   االجهراا  برند و قاهل از الزم  سر مي هرگونه محدوديت سق  تعهدات شركتهاي بيمه و لندو  مذكور در زندان به

اند، تأمين كند تها   ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نق يه زنداني شده  قانون بيمه اجااري خسارات واردشده به شخص

 به آزادي آنها اقدام شود. لورت بالعوض نسات پس از معرفي ستاد ديه كشور به

هزينره مسرلن    نيروهراي مسرلح مللفنرد كمرك     ( قانو  برنامه ششم توسعه، 442) در اجراي ماده -ج 

كشرور موضرو      داري كل هاي سازماني را از حقوق ماهانه دنا  كسر و به حساب خزانه كاركنا  ساكن در خانه

دولت مك   است وجوه واريزي را در رديفههاي نيروههاي    ( اين قانو  واريز كنند.5) جدول شماره 432401رديف 

 هاي سازماني اختصاص دهد. هاي تعمير و نگهداري خانه مس ح براي هزينه

   -د 

، برراي زائررا    ( قانو  ماليات بر ارزش افزوده15) ، عوارض خروج از كشور موضو  ماده4322در سال  -4 

برا   01/40/4325كل كشور مدوب  4323اساس قانو  بودجه سال بار در  ول سال بر  عتبات و مرزنشينا  براي يك

شرود كره    افراد مرزنشين موضو  اين جزء به كسراني ا رالق مري    .شود اصالحات و الحاقات بعدي د   خذ مي

ساكن در روستاها و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضرو  براسراس سرامانه بانرك ا العرات      

 پستي افراد مذكور است. (كدشناسه)ني بر شماره ملي و مرزنشينا  وزارت كشور مبت

از مرزهراي   4322ماه سرال    تا دوم دبا  4322ماه سال تاريخ چهاردهم شهريورزائرا  اربعين كه از  -0 

 شوند از پرداخت عوارض خروج معافند. زميني به مقدد كشور عراق از كشور خارج مي

ي حلرومت  راتير موضو  قانو  اصالح قانو  تعز يافتيدر ميدولت مللف است وجوه حاصل از جرا -هر 

دريافرت و   الي( ر0.222.222.222.222) ارديليمبلغ دو هزار م تارا  مدلحت نظام صيمجمع تشخ 42/1/4313 مدوب

جهدول   13111118بخشي از وجوه دريافتي از محل رديه  شهماره    واريز نمايد. 452443شماره  يدردمد فيردبه 

لنعت، معدن و تجارت پرداخهت  ( و وزارت يحكومت راتيسازمان تعز) يبه وزارت دادگستر( اين قانون 1-1) شماره 

 بهازار و  عيه توز ن،يو نظارت بر تأم يمربوط به بازرس نهيهز يكسر نيمحوله و تأم يها تيجام مأمورشود تا لرف ان مي

 گردد. ينظارت ياقالم، مشمول طرحها هيك 
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 درلهد  المهال يها دولهت اسهت، ده     خسارت به افرادي كه جاران خسارت آنها بر عهده بيهت منظور پرداخت  به  -و 

هاي دادرسي و جزاي نقهدي ولهولي    هزينه) هاي ولولي راهنمايي و رانندگي( و جريمه) %(  از منابع رديفهاي درآمدي91)

( ريهال پهس از واريهز بهه     30511011101110111) توس  قوه قضائيه و تعزيرات حكومتي( تا سق  سه هزار و پانصد مي يارد

اي در اختيهار وزارت دادگسهتري    لورت ماهانه از طريق ردي  مسهتقل هزينهه   به كشور  داري كل  حساب خالي نزد خزانه

 ب( اين تاصره است.) ال ( و) منابع و مفاد اين حكم با حفظ منابع و حكم بندهاي گيرد. قرار مي

سال از خدمت وظيفه  مانده جريمه غيبت بيش از هشت باقيدولت مللف است اقساط  -4الحاقي بند 

هرا بروده و موفرق بره پرداخرت       قاضي پرداخت اقسا ي اين جريمهمت 4321عمومي افرادي كه تا پايا  سال 

 اند را وصول و به حساب خزانه واريز نمايد. شده 4320خشي از اقساط د  در سال ب

محسروب و بره    ه اقساط خود اقدام نلنند مشمول غايبنسبت به تسوي 4322افرادي كه تا پايا  سال  

 شوند. خدمت وظيفه اعزام مي

ردمد اختداصري ايرن   به عنوا  د 420422دردمد شوراهاي حل اختالف مندرج در رديف  -0الحاقي بند 

 .شود شوراها تلقي مي

بها الهالحات و    8/91/9381( قانون رسهيدگي بهه تخ فهات راننهدگي مصهوب      8) در اجراي ماده -3الحاقي بند 

يامهك بهه   هاي رانندگي براساس اعالم پ يس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از طريق پ الحاقات بعدي تخ فات و جريمه

 شود. مالكان خودروها اعالم مي

ها را در قاوض ت فن همراه مالكان وسهي ه نق يهه درج و    (هاي ت فن همراه موظفند هزينه پيامكاپراتور) كارور 

 مربوطه را از آنها دريافت كنند.ماال  

هاي ملي كه با مجوز وزارت ورزش و جوانا  به مسرابقات   عوارض خروج ورزشلارا  تيم -1ند الحاقيب 

 شود. خذ ميعوارض مرحله اول خروج محاسبه و   شوند براي هر مرحله خروج، با نرخ مرزي اعزام مي برو 

( اصالحي قانو  ثبرت مقررر   401) ( و403) مندرج در مواد الثبت عالوه بر حق 4322در سال  -5بند الحاقي 

برا   45/0/4301( مدروب  4) ( قانو  الحاق موادي به قانو  تنظريم بخشري از مقرررات مرالي دولرت     42) در ماده

يرف  خرذ و بره رد  الثبرت    عنوا  حرق  هغ مندرج در سند بمبل %(5/2) درصد صالحات و الحاقات بعدي معادل نيما

 درآمهد حاله ه تها سهق  هجهده ههزار و پانصهد مي يهارد        %( 911)لددرلد شود.  دردمدي واريز مي 432022شماره 

 شود. ( هزينه ميكاداسترحدنگار )( ريال از محل رديفهاي اعتااري مربوط بابت اجراي طر  980511011101110111)

تاصهره نسهات بهه پرداخهت ديهه       و( اين) وزارت دادگستري مك   است از محل منابع بند -5بند الحاقي 

ن ناشي از عاور غيرمجاز از مرز كه توس  يگانهاي ارتش و مرزباني مورد الهابت گ ولهه قهرار    مقتوالن و مجروحا

شهوند، بها معرفهي     ثر حوادث مخت   كشته يا مجرو  مهي گرفته اند و همچنين سربازاني كه در محي  پادگان در ا

 يد.ارتش جمهوري اسالمي ايران اقدام نما

سازما  تعزيرات حلومتي موظف است با هملاري نيروي انتظرامي جمهروري اسرالمي     -1بند الحاقي  

هاي بانلي محلوما  تعزيررات حلرومتي كره     ها و وجوه نقدي و سپرده ي اموال، داراييشناسايايرا  نسبت به 

مانرده اسرت، اقردام و پرس از     به مرحله اجراء در نيامده و معوق باقي  4320احلام دنها صادر و تا پايا  سال 

 داري كل كشور واريز كند. وصول، دردمد حاصله را به حساب دردمد عمومي نزد خزانه
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 -92تبصره

   -ال  

ت بگير از قايل اعضاي هيهأ  خت   حقو هاي مافزايش ضريب حقو  گروه 9311سال  دولت مك   است در -9 

( قهانون برنامهه ششهم    11) ي موضهوع مهاده  تمامي دستگاههاي اجرائري و لشكري شاغل در قضات و كاركنان كشوع مي، 

اي انجام دهد كهه   گونه هتوسعه و همچنين نيروهاي مس ح، وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي و حقو  بازنشستگان را ب

ان رسهمي و  كاركنه بهراي  ) مجموع ما   مندرج درحكم كارگزيني (%95) درلد پانزده پس از اعمال افزايش حقو  به ميزان

مشهخص( بهه نسهات مهدت كهاركرد و حكهم حقهوقي         براي كاركنهان قهرارداد كهارمعين و كهار    ) انهپيماني( و قرارداد ماه

 ( ريال كمتر نااشد.1801110111) بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قاول، از بيست و هشت مي يون

مانهد   در حكم حقو ، بدون ت يير باقي مهي ي ( قانون مديريت خدمات كشور18) تفاوت تاايق موضوع ماده 

بهراي كاركنهان   ) انهني( و قرارداد ماهبراي كاركنان رسمي و پيما) التفاوت ريالي ما   مندرج در حكم كارگزيني و مابه

، به تفاوت تاايهق مهذكور   ( ريال1801110111) مشخص( نسات به ما   بيست و هشت مي يون قرارداد كارمعين و كار

 باشد. ن، مشمول كسر كسور بازنشستگي ميردد. اين تفاوت تاايق براي شاغالگ اضافه مي

ت يبگيهران مشهمول قهانون مهدير       بازنشسهتگان و وظيفهه  ن، حداقل حقهو حداقل حقو  و مزاياي مستمر شاغال 

بها   93/5/9311مصهوب  خدمات كشوري و حداقل حقو  كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولهت  

هاي اجرائهي  ندو  بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي و لبگيران دستگاه و ساير حقو الالحات و الحاقات بعدي 

 يابد. افزايش مي (%95) درلد پانزده هاي متناسب با آنها معادل افزايش ضريب ريالي به ميزان ها و ساير حمايتي يو مستمر

تصهويب   و سازمان اداري اسهتخدامي كشهور بهه   جزا با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور نامه اجرائي اين  آيين 

 رسد. ت دولت ميهيأ

سرقف معافيرت ماليراتي    ( در اين بنرد درج گرديرد.(   0جزء )عنوا   به( 3)متن بند )الف( تبدره ) -0 

ساگنه مبلغ سيدد و  4322سال هاي مستقيم با اصالحات  و الحاقات بعدي در  ( قانو  ماليات01) موضو  ماده

ردولتري اعرم از   شود. نرخ ماليات بر كل دردمد كاركنا  دولتي و غي ( ريال تعيين مي332.222.222) شدت ميليو 

هاي مستقيم با اصالحات  و  ( قانو  ماليات03) ( ماده0) ( و4) هاي به استثناي تبدره) العاده حقوق و مزاياي فوق

ت علمري مدروب   اي از مقررات مربوط به اعضراي هيرأ   ( قانو  اصالح پاره5) مادهالحاقات بعدي و با رعايت 

با اصالحات و الحاقات بعدي( و كارانه مازاد بر مبلغ مذكور تا يك و نيم برابر د  مشمول ماليرات   43/40/4330

سراگنه  و نسبت به مرازاد يرك و نريم برابرر ترا دو و نريم برابرر د  مشرمول ماليرات           (%42) درصد ده ساگنه

 درصرد  بيسرت  و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر د  مشمول ماليرات سراگنه   (%45درصد ) پانزده

باشد. ميزا  معافيت ماليراتي   %( مي05) درصد پنجبيست  و  و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول ماليات (02%)

برا اصرالحات  و الحاقرات بعردي سراگنه مبلرغ       هاي مسرتقيم   ( قانو  ماليات424) ( و51) اشخاص موضو  مواد

 شود. ( ريال تعيين مي000.222.222) دويست و هشتاد و هشت ميليو 



18 

 

هراي مسرتقيم برا     ( قرانو  ماليرات  03) ( مراده 4) اشخاصي كه از معافيت هاي مالياتي موضو  تبدره 

مرذكور مارابق مقرررات ايرن     ( قانو  01) مند هستند مشمول معافيت ماده لحاقات بعدي بهرهاصالحات  و ا

 شوند.جزء نمي

ههاي ضهروري بهه كاركنهان      خدمت و بخشي از هزينه خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان پاداش پايان -3 

هاي مشابه به مقامات، ر سا، مهديران و كاركنهان ك يهه     با الالحات و الحاقات بعدي و پاداش 15/1/9315دولت مصوب 

( قانون برنامه ششم توسعه و همچنين وزارت اطالعات، نيروههاي مسه ح و سهازمان    11) ماده دستگاههاي اجرائي موضوع

( قانون مديريت خدمات كشهوري در ازاي  15) انرژي اتمي حداكرر معادل هفت برابر حداقل حقو  و مزاياي موضوع ماده

گيهرد. هرگونهه    محاسهاه قهرار مهي   سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفهه مهالک    هر سال خدمت تا سق  سي

 پرداخت خارج از ضواب  اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.

سهازي   متناسب( اين قانون را براي افزايش و 1) جدول شماره 551111-11 است اعتاار ردي  مك  دولت  -ب 

با اولويت كسهاني  ازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مس ح حقو  بازنشستگان تحت پوشش لندو  ب

نامه اجرائي كه توس  سازمان برنامهه و   ينيبراساس آ ،باشد ريال مي (3101110111) مي يون  سيماهانه آنها كمتر از   كه دريافتي

لهندو    رسد، اختصهاص دههد.   مي نهيأت وزيراو به تصويب شود  ميرب  تهيه  بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذي

بازنشسهتگان   9311احكهام حقهوقي سهال    افهزايش  بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مس ح مك فند 

 .كنند و به لورت جداگانه در حكم حقوقي درج اعمال 9/9/9311 تاريخ ازناشي از اجراي اين حكم را نفع  ذي

هرا، پيشرنهاد فرروش     هاي اداري شهرسرتا   تلميل يا احداث مجتمعاستاندارا  موظفند به منظور  -ج 

هاي استا  را به استثناي انفال و موارد منردرج در   هاي مللي دستااههاي اجرائي مستقر در شهرستا  ساختما 

ريرزي و توسرعه    ( قانو  اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربو ه به شوراي برنامه03) اصل هشتاد و سوم

ايرن قرانو  نرزد     042024ائه و پس از تدويب و فروش، دردمد حاصل را به رديرف دردمرد عمرومي    استا  ار

درآمد حال ه پس از ماادله موافقتنامه، لرف تكميل يا احهداث مجتمهع اداري همهان      كشور واريز كنند.  داري كل خزانه

 اري منوط به إذن ايشان است.شود. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم ره ها مي شهرستان

  -د 

، 9311( قانون برنامه ششم توسعه مك فند تا پايان خرداد مهاه سهال   11) دستگاههاي اجرائي موضوع ماده -9 

ههاي غيرمنقهول را در سهامانه جهامع امهوال       ها، فضاهاي اداري، غيراداري و ساير امهوال و دارايهي   اطالعات ساختمان

آالت و تجهيهزات در   ات طرحهاي تعميرات اساسي و ماشهين تكميل كنند. تخصيص اعتاارسادا( ) دستگاههاي اجرائي

سنجي اطالعهات اسهتاني    ها مك فند ضمن لحت منوط به ثات اطالعات موضوع اين بند است. استانداري 9311سال 

اد به وزارت امور ي مازها موضوع اين بند، با همكاري دستگاه اجرائي استاني نسات به ارائه پيشنهاد مولدسازي دارايي

منقول دولتي در اختيار را با أخذ  فند پيشنهاد مولدسازي اموال غيري اقدام نمايند. شركتهاي دولتي مكاقتصادي و داراي

ارائه نمايند. مجهامع عمهومي    9311نه در سال  ق به شركت را به مجمع عمومي ساالمجوز هيأت وزيران و اموال متع

 ها اتخاذ نمايند. وظفند تصميمات الزم را در خصوص مولدسازي داراييشركتهاي موضوع اين بند م
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وزارت امور اقتصادي و دارايي مك   است نسات به ايجاد دسترسي نظارتي براي سازمان برنامه و بودجه  

 اقدام نمايد. 9311ها و دسترسي عمومي به سامانه مزبور تا پايان سال  كشور، استانداري

سازما  ثبت اسناد و امرال  كشرور،    يبا هماهنا شود ياجازه داده م ييو دارا يقتدادبه وزارت امور ا -0 

دولت تا  يها ييدارا يو نسبت به مولدساز كنداقدام ي دولت رمنقوليمحور نمود  ا العات اموال غ نسبت به ملا 

 ازير مرازاد برر ن   رمنقرول يبا استفاده از ابزار صلو  اجاره، اموال غ ( ريال02.222.222.222.222) ارديليهزار م هشتاد سقف

 اير  يصرورت كلر    هب( قانو  اساسي 03) به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوماجرائي  يدستااهها

اقدام و  ييو دارا يامور اقتداد ريو موافقت وز صياموال( با تشخ ريو سا يها، فضاها و اراض از ساختما  يبخش) ئيجز

 دستااههاي اجرائي مللف به هملاري با اين وزارتخانه هستند. .كند زيوار 042002 يدردمد فيوجوه حاصل را به رد

 ارديررليهررزار م چهارصررد تررا سررقف شررود ياجررازه داده مرر يرريو دارا يبرره وزارت امررور اقتدرراد -3 

به استثناي انفال و مروارد منردرج در   مازاد دولت  رمنقوليمنقول و غ يها يياز اموال و دارا ( ريال122.222.222.222.222)

 ( قانو  اساسي را بدو  رعايت تشريفات مربوط به تدويب هيأت وزيررا  منردرج در  03) اصل هشتاد و سوم

ي در سرامانه  عمروم  دهير مزا قير از  ربا رعايت قروانين و مقرررات   كشور  ي( قانو  محاسبات عموم445) ماده

با اصالحات و الحاقات بعردي   41/42/4300 مدوب لترونيك دولت با رعايت قانو  تجارت اللترونيكتداركات ال

به فروش رسرانده و   شده در قانو  برگزاري مناقدات به نحوي كه با مزايده منابق باشد و نيز مقررات تعيين

دستااههاي اجرائي مللفند با اين وزارتخانه هملراري كننرد.    .كند زيوار 042004 يدردمد فيوجوه حاصل را به رد

هاي خدوصري، تعراوني و عمرومي    موال موصوف به ساير  لبلارا  بخشدر صورت عدم خريد از  ريق مزايده، ا

 شود. ميغيردولتي و پيمانلارا  داراي  لب از دستااههاي اجرائي به قيمت پايه مزايده واگذار 

( ايهن  3) %( از ماال  واريزي جهزا 51) درلد جه كشور موظ  است معادل پنجاهسازمان برنامه و بود -1 

تمهام پيوسهت    اي نيمه هاي سرمايه بند را بابت افزايش تخصيص اعتاارات اين قانون، تكميل طرحهاي تم ك دارايي

 .( اين قانون ابالغ نمايد1) جدول شماره 531111-11( و استاني از محل ردي  9) شماره

ساعتي، حق نظارت و پاداش  الزحمه،  التدريس، حق مانند حق مشابه حقو  و دستمزد ك يه پرداختهاي -9الحاقي بند 

 شود و بايد به لورت ماهانه پرداخت شود. ناپذير محسوب مي شوراهاي حل اختالف، هزينه اجتناب

%( از اعتاهارات  5)  درلهد  مجازند تا پنجها  ريزي شهرستان ها و كميته برنامه ريزي استانشوراي برنامه -1الحاقي بند 

ههاي انتظهامي بها     ( را براي احداث، تكميل، بازسازي و تجهيهز رده 91-9) اي استان موضوع جدول هاي سرمايه تم ك دارايي

 ها هزينه كنند. اولويت پاسگاهها و كالنتري

 -3بند الحاقي 

 توسعه مجاز به دريافت سود از حسهابهاي بهانكي  ( قانون برنامه پنجساله ششم 11) دستگاههاي مشمول ماده -9 

 بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. ب ندمدت( مفتو  در مدت و گذاري كوتاه پشتياان، سپرده حساب جاري،)

در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب دسهتگاههاي اجرائهي كهه     

باشند. بانكها، شركتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اورا  بههادار،   ي دريافت سود هستند، نميفاقد قوانين و مقررات برا

ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهاري و هر يك از دستگاههاي اجرائهي   لندو 

 شمول اين حكم مسترني هستند.باشند، از  كه در قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريافت سود مي
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مشرمول    هراي داراي مجروز دسرتااههاي    سود دريرافتي ناشري از سرپرده    4322از ابتداي سال  -0 

ها، نهادهاي عمومي غيردولتي و دستااههاي  بهادار، صندوق  بورس و اوراق ها، سازما   استثناي بانلها، بيمه به

اختداصي د  دستااه محسوب و به حسراب متمركرز خزانره    مأذو  از مقام معظم رهبري به عنوا  دردمد 

%( دريافت و ماابق قوانين و مقررات مربوطهه  911) لورت لددرلد و بهشود وجوه دردمد اختداصي واريز مي

 .شهود  شود. هرگونه اقدام م اير اين حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمهومي محسهوب مهي    پرداخت مي

بار تهيه كند و به كميسيون برنامه و بودجهه   ماه يك   است عم كرد اين بند را هر ششديوان محاساات كشور موظ

 و محاساات مج س شوراي اسالمي ارائه نمايد.

( قهانون  18) مهاده « اله  »سازمان اداري و استخدامي كشور مك   است گزارش عم كرد دولت در اجراي بنهد   -1بند الحاقي 

 ماهه به مج س شوراي اسالمي ارائه كند. م، اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به لورت سهبرنامه ششم توسعه ماني بر كاهش حج

 

 99تبصره

الحا  برخي مهواد بهه قهانون    قانون ( 18) م( ماده) گردان موضوع بند تنخواه شود از محل منابع اجازه داده مي 

 ( اقدامات زير لورت پذيرد:  1) تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

احمر جمهوري اسالمي  ( ريال به جمعيت هالل 10111011101110111) پرداخت چهار هزار و دويست و نود مي يارد -9 

( ريال به وزارت بهداشهت، درمهان و آمهوزش پزشهكي در قالهب      90111011101110111) ايران و هزار و هفتصد و بيست مي يارد

ريال به مؤسسهه   (90111011101110111) ما   هزار و هفتصد و بيست مي يارداي و  هاي سرمايه اي و تم ك دارايي اعتاارات هزينه

 هاي مورد نياز انسان، دام و طيور. سازي رازي براي توليد و ارتقاي كيفيت انواع واكسن تحقيقات واكسن و سرم

به ترتيب ما   بيسهت و   ( قانون برنامه ششم توسعه33) ث( ماده) ( و همچنين بند31) ب( ماده) ( بند9) در اجراي جزا -1 

( ريال جهت 111/111/111/111/9) ( ريال و هزار و دويست و نود مي يارد190181011101110111) يك هزار و چهارلد و هشتاد مي يارد

 پرداخت سهم دولت به لندو  بيمه محصوالت كشاورزي بصورت نقدي و يا اسناد خزانه اسالمي يكساله

ههاي   ( ريال جهت جاران خسارات ناشي از سيل استان30111011101110111)  ياردما   سه هزار مي -9بند الحاقي 

 سيستان و ب وچستان و هرمزگان

اورههال( نمهودن   ) ( ريهال جههت تجهيهز و بازآمهد    10111011101110111) ما ه  دو ههزار مي يهارد    -1بند الحاقي 

 بالگردهاي هوانيروز جمهوري اسالمي ايران  

 

 94 تبصره

و با هردف  با اصالحات و الحاقات بعدي  45/42/4300 مدوب ها يارانهقانو  هدفمندكرد   ياجرا در -الف 

نمود  پرداخت يارانه بره   تحقق عدالت، كاهش فقر مالق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنين معاوف

ع( مندرج در جدول ذيل مناب) ها تمامي دريافتي ( قانو  برنامه ششم توسعه،32) خانوارهاي نيازمند و در اجراي ماده

كشرور   داري كرل   ها نزد خزانه ها به حساب سازما  هدفمندسازي يارانه ها و دهياري به استثناي عوارض شهرداري

 شود: و پس از تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، ماابق جدول ذيل هزينه مي شود واريز مي
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ردي
 ف

 منابع() ها دريافتي

 مبالغ
ميليارد )

 ريال(

  بخش
 مربوط

 مدارف() ها پرداختي رديف
 مبالغ

ميليارد )
 ريال(

4 
دريافتي حاصل از فروش داخلي 

 هاي نفتي فردورده
112.131 

انه
خز

 
كل

ي 
دار

  
خش

ر ب
ساي

 و 
ور

كش
 ها

9 
ههاي نفتهي فهروش     عوارض و ماليات بر ارزش افزوده فهرآورده 

 داخ ي
9110198 

0 

دريرررافتي حاصرررل از فرررروش 
نفتري  هراي   صادراتي فرردورده 

التفرراوت  پررس از كسررر مابرره 
هاي  خورا  تحويلي و فردورده

 ها  افتي از پاگيشااهنفتي دري

000.222 

 130581 عوارض و ماليات بر ارزش افزوده گاز طايعي 1
 980135 بر ارزش افزوده بر  اتيعوارض و مال 3

 359 روگاههايبر ارزش افزوده سوخت ن اتيعوارض و مال 1

3 

دريافتي حاصل از فروش داخلي 
گاز  بيعي با احتسراب عروارض   
گازرساني و عروارض و ماليرات   

 ارزش افزوده 

322.523 

5 

سههازي مصههرف انههرژي،  بازپرداخههت تعهههدات طرحهههاي بهينههه
آوري گازهاي  ،گازرساني و جمع حمايت از حمل و نقل عمومي

( قهانون رفهع موانهع توليهد     91) موضهوع مهاده  ) همراه و مشهعل 
 پذير و ارتقاي نظام مالي كشور( رقابت

810111 

5 

( قانون الحا  برخي مهواد  55) عوارض گازرساني موضوع ماده
 سههم  -( از گهاز 1) به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

بابههت گرمههايش مههدارس بههه سههازمان  %( 51) درلههدي پنجههاه
 نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

930118 

1 

مهواد   يقانون الحا  برخ (55) موضوع ماده يعوارض گازرسان
سهوخت   -(1) دولهت  ياز مقهررات مهال   يبرخه  ميبه قانون تنظ

(  بابهت گرمهايش مهدارس    %51) درلدي پنجاه سهم روگاههاين
 به سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور

911 

1 

دريافتي حاصل از فروش بررق بره   
و  برا احتسراب عروارض   ) مشتركين

ماليات بر ارزش افرزوده( پرس از   
( 5) كسر  عروارض موضرو  مراده   
 قانو  حمايت از صنعت برق  

 30518 يان ج يس يگاههايجا يو هوشمندساز يساز منيطر  ا ياجرا 8 013.133

 1.050 هاسوخت نيروگاه 5

3 
خرررورا  ميعانرررات گرررازي   

 ها  پتروشيمي
 511 گاز مصرفي هاي هزينهپرداخت اجراي معافيت مدارس از  1 052.223

 311 بر  مصرفي هاي پرداخت هزينهاجراي معافيت مدارس از  91 34.222 منابع  حاصل از فروش دب 1

 

 911 آب مصرفي هاي پرداخت هزينهاجراي معافيت مدارس از  99

91 
هههاي سههيكل تعهههدات وزارت نيههرو بابههت نيروگاه بازپرداخههت

 هامحل سوخت نيروگاهلي و دولتي( از خصو) تركياي
30511 

پخش 
پااليش و 
پخش 

اي ه هفرآورد
 نفتي

 9110515 هاي نفتي هزينه حمل و نقل و توزيع فرآورده 93

91 

عوارض توسعه، نگهداشت و نوسازي شاكه خاوط لوله انتقهال  
ههاي نفتهي، تأسيسهات و     نفت خام، ميعانات گهازي و فهرآورده  

بها نهرخ   ) يدولته  يشهگاهها يو پاالههاي نفتهي    اناارهاي فرآورده
 لفر( اتيمال يمحاساات

110111 

 نفت

95 
از  رانيه نفهت ا  يشركت م ه %( 5/91) درلد ميسهم چهارده و ن

 ها يميپتروش يگاز عاناتيخوراک م
310585 

95 
از  رانيه نفهت ا  يشركت م ه %( 5/91) درلد ميسهم چهارده و ن

   ينفت يها فرآورده يمحل فروش داخ 
530811 

91 
از  رانيه نفهت ا  يشركت م ه %( 5/91) درلد ميچهارده و ن سهم

 ينفت يها محل لادرات فرآورده
9180151 

 گاز

 9180115 يعيگازطا و فروش عيانتقال، توز د،يتول يها نهيهز 98

91 
( قانون الحا  برخي مهواد  55) عوارض گازرساني موضوع ماده

سههم    -( از گاز1) به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
 شركت م ي گاز ايران%( 51) درلدي پنجاه

930118 

11 
مهواد   يقانون الحا  برخ (55) موضوع ماده يعوارض گازرسان
سههوخت  -دولههت ياز مقههررات مههال يبرخهه ميبههه قههانون تنظهه

 شركت م ي گاز ايران( %51) درلدي پنجاهسهم  روگاههاين
911 
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 19 بر 
 يروگاههها يبر  از ن ديفروش و خر ع،يانتقال و توز د،يتول نهيهز

 يبخش خصول
1150131 

 310111 هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب 11 آب
 1850111 ها جمع پرداختي

دي
فمن

هد
ف 

صار
م

 

 مصارف هدفمندي

 555/511 پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها 13

11 

امهداد امهام    هاي تحهت حمايهت كميتهه    كاهش فقر ما ق خانوار
ره( و سههازمان بهزيسههتي، اجههراي قههانون حمايههت از  ) خمينههي

( قانون حمايهت از حقهو  افهراد داراي    5) مع ولين، اجراي ماده
( قههانون جههامع  38) مع وليههت، اجههراي تاصههره ذيههل مههاده   

 رساني ايرارگران خدمات

9180811 

15 

( قانون الحا  برخهي مهواد بهه قهانون تنظهيم بخشهي از       15) ماده
ههاي مسهتقيم    ( موضهوع كهاهش هزينهه   1) مقررات مهالي دولهت  

سالمت مردم، ايجاد دسترسي عادالنه مردم به خدمات بهداشهتي و  
ناپهذير درمهان، پوشهش     ههاي تحمهل   درماني، كمك به تأمين هزينه

د( ) العهالج كهه از طريهق بنهد     دارو، درمان بيماران خاص و لعب
ن تنظهيم بخشهي از   ( قانون الحا  برخهي مهواد بهه قهانو    18) ماده

 شود. ( اعمال مي1) مقررات مالي دولت

510111 

15 

اجراي ساير اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، اجهراي  
ها، حهق بيمهه سههم     ( قانون هدفمند كردن يارانه99) ( تا8) مواد

از جم هه راننهدگان حمهل و نقهل درون و     ) دولت اقشار خاص
بافان و زنان سرپرست خهانوار و بدسرپرسهت    شهري، قالي برون

(، نفهر  1111)پنج هزار مي يارد ريال( و راهنمايان گردشهگري تها   
 كمك به رزمندگان معسر

550151 

 9190111 يارانه نان و خريد تضميني گندم   11
 10111 ت ذيه و امور رفاهي دانشجويان   18

11 
(، حمل و نقل ري ي، مسهكن  98بند ال  تاصره ) توليد و اشت ال

و  بيمهه اجتمهاعي كشهاورزان،    هاي كشهاورزي و لهند   و نهاده
 يان و عشايرروستاي

9110111 

31 
( 1) و ( 1) ساير مصارف هدفمندي به شر  مندرج در جهداول 

 اين قانون
1110593 

 مصارف هدفمندي
90511015

3 

 جمع كل  0.521.032 ها دريافتيجمع كل 
10511015

1 
( مي يارد ريال بوده كه در جدول فو  محاساه نشده است و تمامي وجوه دريافتي از فروش آب و بر  جهت حمايت از لهنعت آب و بهر    110118) زيان لنعت بر  -9

 قانوني برعهده شركتهاي مذكور است.شود و اجراي تكالي   رب  برگشت داده مي حداكرر ظرف مدت دو هفته به شركتهاي ذي
 جا نمايد. %(مصارف هدفمندي،  در رديفهاي مصارف هدفمندي جابه91) درلد شود تا سق  ده به دولت اجازه داده مي -1
هها از محهل فهروش    ه جايگها  ه و ما   مذكور توس  ايهن در منابع و مصارف جدول فو  محاساه نگرديد (CNG) جي ان سي هاي عرضه نفتي وه العمل جايگا معادل حق -3

 شود. برداشت مي
 ( اين قانون( منظور نشده است.5) د( تاصره) بند) ،كشور بر ( قانون حمايت از لنعت 5) ض مادهدر منابع و مصارف بخش بر ، عوار -1

 گيرد. مذكور لورت ميشده نيروگاه  شده حسابرسي اه اتمي بوشهر براساس هزينه تمامخريد بر  از نيروگ 9311در سال  -9جزاالحاقي
 هاي نفتي مندرج در بندهاي وردهو يا افزايش دردمد حاصل از فروش داخلي فرد هاي نفتي افزايش دردمد ناشي از صادرات فردورده در صورت -0جزءالحاقي

 .يابد شهدا اختصاص ميخدمت والدين  ايانحالل از آن لرفاً به يارانه نان و خريد تضميني گندم و پاداش پ درآمد( منابع، 0) ( و4)

وزارت تعاو ، كار و رفاه اجتماعي موظف است با استفاده از كليه بانلهاي ا العاتي در اختيرار و برر    -4 

گردد نسبت به شناسايي و حذف سه دهك باگي  اساس معيارها و ضواباي كه توسط اين وزارتخانه تعيين مي

 كند. افراد، اقدام به مدر  و دليل ارائه با بايرا ، يارانهدردمدي از فهرست 
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، مشرمول  4320بنردي در سرال    منابع حاصل از اصالح قيمت بنزين نسبت به قيمت قبل از سهميه -0 

 . شود %( شركت ملي نفت ايرا  نمي5/41) درصد عوارض و ماليات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نيم

( قرانو  ماليرات برر    30) ژي موضو  مادهها از فروش حاملهاي انر ها و دهياري عوارض شهرداري -3 

مدارف( اين تبدره،  پرس از وصرول، ظررف    ) ها و جداول پرداختيبا اصالحات و الحاقات بعدي ارزش افزوده 

هرا پرداخرت    هرا و دهيراري   شود تا به شهرداري ماه به حساب تمركز وجوه وزارت كشور واريز مي مدت يك

 شود.

نهام بهراي    دي كه موفق به ثاهت نام براي افرا ها مك   است امكان ثاتهيارانسازمان هدفمندسازي  -جزا الحاقي 

 كند. اند را فراهم مندي از يارانه نشده بهره

هاي امهور اقتصهادي و     نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارتخانه آيين 

 رسد. تصويب هيأت وزيران مي شود و به اجتماعي تهيه ميدارايي، نفت، نيرو و تعاون، كار و رفاه 

ها به بانك مركزي جمهروري اسرالمي ايررا  بابرت تنخرواه       بدهي سازما  هدفمندسازي يارانه -ب 

 ترا سرقف پنجراه و هفرت هرزار ميليرارد       4302هرا در سرال    دريافتي براي اجراي قانو  هدفمندكرد  يارانه

 گردد. عنوا  بدهي دولت به بانك مركزي تلقي مي به( ريال 51.222.222.222.222)

  

 95تبصره 

شهده در بودجهه    اي مك فند منابع تعيهين  شركتهاي توليد نيروي بر  حرارتي دولتي و شركتهاي بر  مناقه -ال  

مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت مادرتخصصي توليهد نيهروي بهر  حرارتهي و شهركت      

 احداث( در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شاكه انتقال كشور پرداخت كنند.  ) گذاري بابت رد ديون و يا سرمايهتوانير 

شده در بودجه مصوب ساالنه خود را بهه   شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مك   است منابع تعيين -ب 

 برداري پرداخت كند. بهرههاي  برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه شركت بهره

اي ايرا  مللف است جهت توسرعه و تسرريع در اجرراي     شركت توليد مواد اوليه و سوخت هسته -ج 

اي، مواد معدني و محدوگت جانبي همراه با مواد پرتوزا را ماابق با قوانين  هاي سرمايه  رحهاي تملك دارايي

شرده كراگ و    شامل قيمرت تمرام  ) ها از كسر هزينه را پس و مقررات به فروش رسانده و دردمد حاصل از د 

 داري كل كشور واريز كنرد  و فروش( به حساب خاصي نزد خزانه عمومي و توزيع -رفته، اداري خدمات فروش
 ههاي  دارايهي  گذاري در طرحها و رديفهاي تم هك  ماابق بودجه ساالنه آن شركت جهت سرمايه و درآمد حال ه را

اي جهت خريد كيك زرد با منشأ داخ ي يا خارجي و يا تم ك سهام معادن پرتهوزا و شهركتهاي مهرتا  بها      سرمايه

دردمد حاصرله بره    هزينه نمايد. كشور شده با سازمان برنامه و بودجه هاي ماادله چرخه سوخت براساس موافقتنامه

سهام دولت و ماليرات د  برا نررخ صرفر      حساب افزايش سرمايه دولت در شركت منظور و معاف از تقسيم سود

 محاسبه مي شود.

شركتهاي توانير و ملري گراز ايررا  موظفنرد از  ريرق      ور اصالح الاوي مدرف برق و گاز، به منظ -د 

ي و وصرول ماالبرات   نسبت بره برقرراري ارتبراط و شناسراي     اپراتورهاي( مجازي و شركتهاي نودور) كارورا 
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مدرف و همچنين ندب كنتورهاي هوشمند و هوشمندسازي مدرف عمده پرتركا  با اولويت مشتركا  مش

 دنها اقدام نمايند.

تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعالم وزارت نيرو اقدام به تحويل تمام يا بخشري از   - ه 

ه، شرده بره شربل    كنند، به ميزا  سوخت مدرفي براي بررق تحويرل   برق توليدي خود به شبله سراسري مي

   باشد. مي 4321معادل تعرفه سوخت نيروگاهي براساس متوسط بازدهي نيروگاههاي حرارتي سال 

سازي و مديريت مدرف دب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نيررو مللفنرد    منظور فرهنگ به -و 

برنامه ششرم  ( قانو  02) در محدوده مجاز كليه دستااههاي اجرائي مندرج در ماده تعرفه بهاي دب مدرفي

هراي دولتري در    هاي عمومي و بيمارسرتا   كنند. مدارس، كتابخانه شده دريافت توسعه را معادل قيمت تمام

 صورت مدرف باگتر از الاوي مدرف مشمول حلم اين بند هستند.

 دهنده خدمات مخابراتي، عالوه بر قيمت هر پيامرك مبلرغ ده   اپراتورهاي( ارائه) كارورا -4الحاقي  بند 

داري  نرزد خزانره   432451دمد عمومي رديف كنندگا  خدمات مزبور دريافت و به حساب در ( ريال از استفاده42)

ريهال جههت اجهراي     (90111011101110111) درآمد حال ه متناسب با ولول تا سق  هزارمي ياردكل كشور واريز كنند. 

ر اختيهار  ساماندهي كودكهان كهار و خيابهاني د    و 11/91/9315( قانون حمايت از حقو  مع والن مصوب 8) ( و5) مواد

 گيرد. سازمان بهزيستي قرار مي

 مين كماود نيروي انساني متخصص در شركت مهندسي آب و فاضالب كشور، شهاغالن تأمنظور  به -1بندالحاقي 

 مور ادامه خدمت دهند.توانند در شركت مذكور به لورت مأ كاركنان( شركتهاي آب و فاضالب استاني مي)

هاي فشار قوي بر  كشهور بها    ت حقو  و مزاياي ك يه شاغالن پستوزارت نيرو مك   اس -3بندالحاقي 

بندي مشاغل كهارگري   ارچوب طر  طاقههپستهاي فو  توزيع و انتقال بر  را در چ (اپراتورهاي) كاروران اولويت

 تعيين كند.وزارت نيرو 

 

 96تبصره

از محهل  بانك مركهزي جمههوري اسهالمي ايهران موظه  اسهت       منظور حمايت از ازدواج جوانان،  به -ال  

الحسنه ازدواج به زوجهايي كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد  الحسنه نظام بانكي، تسهيالت قرض انداز و جاري قرض پس

تسههيالت  پرداخهت كنهد.   انهد بها اولويهت نخسهت      دريافت نكردهباشد و تاكنون وام ازدواج  مي 9/9/9315 مورخ از

ريهال بها دوره بازپرداخهت     (51101110111)  مي يون پانصد 9311در سال  هايك از زوج الحسنه ازدواج براي هر قرض

 .است با أخذ يك ضامن معتار و سفته ساله هفت

ههاي   ( قهانون احكهام دائمهي برنامهه    51) ( قانون برنامه ششم توسعه و مهاده 83) ب( ماده) در اجراي بند -ب 

 هفتهاد ههزار مي يهارد   توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مك   اسهت از طريهق بانكههاي عامهل ما ه       

چههل و  بانكي را به تفكيهك   نظام الحسنه قرض انداز و جاري پس هاي سپرده  منابع از محل ( ريال110111011101110111)

 و بيسههت و يههك هههزار مي يههاردره( ) بههه كميتههه امههداد امههام خمينههي  ( ريههال110111011101110111) هههزار مي يههارد نههه 

ربه  بهه مهددجويان و كارفرمايهان      به سازمان بهزيستي كشهور بها معرفهي دسهتگاههاي ذي     ( ريال190111011101110111)
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 سهاله  با بازپرداخت هفت الحسنه طرحهاي اشت ال مددجويي با اولويت زنان سرپرست خانوار به لورت تسهيالت قرض

در لورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتواند به هر ميزان سهميه تسهيالت خود را تها پايهان آذرمهاه     پرداخت كند.

   گيرد. ايد، سهميه مذكور به ديگر دستگاههاي مشمول تع ق مياستفاده نم 9311سال 

ره( ) ائهي فرمهان حضهرت امهام    اين بند در اختيار ستاد اجر( از منابع 910111011101110111) ما   ده هزار مي يارد 

 .نمايد اشت ال در مناطق محروم هزينه مي و برايكند مي ين ما   به اين منابع اضافهاگيرد. ستاد اجرائي معادل  قرار مي

  (، ما ه 1) ( قانون الحا  برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت11) در اجراي ماده -ج 

الحسنه بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه  ( ريال از منابع قرض10111011101110111) دوهزار مي يارد

 زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.گيرد تا به زندانيان نيازمند با اولويت زندانيان  قرار مي

دوازدهرم    %( از يرك 0) درصدماهانه معادل دوكشور مللف است   داري كل دولت از  ريق خزانه -د 

هاي جاري شركتهاي دولتي، بانلها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته بره دولرت منردرج در پيوسرت      هزينه

از حسابهاي دنها برداشت و به حساب دردمد عمرومي   را هاي استهال  به استثناي هزينه( اين قانو  3) شماره

 ( اين قانو  واريز كند.5) جدول شماره 432105رديف داري كل كشور موضو   نزد خزانه

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مك   است از طريق بانكهاي عامل با هماهنگي و معرفي بسيج  -هه 

ههاي   ( ريهال از محهل منهابع سهپرده    510111011101110111) سازندگي نسات به اختصاص ما   پنجاه ههزار مي يهارد  

ها براي پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كي هوواتي  الحسنه و عادي بانك قرض

( ريهال بها بازپرداخهت    51101110111) در روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصهد مي يهون  

( 90111011101110111) التفاوت نرخ سود تا سق  ههزار مي يهارد   %( اقدام كند. مابه1) ماهه و نرخ چهاردرلد شصت

شهود.   اين قانون پرداخت مي (98) ال ( تاصره) ريال نسات به نرخ مصوب شوراي پول و اعتاار از محل منابع بند

باشد. استفاده از  ها به لورت رايگان برعهده سازمان بسيج مستضعفين ميگاهاندازي اين نيرو ب و راهصمسؤوليت ن

 .استتسهيالت اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد تضميني بر  از سوي شركت تابعه وزارت نيرو 

ههاي   طريق بانكهاي عامهل از محهل سهپرده    بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مك   است از -9بند الحاقي 

صهره، نسهات   هه( اين تا) ج( و) ب(،) ال (،) الحسنه نظام بانكي پس از انجام تكالي  مندرج در بندهاي جاري و قرض

 الحسنه براي موارد زير اقدام نمايد: به پرداخت تسهيالت قرض

 9-  

ساله( براي پرداخهت هفتصهد    حداقل ده) مدت( ريال تسهيالت ب ند10111011101110111) ما   دو هزار مي يارد - 

 ( ريههال وام ازدواج و دويسههت مي يههون11101110111) ( ريههال وديعههه مسههكن، دويسههت مي يههون11101110111) مي يههون

 ( ريال وام ضروري براي هر يك از كاركنان و بازنشستگان ناجا از طريق بانكهاي عامل  11101110111)

انكها براي پرداخت تسهيالت سهاخت  ( ريال از محل منابع عادي ب910111011101110111) ما   ده هزار مي يارد - 

و با ضمانت نيهروي   (%1) درلد نه ( ريال براي هر فرد با نرخ سود9011101110111) يا خريد مسكن تا سق  يك مي يارد

 ساله بيستانتظامي با  بازپرداخت 
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اني و العهالج، سهرط   ريال جههت پرداخهت بهه بيمهاران لهعب      (50111011101110111) ما   پنج هزار مي يارد -1 

 زوجهاي نابارور.

شده با همكهاري بانهك مركهزي و وزارت    امل نحوه پرداخت تسهيالت و مشموالن ياددستور العمل اجرائي ش  

 شود. و آموزش پزشكي تهيه و عم ياتي ميبهداشت، درمان 

 3-  

اسهالمي  ( ريال جهت پرداخت بهه كاركنهان ارتهش جمههوري     110111011101110111) ما   چهل هزار مي يارد - 

ههاي   ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و وزارت دفاع و پشتيااني نيروهاي مس ح بها همهاهنگي ههر يهك از سهازمان     

 ( ريهال، ازدواج پنجهاه مي يهون   11101110111) الحسهنه جهيزيهه دويسهت مي يهون     مذكور براي پرداخت تسهيالت قهرض 

( ريهال بهه   31101110111) ان آنها و وديعه مسهكن سيصهد مي يهون   ( ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزند5101110111)

 هريك از كاركنان و بازنشستگان  

( ريال تسهيالت از محل منهابع عهادي بانكهها بهراي هريهك از      80111011101110111) ما   هشت هزار مي يارد - 

ال بهراي ههر فهرد بها     ( ريه 9011101110111) جهت ساخت يا خريهد مسهكن تها سهق  يهك مي يهارد       ي مذكورها سازمان

 ساله بيستبازپرداخت حداكرر 

 شود. ها با بانكهاي عامل تأمين مي سازمان التفاوت سود تسهيالت مذكور در توافق هر يك از مابه 

هيالت و خريهد  ( ريهال جههت توانمندسهازي، پرداخهت تسه     50111011101110111) ما   پنج ههزار مي يهارد   -1 

ناطق محهروم معهاون اول   و كارگشايي امور، با پيشنهاد معاونت توسعه روستايي و مسيسات خانگي انشعابات و توسعه تأ

 راي پرداخت به متقاضيان روستاييجمهور ب رئيس

( ريال از منابع عادي بانكها براي پرداخت به ده ههزار نفهر   10111011101110111) ما   چهار هزار مي يارد  -5 

( ريال بها بازپرداخهت   11101110111) كي وواتي به ازاي هر نفر چهارلد مي يونمتقاضي ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج 

 %(  8) درلد نفس و نرخ سود حداكرر هشتسال ت ماهه با يك شصت

( ريال نسات به نهرخ مصهوب شهوراي پهول و     911011101110111) التفاوت نرخ سود تا سق  يكصد مي يارد مابه 

شود. اسهتفاده از تسههيالت ايهن بنهد منهوط بهه ارائهه         ( اين قانون پرداخت مي98) ال ( تاصره) اعتاار از محل منابع بند

 باشد. ه وزارت نيرو و با نظارت آنها ميداد خريد تضميني بر  از سوي شركت تابعرقرا

بانك مسكن موظ  است با استفاده از منابع حالل از بازگشت اقساط مسهكن مههر تعهداد     -1الحاقي بند 

شدن آنهها گذشهته و در ده سهال     يالت مسكن به بازنشستگاني كه حداقل پنج سال از بازنشستهچهل هزار فقره تسه

اند، بهدون   گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيالت خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده

 گذاري، پرداخت كند. نياز به سپرده

%( و در ساير شههرها و  1) درلد ها هفت ر مراكز استان%(، د1) درلد نرخ سود اين تسهيالت در تهران نه 

%( است؛ اين حكم شامل ك يه بازنشستگان اعم از كشوري، لشكري و تأمين اجتمهاعي كهه   1) روستاها چهاردرلد

نشهده قهانون    منابع استفاده شود. ( ريال در ماه است، مي3101110111) مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي مي يون
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بنهدي متقاضهيان    شود. سق  تسهيالت مزبور و نحوه اولويتبه منابع موضوع اين بند اضافه مي 9318 بودجه سال

 شود.  رسد، معين مي نامه اجرائي كه به تصويب هيأت وزيران مي در آيين

  

 97 تبصره

 يهه پا يمهه بسهته خهدمات ب   ئهه ارا 9311منهابع، در سهال    يهداري عدالت در سالمت و پا يتمنظور رعا به -ال  

از  يرنهد، گ يم سالمت قرار يهپا يمهتحت پوشش ب يگانلورت را اقشار كه براساس آزمون وسع به يهك  يشده برا ي تعر

از سهاح خهدمات بهاالتر اعهم از      يمنهد  . بههره شهود انجام مهي ي نظام ارجاع، پزشك خانواده و در مراكز دانشگاه يقطر

 يالهذكر، مسهت زم مشهاركت مهال     شده فو  ي تعر يهپا يمهاز بسته خدمات ب يشترو ب يدولتيرشده در مراكز غ  هئخدمات ارا

روسهتاييان،    شهود.  تأمين مهي  911113هزينه مربوط از محل ردي   بود. خواهد يمهشدگان در پرداخت حق سرانه ب يمهب

 باشند. مشمول نظام ارجاع و پزشك خانواده مي جمعيت عشاير و ساكنان شهرهاي زير بيست هزار نفر

تحهت پوشهش   ) در لورت عدم امكان دسترسي به خدمات پزشك خانواده، ارائه خهدمات بهه اقشهار مهذكور     

تعرفهه   رايگان بيمه پايه سالمت( بدون رعايت نظام ارجاع و پزشك خانواده، لرفاً با مراجعه به مراكهز دانشهگاهي و بها   

   است.پذير  دولتي امكان

 باشند. ره( مشمول آزمون وسع نمي) افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني 

  (1) جدول شماره 939511مك   است از محل اعتاارات موضوع ردي   يرارگرانو امور ا يدشه يادبن -ب 

اين قانون به جاناازان و آزادگان غيرحالت اشت ال معسر فاقد درآمد كه بر اساس قوانين نيروههاي مسه ح مشهمول    

معيشت معادل حداقل حقهو    كمك انهماه ،تا زماني كه فاقد ش ل و درآمد باشند ،باشند دريافت حقو  وظيفه نمي

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه كشور و بنياد شهيد  آيين دولت پرداخت كند.كاركنان 

 رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي و امور ايرارگران تهيه مي

 -ج 

( قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پايگاه اطالعهات  11) ماده (چ)اجرائي نمودن بند  به منظور -9 

هاي بيمه پايه و تكمي ي درمهان   شدگان درمان كشور و مديريت مصارف و منابع، ك يه شركتها و لندو  برخ  بيمه

ريت خهدمات كشهوري، از جم هه    ( قانون مهدي 5) اعم از دولتي و غيردولتي و نيز دستگاههاي اجرائي موضوع ماده

گر مك فند نسات به ارسال  هاي بيمه سازمان خدمات درماني نيروهاي مس ح، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان

لورت رايگان و مستمر اقدام و از پايگهاه مهذكور    روزرساني پايگاه مذكور به د و بهشدگان خو برخ  اطالعات بيمه

سهنجي سهازمان    استحقا  (سرويسسامانه)ه و با استفاده از لكترونيكي به جاي دفترچاز طريق جايگزيني ابزارهاي ا

 شدگان تحت پوشش خود استفاده كنند. اي و درماني به بيمه ، جهت ارائه ك يه خدمات بيمهايرانيان بيمه سالمت

مين و أ  بيمه سالمت ايرا  از  ريق شركتهاي وابسرته مللرف اسرت ضرمن تر     سازما -4جزء الحاقي 

شدگا  موضو  اين بند براي دريافت خدمات سالمت،  ترونيلي گزم، هناام مراجعه بيمهتدار  بسترهاي الل

اي خردمت را   قواعرد بيمره   (كنترلپرايش) اي و  شراني بيمره  اي، بررسري همپو  كليه خدمات اعتبارسنجي بيمه

هزينه خدمات موضو  اين سنجي به انجام رساند.  استحقاق (سرويسسامانه)از  ريق  لترونيلي وصورت ال به
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ت شرده( دريافر   بيمره ) كننرده  بند با تدويب مجمع عمومي سازما  بيمه سالمت ايررا  تعيرين و از مراجعره   

 شود. مين ميأين محل تاهاي ساير مراجع از  اادل اطالعات و استفاده از دادههاي قانوني تو هزينهشود  مي

همچنين ك يه مراكز بهداشتي، تشخيصي، درماني و لاحاان حرف پزشكي و پيراپزشكي و  - 1جزا الحاقي 

اي كه از سهوي سهازمان بيمهه سهالمت      يه و خصولي مك فند براساس برنامهدارويي اعم از دولتي، غيردولتي، خير

 (91)شود بدون استفاده از دفترچه و ماتني بر نسخه الكترونيكي حاوي امضاي معتار منااق بها مهاده    ايران ابالغ مي

تنهي بهر پايگهاه اطالعهات     سنجي سازمان بيمه سهالمت ما و با استفاده از سامانه استحقا ت الكترونيك قانون تجار

سهنجي نماينهد.    شهدگان كشهور اسهتحقا     بهراي ك يهه بيمهه    شدگان درمان كشور، در زمان ارائه خدمت برخ  بيمه

غذي و ماتني بر بستر الكترونيهك،  گر مك فند پرداخت ماالاات آن دسته از مراكز كه بدون نسخ كا هاي بيمه سازمان

 نمايند را در اولويت پرداخت قرار دهند. خدمات سالمت ارائه مي

( قانون الحا  برخي مواد بهه  51) در اجراي ماده نددولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مك ف -د 

(، تسهيالت الزم براي هدف قانون ماني بر تأمين مسكن يكصهدهزار  1) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت

 شود. تأمين مي اين قانون (1) جدول شماره 939511يارانه سود تسهيالت از  ردي   مين كنند.را تأنفر 

 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درمهاني و تجهيهزات پزشهكي كشهور     9311از ابتداي سال  -هه 

 شود. ( قانون برنامه ششم توسعه مي55) ل مفاد مادهمادرتخصصي( مشمو)

حالل از خريهد   ماال هاي داراي ردي  بودجه مستقل موظفند  شگاههاي ع وم پزشكي و بيمارستاندان -و 

مين و تدارک دارو، أهاي ت را منحصراً جهت بازپرداخت هزينهو فروش دارو، لوازم و تجهيزات و م زومات پزشكي 

ههاي   سهازمان  كننده پرداخهت كننهد و   مينأها و شركتهاي پخش ت م زومات پزشكي به داروخانه زات ولوازم و تجهي

نمايهد   اي كهه دانشهگاه اعهالم مهي      زومات پزشكي را به حساب جداگانهاي مك فند هزينه دارو و تجهيزات و م بيمه

 شود. ت قي ميقانوني در اموال عمومي تصرف غير تخ   از اجراي اين بند در حكم .واريز نمايند

ونيكهي را پهذيرش نماينهد. ايهن     هاي الكتر گر پايه درمان موظفند فق  نسخه هاي بيمهسازمان -9الحاقي بند 

م ي و مشخصات فردي بيمار، مشخصات فردي و شهماره نظهام پزشهكي پزشهك،     (كدشماره)ها دربرگيرنده  نسخه

خهدمت، شناسهه الكترونيكهي پرداخهت بيمهار و       ميزان خدمت، زمان ارائه شناسه يكتاي مركز ارائه خدمت، نوع و

 كد( اختصاص پايانه فروشگاهي و هزينه خدمت به تفكيك سهم بيمه و بيماري است.) شناسه

شوراي عالي بيمه مك   است نسخه الكترونيك را ماتني بر ضواب  موجود در ايهن بنهد طراحهي و بهراي      

ي كه شوراي عالي بيمه ظرف اين تاصره ابالغ نمايد. در لورتج( ) شده در بندبه تمامي افراد و نهادهاي ذكر ااجرا

درمان مك فنهد حهداكرر ظهرف مهدت      گر پايه هاي بيمه اقدام به اين كار ننمايد سازمان 9311ماه اول سال  مدت سه

 كنند. اماه نسخه الكترونيك را ماتني بر ضواب  مذكور طراحي و اجرا يك

نسات بهه سهاماندهي    9311آموزش پزشكي مك   است در سال وزارت بهداشت، درمان و  -1بندالحاقي 

ماه پس از ابالغ اين دوظرف مدت  بند نامه اجرائي اين و م زومات پزشكي اقدام نمايد. آيين شاكه توزيع تجهيزات

 .رسد ت وزيران ميتصويب هيأ آموزش پزشكي بهقانون با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و 
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( قهانون برنامهه ششهم توسهعه از جم هه نهادههاي عمهومي        11) دستگاههاي موضهوع مهاده  ك يه  -3بندالحاقي 

هها و   كنند، مك فند تمهامي حمايهت   پذير حمايت ميهاي مقدس كه به هر شكل از اقشار آسيب غيردولتي، بنيادها و آستان

ون، كار و رفاه اجتماعي ثات كننده حمايت، در سامانه وزارت تعا م ي فرد دريافت(كدشماره)كمكهاي خود را به تفكيك 

نمايند. به منظور ساماندهي و كارآمدسازي سياستهاي حمايتي، اطالعات سامانه در اختيار تمامي دستگاههاي فهو  قهرار   

 گيرد. مي

سهنجي افهراد   پس از ثات اطالعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مك   است امكهان اسهتعالم اسهتحقا     

كننده قرار دهد. هرگونه ارائه خدمت بهه افهراد، توسه  دسهتگاههاي      ا در اختيار نهادهاي حمايتمايت ركننده ح دريافت

 شود.موضوع اين بند كه در اين سامانه ثات نشود، در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي

رت ثاهت در  شود تنها در لو سسات خيريه خصولي كه به اشخاص پرداخت ميهاي مؤآن بخش از هزينه -9 

 شوند. هاي مالياتي برخوردار مي سامانه مذكور از معافيت

شهده را بهه تفكيهك     الحسنه پرداخت ك فند تسهيالت قرضسسات اعتااري خصولي و دولتي مبانكها و مؤ -1 

 م ي در سامانه مذكور ثات نمايند.(كدشماره)

شهده و همچنهين    ههاي انجهام  اطالعات حمايتوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مك   است امكان ثات  -3 

 نهاد نيز فراهم نمايد. سنجي افراد را براي مؤسسات خيريه مردماستعالم استحقا 

 

 98تبصره

 -ال  

شهده،   ( اين قانون را در قالب وجهوه اداره 91) مندرج در جدول تاصره شود اعتاارات مي داده اجازه دولت به -9 

 مهالي  مقهررات  از بخشهي  تنظيم قانون به مواد برخي الحا  قانون( 51) ماده منابع موضوع، كمك بالعوض با  يارانه سود

در چهارچوب مصوبات هيأت امنا، ضواب ، مقررات و اساسنامه لندو  توسعه م هي و همچنهين تسههيالت     (1) دولت

هاي بازار كار و تكميهل   سياستهاي ايجاد اشت ال مولد، ترايت اشت ال موجود، اجراي  بانكي تركيب و براي اجراي برنامه

 كشور هزينه كند.  كل 9318و  9311بودجه سالهاي  وانين( ق98) ال ( تاصره) هاي بند اجراي برنامه

( ايهن  9) بخشي از منابع عمهومي جهزا  هاي موضوع اين حكم،  به منظور تسهيل تأمين وثايق مورد نياز برنامه -1 

ي و همچنهين  گهذار  هاي ضمانت سرمايه بودجه كشور براي افزايش سرمايه لندو تواند با تأييد سازمان برنامه و  بند مي

 هاي موضوع اين حكم در بخش كشهاورزي بهراي افهزايش سهرمايه لهندو  بيمهه كشهاورزي و        به منظور تحقق برنامه

 گذاري در بخش كشاورزي و عشايري استفاده شود. لندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه

 حذف شد. -3 

 از بخشهي  تنظيم قانون به مواد برخي الحا  قانون( 51) ماده( 1) تاصره در مندرج(« %9) درلد يك» تعاار -1 

 .شود مي الال  «درلد  واحد يك» عاارت به (1) دولت مالي مقررات

شهود و  ( ايهن بنهد اضهافه مهي    9) لندو  كارآفريني اميد به فهرست بانكهاي عامل تسهيالت جزا -جزاالحاقي 

   شود. ( اين بند برخوردار مي9) نيز از تسهيالت حكم جزا «لنايع دستي»
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به پيشنهاد مشترک ههر يهك از دسهتگاههاي اجرائهي و وزارت تعهاون، كهار و رفهاه         بندهاي موضوع اين  برنامه 

   رسد. ميبه تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور  شود وتهيه مي اجتماعي

 رفاه و كار تعاون، هاي وزارتخانه همكاري با و كشور بودجه و برنامه زمانسا پيشنهاد اين بند به اجرائي نامه آيين 

كشهور و ميهراث فرهنگهي، لهنايع     ، تجارت، ارتااطات و فناوري اطالعات، جهاد كشهاورزي  و معدن لنعت، اجتماعي،

 .رسد مي وزيران هيأت تصويب به شود و مي تهيه ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك و دستي و گردشگري

ارتااطهات و   يهر وز ييهد بها تأ  شهود  ياطالعات اجهازه داده مه   يتابعه وزارت ارتااطات و فناور هايبه شركت -ب 

 يخهود و بهرا   ي( ريال از محهل منهابع داخ ه   90111011101110111) ي ياردم هزار و چهارلد يكاطالعات تا ما    يفناور

 ها، حمايهت بخش يهدر ك  يكيخدمات الكترون هكنند ئهارا يها(اپراتور) كارور يجادا ير،خارپذ هاي گذاري يهكمك به سرما

و  يخصوله  هايبخهش توسه  بخشه    يهن لادرات كاال و خدمات در ا ياو  ينآفر اشت ال اي توسعه هاي (پروژه)طر از 

اطالعهات و   يمشهترک وزارت ارتااطهات و فنهاور    يشنهادكه به پ اي نامه يينشده براساس آ  به لورت وجوه اداره يتعاون

التفاوت نرخ سود  اختصاص دهند و مابه رسد، يم يرانهيأت وز يبو به تصو شود يه ميو بودجه كشور ته امهمان برنساز

 .را از محل آن پرداخت كنند

اي و شركتهاي تابعهه   شود از طريق سازمان توسعه به وزارت ارتااطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي -ج 

هاي دولهت الكترونيهك و    (پروژه)منظور انجام طر  خصولي داخ ي و خارجي به  -خود نسات به مشاركت عمومي

( قانون برنامه ششم توسهعه اقهدام كنهد.    51) توسعه خدمات الكترونيكي ازجم ه هوشمندسازي مدارس موضوع ماده

از محهل   ( ريهال 50111011101110111) گذاري بخش دولتي تها ما ه  پهنج ههزار مي يهارد      منابع مورد نياز جهت سرمايه

اعتاارات وزارت ارتااطات و فناوري اطالعات و منابع داخ ي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامهه و بودجهه كشهور    

 رسد. ( اين قانون به مصرف مي1) جدول شماره 911111شود و از محل ردي   تأمين مي

و رونهق توليهد و در راسهتاي    منظور ايجاد اشهت ال   اي به هاي توسعه دولت مجاز است از طريق سازمان -د 

هاي مخت   اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مهواد قهانون برنامهه پنجسهاله ششهم       گذاري در عرله توسعه سرمايه

( قانون اساسي نسات به اجراي طرحهاي 11) هاي ك ي الل چهل و چهارم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست

ز جم ه نوسازي ناوگان هواپيماي تجاري و با در نظرگرفتن مزيتههاي  گذاري، زيرساختي و نوسازي لنايع ا سرمايه

كهارگيري   يافته، محروم و ههدف بهازآفريني شههري بها بهه      اي و آمايش سرزمين با اولويت مناطق كمترتوسعه مناقه

بسته به اي، وجوه حالل از واگذاري شركتهاي وا هاي توسعه منابع داخ ي سازمان) ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي

ايهن قهانون(    ( 3) ال ( تاصره) فاينانس( موضوع بند) اي تسهيالت بانكي و تأمين مالي خارجي هاي توسعه سازمان

 اقدام كند.

شود منابع حالل از بازپرداخت تسهيالت ت فيقي موضوع  عامل اجازه داده مي يها و لندو ها به بانك -هه 

پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع لندو  توسعه م ي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشت ال 

شده هر دستگاه و نهاد لرف اعااي تسهيالت مجدد در راستاي  را به نسات سهم بازپرداخت 9315/ 5/ 39مصوب 

 اهداف قانون نمايند.
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پهذير و   ع موانع توليد رقابت( قانون رف5) لندو  ضمانت لادرات ايران به فهرست مصاديق ماده -بند الحاقي 

 شود.ارتفاي نظام مالي كشور با الالحات و الحاقات بعدي اضافه مي

 

 91تبصره 

( قانون الحا  برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 11) مادهدر اجراي  دستگاههاي اجرائي مك فند 

تمهام و   جديد، نيمه  هايتمهيدات الزم را براي اجراي طرحهاي خود  كشور و دارايي  از محل منابع بودجه كل (،1)  دولت

اي بها منهابع عمهومي و اختصالهي و      هاي سرمايه اعم از طرحهاي تم ك داراييبرداري  برداري و در حال بهره بهره آماده 

بها بخشههاي خصولهي،     خصولهي  -مشاركت عمومياز طريق انعقاد قرارداد با منابع داخ ي  طرحهاي شركتهاي دولتي

 .ها با اولويت بخشهاي خصولي و تعاوني فراهم كنند ها و دهياري تعاوني و شهرداري

اي ايهن قهانون را    هاي سهرمايه  ( از اعتاارات تم ك دارايي%91) درلد شود تا ده به دولت اجازه داده مي -9 

در قسهمت دوم   واريز كند تا با اعتاار مصوب طرحها و زيرطرحهاي مندرج 551111-38  كسر و به ردي  شماره

شده و يا كمك، براي قراردادهاي مذكور اختصهاص   ( اين قانون، در قالب يارانه سود، وجوه اداره9) پيوست شماره

ايهن قهانون و    ( 9) جهايي اعتاهارات، طرحهها و زيرطرحههاي منهدرج در قسهمت دوم پيوسهت شهماره         جابهه دهد. 

ي استاني ها( پروژه)طر  شود. نحوه توزيع اعتاارات ام ميبندي آنها توس  سازمان برنامه و بودجه كشور انج اولويت

 شود. ريزي و توسعه استان تعيين مي توس  شوراي برنامه

توانند تأمين مالي را از طريهق روشههايي چهون     ها مي ها و دهياري بخشهاي خصولي، تعاوني و شهرداري 

منابع بانكي، بازار سرمايه و تسهيالت ريالي و ارزي ،  ( اين قانون(3) تاصره (ال ) موضوع بند) تأمين مالي خارجي

 .با رعايت قوانين و مقررات موضوعه( انجام دهند) لندو  توسعه م ي

ورزشي  ،سازي سالنهاي فرهنگي تجهيز وآماده %( از اعتاارات موضوع اين جزا جهت تكميل،9) درلد يك 

 شود. هزينه ميامدادي بسيج  و

كشور   كل 9311( قانون بودجه سال 91) ( تاصره99) و (91) (،1) (،5) (،5) (،1) (،3) اجراي بندهاي -1 

 د.شو از ظرفيت اين تاصره تنفيذ مي با رعايت و استفاده

 و تحقيقرات  و دموزش سالمت،   رحهاي حوزه از برداري احداث، توسعه و بهره در تواند مي دولت -3 

 قرانو  ( 11) اصرل چهرل و چهرارم    كلي هاي سياست اجراي قانو ( 3) ماده ج() بند( 0) تبدره موضو  فرهنگ

كلري   هاي سياست اجراي قانو ( 0) ماده سه گروه هاي فعاليت و بنااهها  رحهاي و همچنين در اجراي اساسي

با رعايت قرانو    تبدره اين ظرفيت از خدوصي -عمومي مشاركت روش از استفاده با( 11) اصل چهل و چهارم

 .كند ( استفاده11) اصل چهل و چهارمهاي كلي  اجراي سياست

اي اسهتان   هاي سرمايه ( از اعتاارات تم ك دارايي%91) درلد ريزي و توسعه استان تا سق  ده شوراي برنامه -1 

شده لرفاً از طريق سهازوكار   را براي طرحهاي جديد استاني اختصاص دهد و براي طرحهاي جديد بيش از سق  تعيين

ههاي   خريد محصول طرحهاي مشاركتي از محهل اعتاهارات تم هك دارايهي     باشد. خصولي مجاز مي -مشاركت عمومي

 .باشد پذير مي ريزي و توسعه استان امكان اي استان طرحهاي استاني مصوب شوراي برنامه اي و هزينه سرمايه
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 و عهام  مقهررات  و قوانين در مندرج گذاري تعرفه شمول از مشاركت قرارداد در  (پروژه)طر  محصول بهاي -5 

 تعرفهه  دريافهت  از ج هوگيري  يها  و گهذاري  تعرفه نظام در دخالت تك يفي، قيمت تعيين لورت در. است مسترني خاص

كارگروهههاي  مصهوب   مهالي  الگوي ماناي بر شده محاساه محصول قيمت التفاوت مابه ، (پروژه)طر  محصول بهاي براي

 و( 1) قانون الحا  برخي مواد به قهانون تنظهيم بخشهي از مقهررات مهالي دولهت      ( 11) شده در دستورالعمل ماده تعري 

 شود. يا الگوي مالي مذكور الال  مي پرداخت تك يفي قيمت

 حذف شد. -3 

راه دهن( اسرتفاده  ) ي جديد بزرگراهي و راه اصلي و همچنين حمل و نقل ريليها( پروژه)در  رح -1 

بررداري برا  خرذ عروارض از كراربرا        بهسازي، بازسرازي و بهرره   ناهداري، از قرارداد مشاركت در احداث، 

 پذير است. املا 

( قهانون تنظهيم بخشهي از    53) هاي مشاركتي آب در اجراي ماده (پروژه)طر  درآمد حالل از حق اشتراک -8 

 گيرد.ميگذار تع ق  به سرمايهبا الالحات و الحاقات بعدي  11/99/9381مصوب مقررات مالي دولت 

سهازي   و ظرفيهت  مورد نيهاز بهراي فراخهوان    هاي گزارش تهيه و ماالعات هزينه است مجاز دستگاه اجرائي -1 

و همچنهين مجهاز اسهت     كند تأمين خود منابع ساير و اي سرمايه هاي دارايي تم ك اعتاارات محل از توسعه مشاركت را

گهذار در   براي فراخوان مشاركت را در اسناد فراخوان اعالم نمايد تا سرمايه (پروژه)طر سازي  هاي آماده بخشي از هزينه

 الگوي مالي خود، لحاظ و پرداخت كند.

أخهذ   بها  انهد  يي كه با ت يير شراي ، توجيه اوليهه خهود را از دسهت داده   ها( پروژه)طر  ال ي كاربري ت يير -91 

 .باشد پذير مي رب  امكان يبرنامه و بودجه كشور و رعايت مقررات ذ سازمان موافقت

شده كه در موقعيهت ج رافيهايي    هاي م ي يا م ي استاني (پروژهطر )اجرائي م ي مجاز است براي   دستگاه  -99 

خصولهي   -اند با درخواسهت اسهتاندار، وظهاي  و اختيهارات فرآينهد اجرائهي مشهاركت عمهومي         يك استان واقع شده

. اسهتاندار راهاهري   كنهد  به دستگاه اجرائي تابع استاني تفهويض را اعم از فرآيند ارجاع كار و انعقاد قرارداد   (پروژه)طر 

 عهده دارد.مذكور را برهاي  (پروژه)طر خصولي  -اجراي مشاركت عمومي

 رسد. وزيران مي شود و به تصويب هيأت تهيه مي كشور بودجه و برنامه سازمان توس  تاصره اجرائي اين نامه آيين 

اتا  بازرگاني، لنايع و معادن و كشاورزي ايران موظ  است به منظور تحقهق اههداف منهدرج در     -بندالحاقي 

ايرانهي مصهوب    كاالي از حمايت و كشور خدماتي و توليدي توان از استفاده حداكرر ( قانون1) ال ( ماده) ( بند1) جزا

دگان كهاال و  بنهدي توليدكننه   رات لادرات و واردات، گهزارش رتاهه  قانون مقر( 91) نامه اجرائي ماده ينو آي 95/1/9318

يهد  زرگاني را كه راساً يا از طريق مؤسسات مورد تأيبندي كارتهاي با ساخت و رتاه -و پيمانكاران طراحيكنندگان  عرضه

ودجهه و محاسهاات و   بار بهه كميسهيون برنامهه و ب    ماه يك هر شش دهد، براساس ضواب  مورد عمل خود خود انجام مي

 اقتصادي مج س شوراي اسالمي اعالم نمايد.

 

 21 تبصره
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 مهديريت  ( قهانون 5)  مهاده  موضهوع  اجرائي دستگاههاي تمامي عم كرد، بر ماتني ريزي بودجه اجراي در -ال  

حقهو  و  هها بهه تفكيهك     شناسايي هزينهه  با 9311 در سال مك فند دولتي، شركتهاي و بانكها جم ه از كشوري خدمات

 كامهل سهامانه   استقرار به تكميل و هاي مراكز فعاليت پشتيااني نسات مستقيم و غيرمستقيم( و هزينه) دستمزد، غيرپرسن ي

 كنند. اقدام شده تمام قيمت سيستم( حسابداري)

در قهانون   911531شده در رديه     بيني مازاد درآمدهاي اختصالي دستگاههاي اجرائي در سق  رقم پيش -ب 

با تأييد و ابالغ سازمان برنامه و بودجه كشور بها رعايهت قهوانين و مقهررات مربوطهه توسه  همهان         9311ه سال بودج

 دستگاه قابل هزينه است.

 ( قانون برنامه ششم توسعه:1) پ( ماده) ريزي ماتني بر عم كرد موضوع بند بودجه اجراي در -ج 

ريهزي   اال و خدمات( را از طريق سامانه يكپارچه بودجهك) ها يابي خروجي دستگاه اجرائي مك   است هزينه -9 

ههاي   يابي و مديريت عم كرد(، كه اطالعات ورودي آن از تاادل داده با ساير سهامانه  ريزي، هزينه برنامه) ماتني بر عم كرد

 آيد، انجام دهد. دستگاه اجرائي به دست مي

ها، خهدمات و   واحد مجري كه شامل حجم فعاليت منعقده با تفاهمنامه مجري مك   است بر ماناي  دستگاه -1 

 خهود  حسهابداري  (سيسهتم )سهامانه  در مجهري را  واحهد  شده آنها و تعيين تعهدات طرفين است، اعتاهارات  قيمت تمام

 وجود مجزا لورت واحد مجري به مالي رويدادهاي گيري گزارش امكان  اي نگهداري كند كه به گونه جداگانه لورت به

 است.مجري  واحد مدير چهارچوب تفاهمنامه منعقده با خرج در انجام تشخيص .باشد داشته

منعقده با واحد مجري اقهدام   تفاهمنامه اي خود براساس كرد اعتاارات هزينه در هزينه به دستگاههاي اجرائي كه -3 

 سق  در هزينه و فصول اعتااراتجابجايي  به نسات كشور، و بودجه برنامه سازمان موافقت با شود مي داده كنند، اجازه مي

 كنند. ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام11) دستگاه بدون رعايت الزامات ماده ابالغي همان اعتاارات

( قهانون برنامهه ششهم    18) اله ( مهاده  ) هاي ك ي اقتصاد مقاومتي و بنهد  ( سياست95) در اجراي حكم بند -1 

ههاي   %(( نسات به انجام مأموريت91) درلد حداكرر تا ده) مجري بخشي از كاركنان خود راتوسعه، در لورتي كه واحد 

رب  قرار دهنهد تها پهس از تأييهد بهاالترين مقهام        تواند آنها را در اختيار دستگاه اجرائي ذي خود مازاد تشخيص دهد، مي

جهايي بهه    گهري در همهان دسهتگاه، جابهه    جايي به واحهد دي  جابه) دستگاه اجرائي مذكور، وفق قوانين و مقررات مربوط

هاي ديگهر در همهان دسهتگاه     جايي به ساير شهرها و شهرستان دستگاه اجرائي ديگري در همان شهر يا شهرستان و جابه

اجرائي و يا ساير دستگاههاي اجرائي با رضايت مستخدم و موافقت سازمان اداري و استخدامي كشور( اقهدام نمايهد. در   

مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي و پيماني نسهات بهه بازنشسهتگي يها      لورت عدم موافقت

 بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسات به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام كند.

 نكاركنها  مسهتمر  هاي مستمر و غيهر  العاده حقو ، فو  به مربوط اطالعات تمام مك فند اجرائي دستگاههاي -5 

 كشهور و وزارت  اسهتخدامي  و اداري و بودجه كشور و برنامه هاي سازمان اختيار در را خود رسمي، پيماني و قراردادي

  دهند. قرار دارايي و اقتصادي امور
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واحدهاي مجري موظفند حقو  و مزاياي كاركنان رسمي، پيمهاني و قهراردادي منهدرج در حكهم كهارگزيني و       

مستمر مربهوط بهه كاركنهان را معاهوف بهه       هاي غير برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداختقراردادهاي منعقده را 

 عم كرد و كارآيي آنها محاساه و پرداخت كنند.

در  توافهق  مهورد  شهده  تمهام  قيمهت  بهين  تفاضهل  از حالهل  هاي جويي دستگاه اجرائي مجاز است از لرفه -5 

تفاهمنامه، مشروط به تأييد عم كهرد ما هوب    دوره همان در محصول يا فعاليت قاعي هاي هزينه و منعقده هاي تفاهمنامه

 در انگيهزه  ايجهاد  منظهور  %( را بهه 51) درلهد  توس  سازمان برنامه و بودجه كشور و در سق  تخصيص اعتاار، پنجهاه 

 دسهتورالعمل  اسهاس  محصهوالت بهر   كيفي خدمات و ارتقاي و هاي غيرمستمر پرداخت در قالب مجري واحد كاركنان

افهزايش   بهراي  ديگهر را  %(51)  درلهد  پنجهاه  و كشهور  اسهتخدامي  و اداري و كشور بودجه و هاي برنامه سازمان ابالغي

 كميتهه  مصوب اعتاارات تخصيص بر سق  مازاد رب  و ذي دستگاههاي اي سرمايه هاي دارايي تم ك طرحهاي اعتاارات

 كند. هزينه و بودجه كشور، برنامه ( قانون31) ماده موضوع اعتاارات تخصيص

ريزي ماتني بر عم كرد و به منظور تحقق وظاي  و اهداف دستگاههاي اجرائهي،  در اجراي بودجه -جزاالحاقي 

هاي مصوب مندرج در  هاي ذيل برنامه شده فعاليت سنجه عم كرد، مقدار و قيمت تمام دستگاه اجرائي مجاز است عنوان،

مشروط به آنكه در جمع اعتاارات هزينهه آن برنامهه ت ييهري ايجهاد نشهود، بها پيشهنهاد        ( اين قانون را 1) پيوست شماره

سازمان برنامهه و بودجهه كشهور، در سهق  اعتاهار       تأييدمشترک با باالترين مقام دستگاه اجرائي و دستگاه سياستگذار و 

 مصوب همان برنامه الال  كند.

كشهور و وزارت   اسهتخدامي  و اداري بودجه كشهور و  و برنامه هاي سازمان به پيشنهاد بند، اين اجرائي نامه آيين 

 رسد. مي وزيران هيأت تصويب به شود و مي امور اقتصادي و دارايي تهيه

( قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام اين ماده، مجاز بهه تهأمين   15) دستگاههاي اجرائي موضوع ماده - د 

 باشند. همچنين ايجهاد هرگونهه واحهد    اين ماده از طريق واگذاري و خريد خدمات مي %( از وظاي 91) درلد حداقل ده

الذكر ممنوع است و تهأمين خهدمات مهورد نيهاز از طريهق       اداري يا عم ياتي جديد براي انجام وظاي  موضوع ماده فو 

 پذير است. شده در اين ماده و اعتاارات مصوب امكان بيني سازوكار پيش

   -هه 

ههاي   اي و تم ك دارايهي  ستاي اجراي كامل حسابداري تعهدي، مه ت تعهد و پرداخت اعتاارات هزينهدر را -9 

و تا پايان سال مهالي توسه     باشد اي و مالي اعم از اين كه از محل منابع بودجه عمومي يا اختصالي تأمين شده سرمايه

باشهد. مانهده    د، تا پايان همان سال مهي رديده باشرب  واريز گ تگاههاي ذيبه حسابهاي مربوطه دس كشور  كل داري خزانه

 اسهت. به سال بعد منتقل و در راستاي موافقتنامه مربوطه تا پايان سال جديد قابل مصرف  ،نشده پايان سال وجوه مصرف

مهاه( بهه خزانهه واريهز      فروردين 11) وجوهي كه طي اين مه ت به مصرف نرسيده باشد، حداكرر ظرف مدت بيست روز

 شود. مي

( 911) ( و11) (،15) آخرين مه ت تهيه و ارائه لورتحساب دريافت و پرداخت نهائي موضهوع مهواد   -1 

. ارسهال لهورتهاي مهالي شهركتهاي دولتهي      اسهت ماه سال بعهد    ت عمومي كشور تا پايان اردياهشتقانون محاساا
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عامل حسب مهورد، حهداكرر تها     مديره يا هيأت ( قانون مذكور پس از تهيه به همراه گواهي هيأت18) موضوع ماده

 پايان خرداد ماه سال بعد الزامي است.

( 913) كشور، موضهوع مهاده    كل 9311وزارت امور اقتصادي و دارايي، لورتحساب عم كرد بودجه سال   -3 

 كند. رب  ارسال مي قانون محاساات عمومي كشور را حداكرر تا پايان شهريور ماه سال بعد به ماادي ذي

( قانون تنظيم بخشهي از مقهررات مهالي    81) مندرج در ماده« ( ريال8011101110111) هشت مي يارد» عاارت -و 

 يابد. ت يير مي« پنجاه برابر سق  نصاب معامالت متوس »دولت به عاارت 

كشور( مك فند نسات به شناسايي كامهل درآمهدها،     داري كل به تشخيص خزانه) دستگاههاي اجرائي مشمول -ز 

د. ديهوان محاسهاات   نهاي خود براساس استانداردها و نظام حسابداري بخش عمومي اقدام كن ها و بدهي ها، دارايي هزينه

مصهوب   ( قهانون ديهوان محاسهاات كشهور    1) كشور موظ  به حسابرسهي لهورتهاي مهالي مهذكور در اجهراي مهاده      

 است.با الالحات و الحاقات بعدي  99/99/9359

  

 29تبصره 

 شود: مقرر مي مالي انضااط انساني و كاركنان دولت و ايجاد نيروي ساماندهي منظور به -ال  

 بودجهه عمهومي   از انحهاا  از نحهوي  به كه توسعه ششم برنامه ( قانون11) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي -9 

كهارگري و كاركنهان حهوزه    مشهخص(،  ) قرارداد كار معين كاركنان رسمي، پيماني و اطالعات مك فند نمايند، مي استفاده

 سهامانه » در 9311تها بيسهتم اردياهشهت مهاه سهال       پزشكان  رامربوط به خدمت پزشكان و پيرا سالمت براساس قانون

   نمايند. روزرساني به يا ثات «ايران كارمند

دسهتگاههاي   داراي شناسه قراردادي و پيماني رسمي، كاركنان حقو  اعتاار ، تخصيص9311 سال تير ماه از -1 

 گيرد. لورت مي «رانيا كارمند سامانه» اطالعات اساس بر اجرائي، لرفاً

هاي غيرمستمر به ك يه كاركنان دسهتگاه هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر و  9311از ابتداي خردادماه سال  -3 

كارمنهد  اي و از منابع عمومي و اختصالي لرفاً پس از ثات اطالعهات آنهان در سهامانه     اجرائي از محل اعتاارات هزينه

داري كل كشور بهه   رب  توس  خزانه شده دستگاه اجرائي ذي يافته يا درآمد اختصالي محقق ايران، از اعتاارات تخصيص

 كند. كارگيري اشخاص ايجاد نميهيچگونه حقي براي استخدام و به شود. درج اين اطالعاتي انجام مينفع نهائ ذي

چگونگي ثات اطالعات پرسن ي موضوع اجزاي فو  و اجراي سهاير تكهالي  ايهن بنهد در وزارت دفهاع و       -1 

انرژي اتمي و  سازمان قضائيه، اطالعات، حفاظت اطالعات قوه وزارت ستادكل نيروهاي مس ح،مس ح،  پشتيااني نيروهاي

ري سهتاد كهل   نامه مسهتق ي كهه بها همكها     شده در شيوه ازوكار اجرائي تعيينبيرخانه شوراي عالي امنيت م ي براساس سد

 گردد. شود تعيين مي نيروهاي مس ح تدوين مي

اسهتخدامي كشهور و وزارت    و هاي برنامه و بودجهه كشهور و اداري   نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان آيين 

 رسد.تصويب هيأت وزيران مي به و شود مي و دارايي تهيهامور اقتصادي 

عه كه بهه نحهوي از انحهاا از    ( قانون برنامه ششم توس11) موضوع ماده اجرائي تمام اختيارات دستگاههاي -ب 

باشند، در خصوص استخدام و بكارگيري  كشور استفاده نموده و داراي مقررات خاص اداري و استخدامي مي  كلبودجه 
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. هرگونه استخدام و بكارگيري نيروي انساني در تمهام دسهتگاههاي   شودمياالجراا  موقوف 9311  انساني در سال نيروي

مشمول، لرفاً بر اساس مجوز لادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور و أخذ تأييديه سازمان برنامهه و بودجهه   

مهاه پهس از تصهويب ايهن قهانون بها        اين بند حهداكرر تها يهك   بيني مالي در قانون است. دستورالعمل  كشور ماني بر پيش

 .شود ميهاي مذكور تهيه و ابالغ  همكاري سازمان

 عمهومي  بودجهه  از انحهاا  از نحوي به كه توسعه ششم برنامه ( قانون11) ماده موضوع اجرائي دستگاههاي -ج 

نمايند، مك فنهد فهرسهت    هزينه معيشت به حساب جامعه هدف پرداخت مي و هرگونه مستمري يا كمك كنند مي استفاده

كشهور اعهالم نماينهد. ايهن ماهال  از محهل اعتاهارات          داري كهل  افراد تحت پوشش خود را به لورت ماهانه بهه خزانهه  

 شود.ميائي پرداخت نفع نه كشور به ذي  داري كل رب ، توس  خزانه يافته دستگاه اجرائي ذي تخصيص

شهده در   بينهي  هاي پيش وري در دستگاههاي اجرائي و دستيابي به اهداف و انجام برنامه به منظور ارتقاي بهره -د 

 سعه:( قانون برنامه ششم تو5) ( و3) مواد

 سهال  ( قانون مديريت خدمات كشوري موظفنهد تها پايهان خهرداد مهاه     5) دستگاههاي اجرائي موضوع ماده -9 

وري در ستاد و واحهدهاي تابعهه    هاي عم ياتي خود براي استقرار چرخه مديريت و ارتقاي شاخصهاي بهره برنامه 9311

وري ايهران( ارائهه كننهد.     ي بههره سهازمان م ه  ) اداري و استخدامي كشهور  هاي برنامه و بودجه كشور وخود را به سازمان

سازمان برنامه و بودجه كشور، اعتاهارات الزم ايهن موضهوع را در     هاي متاادله با دستگاههاي اجرائي مك فند در موافقتنامه

ماهه اين برنامه منوط به ارسال گزارش عم كرد  بيني نمايند. تخصيص اعتاار سه پيش« وري ارتقاي بهره»اي با عنوان  برنامه

 كرد از سوي سازمان م هي  وري ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور و تأييد عم از سوي دستگاهها به سازمان م ي بهره

 وري ايران است. بهره

ك يه شركتهاي دولتي و شركتها و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مست زم ذكر نام و يا تصريح نام اسهت   -1 

، جمههوري اسهالمي ايهران    از قايل شركت م ّي نفت، شركت م ّي گاز، شركت م ّي لنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي

در و دريانوردي، سازمان لداوسيما، سازمان گسترش و نوسازي لهنايع ايهران، سهازمان توسهعه و نوسهازي      سازمان بنا

وري سرمايه، نيروي كار و ساير عوامهل   معادن و لنايع معدني ايران و وزارت جهاد كشاورزي موظفند براي ارتقاي بهره

قانون برنامه ششم توسعه، اعتاارات مورد نياز اجهراي  ( 3) ( ماده1) شده متناسب با جدول بيني توليد و تحقق اهداف پيش

بيني و در قالب بودجه ساالنه به تصويب مجامع عمومي و يا سهاير   وري را به لورت مستقل پيش هاي ارتقاي بهره برنامه

و  شهور ك برنامهه و بودجهه   ههاي  به سازمان 9311 سال رب  برسانند و گزارش آن را تا پايان خرداد ماه مراجع قانوني ذي

ي برنامهه و بودجهه كشهور و سهازمان م ه      وري ايهران( ارائهه كننهد. سهازمان     سازمان م ي بهره) اداري و استخدامي كشور

شهده نظهارت نمهوده و گهزارش اقهدامات       بينهي  وري ايران موظفند بر تحقق اين بند و اههداف و شاخصههاي پهيش    بهره

ن ارائهه نماينهد. پرداخهت هرگونهه پهاداش سهاالنه بهه اعضهاي         ماهه اول و دوم به هيهأت وزيهرا   يافته را براي شش انجام

( لهرفاً بهر اسهاس    1) ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت81) مديره و مديران اين شركتها با رعايت ماده هيأت

 است.هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور قابل اقدام  وري و تأييد سازمان شاخصهاي بهره
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هاي برنامه و بودجه كشور و اداري و استخدامي كشور موظفند نسهات بهه تقويهت نظهام مهديريت       سازمان -3 

وري  شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادينه كهردن موضهوع بههره    بيني وري كشور در راستاي تحقق اهداف پيش بهره

 در نظام اجرائي و اقتصادي كشور اقدام نمايند.

هاي اداري و استخدامي كشور و برنامه و بودجه كشهور بهه تصهويب     اين بند به پيشنهاد سازماننامه اجرائي  آيين 

 رسد. هيأت وزيران مي

 است. 9311 قانون مربوط به سال  احكام مندرج در ايناجراي  -هه 

 يبتصهو ماه پس از تصويب آن تهيهه و بهه     سهقانون حداكرر ظرف مدت  ينا يازاجرائي مورد ن هاي نامه آيين -و 

 /ارسد. مي يرانهيأت وز




