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  ٢٦/١٢/١٣٩٧                                                                   ١١٤٥٧٠/٥٢٥رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحانيحضرت 

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
يكصد و بيست  در اجراي اصل ٣/١٠/١٣٩٧مورخ  ١٣٠٣٨٢عطف به نامه شماره 

مصوب جلسه   كشور كل ١٣٩٨قانون بودجه سال ايران  اسالمي اساسي جمهوري ون) قان١٢٣وسوم(
شوراي اسالمي تقديم  مجلسبا عنوان اليحه به كه مجلس  ٢١/١٢/١٣٩٧شنبه مورخ  علني روز سه

اسالمي ايران از سوي مجمع محترم  ) قانون اساسي جمهوري ١١٢و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(
  شود. فق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابالغ ميتشخيص مصلحت نظام موا

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٢٨/١٢/١٣٩٧                                                                          ١٧٧٠٩٠رهشما
  سازمان برنامه و بودجه كشور

ون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قان
 ٢١/١٢/١٣٩٧شنبه مورخ  كه در جلسه علني روز سه» كل كشور ١٣٩٨قانون بودجه سال «

از سوي مجمع تشخيص مصلحت  ٢٥/١٢/١٣٩٧مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
حذف يك بند  ) و١٨) بند (الف) تبصره (٢) و جزء (٤) بند (هـ) تبصره (٤نظام با اصالح جزء (

 ١١٤٥٧٠/٥٢٥)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره ١٦از تبصره (
  گردد. مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، جهت اجراء ابالغ مي ٢٦/١٢/١٣٩٧مورخ 

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  ٭كل كشور ١٣٩٨بودجه سال  قانون
ز حيث منابع بالغ بر هفده ميليون و كل كشور ا ١٣٩٨بودجه سال  ـ واحده ماده

 چهارصد و چهل و سه هزار و يكصد و شصت ميليارد و دويست و سي ميليون
  ) ريال به شرح زير است:١٧,٤٤٣,١٦٠,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠(

اي  هاي سرمايه منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييـ  الف
اي و  هاي سرمايه ها و تملك دارايي يث هزينهو مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از ح

مالي، بالغ بر پنج ميليون و دويست هزار و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و پنجاه و دو 
  ) ريال شامل:٥,٢٠٠,٠٨٣,٦٥٢,٠٠٠,٠٠٠ميليون(
منابع عمومي بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و ـ ١

  ) ريال٤,٤٨٥,٨١١,١٥٤,٠٠٠,٠٠٠و پنجاه و چهار ميليون(يازده ميليارد و يكصد 
ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هفتصد و  درآمد اختصاصي وزارتخانهـ ٢

 چهارده هزار و دويست و هفتاد و دو ميليارد و چهارصد و نود و هشت ميليون
  ) ريال٧١٤,٢٧٢,٤٩٨,٠٠٠,٠٠٠(

وابسته به دولت از بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي ـ  ب
لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر دوازده ميليون و هفتصد و هفتاد و 
يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد و پنجاه و شش ميليون 

ها بالغ بر  ها و ساير پرداخت ) ريال و از حيث هزينه١٢,٧٧١,٤٣٣,١٥٦,٠٠٠,٠٠٠(
هفتاد و يك هزار و چهارصد و سي و سه ميليارد و يكصد دوازده ميليون و هفتصد و 
  ) ريال١٢,٧٧١,٤٣٣,١٥٦,٠٠٠,٠٠٠و پنجاه و شش  ميليون (

   ١تبصره
سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي و خالص ـ  الف

مكلف شود. بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  %) تعيين مي٢٠درصد( ستيصادرات گاز ب
است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم 

%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت خام و ميعانات ٥/١٤درصد(  چهارده و نيم
%) شركت دولتي ٥/١٤درصد(  گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نيم

ات يل خالص صادرات گاز طبيعي(معاف از تقسيم سود سهام دولت و مالتابعه وزارت نفت از مح
جدول  ٢١٠١٠٩%) موضوع رديف درآمدي ٣درصد(  با نرخ صفر) و همچنين سهم سه

صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه  ) اين قانون اقدام كند. مبالغ مذكور به٥شماره(
شده تا سهم قانوني سي و  %) تعيين٢٠درصد( التفاوت سهم بيست شود. مابه و تسويه مي
  شود. %) صندوق توسعه ملي به عنوان بدهي دولت به اين صندوق تلقي مي٣٤چهاردرصد(
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%) مربوط به سهم شركت ملي نفت ٥/١٤درصد( كرد وجوه سهم چهارده و نيم نهگزارش هزي
برنامه و «هاي  بار توسط وزارت نفت به مجلس شوراي اسالمي و كميسيون ماه يك ايران هر سه

  شود. مجلس شوراي اسالمي و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه مي» انرژي«و » بودجه و محاسبات

از ارزش صادرات نفت(نفت خام، ميعانات گازي و خالص  سقف منابع حاصلـ  ب
ون يليک مي) اين قانون معادل ٥جدول شماره( ٢١٠١٠١صادرات گاز طبيعي) مندرج در رديف

ال و ير )١,٣٧٠,٣٦٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليصد و شصت و دو ميصد و هفتاد هزار و سيو س
) اين قانون ٥شماره( جدول ٢١٠١٠٩%) مندرج در رديف٣درصد(  منابع مربوط به سه
  شود.  ) ريال تعيين مي٥٥,٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ست ميليارد(يپنجاه و پنج هزار و ب

 صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گازچنانچه منابع دولت از محل ـ  ج
صد و هشتاد و يست و پنج هزار و سيون و چهارصد و بيليک ميکمتر از  ١٣٩٨ در سال طبيعي

شود  يشود، به دولت اجازه داده مال ي) ر١,٤٢٥,٣٨٢,٠٠١,٠٠٠,٠٠٠ون(يليک ميرد و ايليدو م
 ١٠/١١/١٣٩٥هاي توسعه كشور مصوب  ) قانون احكام دائمي برنامه١٧ماده(» پ«با رعايت بند 

%) ٥٠درصد(  با رعايت سهم پنجاه يارز رهيمنابع حساب ذخمانده  %)٥٠درصد(  پنجاه از محل
  .شده اقدام کند التفاوت حاصل مابه نيمأت بت بهصندوق توسعه ملي نس

ربط مکلف است از محل سهم چهارده و  وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيـ  د
ال ي) ر١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليزان پانزده هزار مي%) شرکت مذكور تا م٥/١٤درصد( نيم

تمام گازرساني به روستاها،  ههاي نيم نسبت به گازرساني به روستاها و اتمام طرح(پروژه)
ستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب يس يها استان يبه شهرها و روستاها يتداوم گازرسان

عمل آورد.  هاي خور و بيابانك و خراسان جنوبي، اقدامات الزم را به كرمان، شهرستان
ل اين شده از مح هاي مربوط به گازرساني به مدارس و مساجد روستاهاي گازرساني هزينه

  منابع قابل تأمين است.
 ارديليران مکلف است حداكثر مبلغ شصت هزار مينفت ا يشرکت ملـ  هـ

) رايگان vbال معادل حداقل چهارميليون تن مواد اوليه قير(ي) ر٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
شگاهها را به صورت يها و پاال يميبه پتروش يليع تحويبابت خوراک ما يافتياز منابع در

ز كند. سازمان برنامه و يشود، وار يکل کشور افتتاح م يدار که نزد خزانه يه حسابماهانه ب
 يرا به صورت ماهانه به دستگاهها يزي%) مبالغ وار١٠٠( درصد بودجه كشور موظف است صد

ر مصرفي مورد يد قيخر يصورت همزمان برا ر بهيز يها هيربط در سقف سهم يذ ياجرائ
هاي  هاي اجراي آسفالت طرح ايران و تأمين ساير هزينه تأييد سازمان ملي استاندارد
شده را  داري كل كشور مكلف است مبلغ تخصيص داده مربوط تخصيص دهد. خزانه

  حساب كند:  هيصورت كامل پرداخت و براساس موافقتنامه متبادله با شرکت مذکور تسو به
روكش روستايي و آسفالت راههاي فرعي و  ياعتبار برا %)٤٨( درصد  چهل و هشتـ ١
و معابر محالت هدف بازآفريني و عشايري و روستايي  ي، فرعياصل يشبکه راهها آسفالت
 يار وزارت راه وشهرسازيکشور، در اخت يمسکن مهر و فرودگاهها هاي ، طرحشهري

آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار  ياعتبار برا )%١٧( درصد هفدهـ ٢
  هاي كشور) ها و دهياري ت كشور(سازمان امور شهرداريوزارار يدر اختنفر 

سازگار  )پاشي كردن پوش(مالچ خاكانجام عمليات  ياعتبار برا %)١١( درصد   دهيازـ ٣
وزارت جهاد كشاورزي(سازمان ار يدر اخت ،ربط با محيط زيست مورد تأييد سازمان ذي

 جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)
 آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح يتبار برااع )%١٩درصد(  نوزدهـ ٤
 بنياد مسكن انقالب اسالميار يدر اختها  هاي مشاركتي با دهياري (پروژه)
ار يو دانشگاه فرهنگيان در اختنوسازي مدارس  ياعتبار برا) %٥درصد(  پنجـ  ٥

  (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) وزارت آموزش و پرورش
تگاههاي اجرائي موضوع اين بند موظفند سهم استاني اعتبار موضوع اين بند را دس

ماه تعيين و در اختيار ادارات كل استاني خود قرار دهند تا با توجه  حداكثر تا پايان ارديبهشت
به پيشرفت فيزيكي طرحهاي در دست اجراء و فصل كاري آن استان براساس دستورالعمل 

  خود هزينه كنند. هاي ريزي استان در طرح ريت و برنامهصادره توسط سازمان مدي
كاري و همچنين تأمين  هاي اجراي آسفالت، قيراندود(ايزوالسيون)، عايق تهاتر هزينه

ي ئالتفاوت مالي توسط كارفرما فقط براي اين امور با تأييد مسؤوالن دستگاههاي اجرا مابه
 عادل ارزش ريالي روز آنها) در سقف بودجهربط، با تحويل قير رايگان(به ميزان م استاني ذي

مصوب پس از اعالم به خزانه بالمانع است. خزانه مكلف است از طريق حسابهاي استاني 
و دستگاهها  ها طرحربط خود، معادل ارزش ريالي قير مازاد تحويلي مربوط به هر يك از  ذي

مقداري  د بايد از لحاظقير مورد نظر موضوع اين بن .كنداعمال حساب لحاظ را به منظور 
  .شودتحويل  %)١٠٠(صورت صددرصد به

ربط  يذ ياجرائ يماهه توسط دستگاهها ن بند به صورت سهيگزارش عملکرد ا
 مجلس شوراي اسالمي» عمران«و » برنامه و بودجه و محاسبات«، »انرژي«هاي  به كميسيون

و بودجه و محاسبات موظف  شود. كميسيون برنامه يو سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال م
  است پس از رسيدگي، گزارش آن را به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
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اين تبصره به صورت ماهانه حداقل » ب«وزارت نفت مكلف است در سقف بند ـ  و
دو ميليون بشكه نفت خام سبك، دو ميليون بشكه نفت خام سنگين و دو ميليون بشكه 

 به صورت منظم و مستمر با امكان تسويه صددرصدميعانات گازي پارس جنوبي را 
الملل(صادراتي) بورس انرژي در چهارچوب  %) ريالي يا ارزي در چرخه(رينگ) بين١٠٠(

قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه و گزارش عملكرد اين بند را هر 
  بار به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. ماه يك سه

) قانون الحاق برخي ٦٥ماده(» ب«سهم وزارت آموزش و پرورش از محل بند ـ  ز
درخصوص  ٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

تأمين و استانداردسازي سامانه گرمايشي و سرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها، 
%) ٢٠درصد( يستها، از ب س و هنرستانتأمين تجهيزات آموزشي و كمك آموزشي مدار

  يابد. %) افزايش مي٥٠درصد( پنجاه به
هاي مرزي زميني و دريايي، حاملهاي  دولت مكلف است در مناطق و بازارچهـ  ح

انرژي را جهت صادرات به قيمت كشورهاي همجوار يا به قيمت بورس انرژي عرضه كند؛ 
بود.  رزي وفق قوانين و مقررات جاري خواهدعرضه حاملهاي انرژي به مردم ساكن در مناطق م

درآمد حاصله پس از كسر سهمهاي قانوني دستگاههاي مربوطه، به حساب درآمد عمومي 
 شود.  داري كل كشور واريز مي نزد خزانه ٢١٠١١٤موضوع رديف 

شده با شركت  اصل قرارداد شركتهاي اكتشاف و توليد داخلي تأييد صالحيتـ  ط
هاي نفتي و اصل قرارداد  اي توسعه ميادين و توليد نفت، گاز و فرآوردهملي نفت ايران بر

خريد نفت شركت ملي نفت ايران از اين شركتها و عوايد حاصل از قراردادهاي موصوف به 
عنوان وثيقه و تضمين بازپرداخت اصل و سود تسهيالت دريافتي شركتهاي مذكور از 

ي اسالمي ايران و بانكهاي عامل سازوكار و بانكها قابل پذيرش است. بانك مركزي جمهور
  كنند.  تسهيالت الزم براي اجراي اين بند را فراهم مي

تأمين اخذ  اين حكم طرحهاي پااليشگاهي و پتروشيمي جديد را نيز كه در مرحله
  شود. مالي خارجي(فاينانس) هستند، شامل مي

ز كسر سهم صندوق شود پس از گردش خزانه و پس ا به دولت اجازه داده ميـ  ي
) ريال از خالص ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠توسعه ملي تا مبلغ چهارصد هزار ميليارد(

بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي، حقوقي، تعاوني و خصوصي كه در چهارچوب 
ايجاد شده و همچنين اجراي تكاليف اين قانون را از  ١٣٩٧مقررات مربوط تا پايان سال 

اي  اين اشخاص براساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه محل تحويل نفت خام به
  اين تبصره است. » ب«شده در بند  تسويه كند. مقدار نفت خام تحويلي، مازاد بر سقف تعيين

ها را از يكهزار و  وزارت نفت مكلف است قيمت سوخت تحويلي به پتروشيميـ  ك
) ريال افزايش ٢,٦٠٠ار و ششصد() ريال به ازاي هر متر مكعب به دو هز١,٣٢٠سيصد و بيست(

داري كل كشور تا سقف پانزده هزار   حاصله پس از واريز به درآمد عمومي نزد خزانهمنابع  دهد.
) اين ٩جدول شماره( ٥٠٠٠٠ـ ٢٢) ريال از محل رديف ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد(

  .شود ) مي١٢تبصره(» ج«سازي حقوق بازنشستگان موضوع بند  قانون صرف همسان
  ٢تبصره

  ـ  الف
موضوع  ، واگذاري بنگاههاي دولتي١٣٩٨شود در سال  به دولت اجازه داده ميـ ١

را  ١/٣/١٣٨٤ مصوب) قانون اساسي ٤٤( هاي كلي اصل چهل و چهارم سياست »د« بند  )٢جزء(
را اي و اهليت متقاضي واگذاري انجام دهد و مصارف مربوط  پس از احراز صالحيت حرفه

   پرداخت كند. ) اين قانون١٣(شماره از طريق جدول
بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل ـ ٢

هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي  واگذاري اموال و دارايي
 ) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع٨٣موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم(

با  ٢٥/٣/١٣٨٧) قانون اساسي مصوب ٤٤وچهارم( هاي كلي اصل چهل قانون اجراي سياست
  است.پرداخت ) اين قانون قابل ١٨اصالحات و الحاقات بعدي از طريق جدول شماره(

) قانون الحاق ٤ماده( مشمول حكم ١٣٩٨شركتهاي در حال واگذاري در سال ـ  ب
  باشند. مي) ٢دولت( يت مالاز مقررا يبخش ميمواد به قانون تنظ يبرخ

) مكلف است سود سهام خود را در شركتهايي كه  کل کشور يدار دولت(خزانهـ  ج
 ١٣٠١٠٨%) است، وصول و به رديف شماره ٥٠( درصد  سهم دولت در آنها كمتر از پنجاه

  ) اين قانون واريز كند.٥جدول شماره(
سهام ميزان دريافتي و داري كل كشور) مكلف است سود و زيان، سود  دولت(خزانه

هاي عملكرد مالي دولت منعكس  شركت، در گزارش دولت در اين شركتها را به تفكيك هر
  .كندروزرساني  هو ب

اصل چهل و  يکل يها استيس يت قانون اجرايدولت مکلف است با رعاـ  د
 ان ساليمه البرز را تا پايمانده سهام خود در شرکت ب ي، باقي) قانون اساس٤٤چهارم(

) ٥جدول شماره( ٣١٠٨٠١ يف درآمد عموميواگذار كند و منابع حاصل را به رد ١٣٩٨
ز كند و تا سقف هفتصد و پنجاه و شش يکشور وار  کل يدار ن قانون نزد خزانهيا
ن ي) ا٨جدول شماره( ١٠١٠٠٠ف ي) رد٣ال از محل بند(ي) ر٧٥٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليم

  ران كند.يمه ايب يه شرکت سهاميش سرمايقانون صرف افزا
وزارت ورزش و جوانان مكلف است با همكاري سازمان بورس و اوراق بهادار و ـ   ه

، شرايط پذيرش دو شركت ١٣٩٨سازي حداكثر تا پايان شهريور ماه  سازمان خصوصي
ورزشي پرسپوليس و استقالل را در بازار پايه فرابورس فراهم كند. پس از ـ  فرهنگي

%) سهام هر يك از دو شركت جهت ٥درصد( رابورس و عرضه پنجپذيرش در بازار پايه ف
%) سهام آنها به صورت بلوكي و باقي سهام به صورت  ٥١درصد( كشف قيمت، پنجاه و يك

  شود. خزانه واريز مي ٣١٠٥٠١شود. درآمد حاصله به رديف خرد عرضه مي
جتماعي و ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، ا١٢در اجراي ماده(ـ  و

هاي  سياست و  با رعايت قانون اجراي ١٤/١٢/١٣٩٥فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 
 ) قانون اساسي، دولت مكلف است جهت رد بدهي خود به سازمان٤٤كلي اصل چهل و چهارم(
هاي بازنشستگي لشكري و كشوري و صندوق بازنشستگي فوالد  تأمين اجتماعي و صندوق

) اين قانون، نسبت به تأديه ٥تبصره(» و«) بند ٢ـ ١اجراي جزء( پس از اقدام الزم در
) ريال با احتساب عملكرد ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠بدهيها در سقف پانصد هزار ميليارد(

  جزء مذكور، از طرق مختلف از جمله روشهاي زير اقدام كند:
در چهارچوب  رسد وزيران مي االمتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هيأت  ارائه حقـ ١

  كارشناسي توسط كارشناسان خبره  دقيق قوانين و مقررات پس از محاسبات 
تأمين خوراك و انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي مرتبط با سازمان ـ ٢

  اند. تأمين اجتماعي موجود در مناطق ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده
اي مهم در دست اجراي  هاي سرمايه تملك داراييو زيرطرحهاي  ها واگذاري طرحـ ٣

  كشور
  هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد. واگذاري خانهـ ٤

  مسؤوليت اجراي اين بند بر عهده وزير اموراقتصادي و دارايي است.
سود سهام صندوق بازنشستگي فوالد در شركت دخانيات ايران در سقف ـ  ز

) ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فوالد ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ار ميليارد(هز يك
  شود. صرف پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد مي

) ريال ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠شود مبلغ ده هزار ميليارد( به دولت اجازه داده ميـ  ح
هاي كلي اصل چهل و  انون اجراي سياست) ق٢٩) ماده(٢از بدهي ناشي از عدم اجراي بند(

هاي مالي  تاكنون را از طريق فروش سهام و دارايي ١٣٨٧) قانون اساسي از سال ٤٤چهارم(
منظور حمايت از نوسازي و بهسازي بنگاههاي تعاوني و ايجاد اشتغال و  ن کند و بهيتأم

  هزينه كند. كارآفريني، در بخش تعاون در قالب افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون
  ـ  ط
وزارت امور اقتصادي و با همكاري مكلف است سازمان برنامه و بودجه كشور ـ ١

برداري از سامانه  زيرساختهاي الزم را جهت بهره ١٣٩٨دارايي حداكثر تا پايان تيرماه سال 
. كليه كنديكپارچه اطالعات شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي فراهم 

) ٣(سسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شمارهؤبانكها و مشركتهاي دولتي 
و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها  اين قانون شامل شركتها

هاي شهرهاي با جمعيت باالي يك ميليون نفر  شهرداري مستلزم ذكر يا تصريح نام است،
براي سالهاي برنامه ششم توسعه نسبت سسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند ؤو م

 مالي هايسسات تابعه از جمله صورتؤروزرساني اطالعات خود و شركتها و م هببه ثبت و 
عمومي، بودجه تفصيلي مصوب و اصالحي، عملكرد بودجه، اعتبارات  مجمع مصوب
و گذاري به تفكيك هر طرح، تعداد كاركنان(تركيب آن و نوع قراردادها و حقوق  سرمايه

 ١٣٩٨مزاياي پرداختي به كاركنان) در سامانه مذكور حداكثر تا پايان شهريورماه سال 
مه و بودجه كشور مكلف است امكان دسترسي به اطالعات سامانه اقدام كنند. سازمان برنا

ي و ديوان محاسبات كشور يمذكور را به صورت برخط براي وزارت امور اقتصادي و دارا
اطالعات فوق و عدم اقدام دستگاههاي مذكور، در حكم تصرف . عدم ارائه كندفراهم 

شود. سازمان برنامه و بودجه كشور موظف  غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي
 ي، گزارش عملكرد شركتهاييبار با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارا ماه يك است هر شش

مجلس  »اقتصادي«و  »محاسبات جه وبرنامه و بود«هاي  موضوع اين بند را به كميسيون
  شوراي اسالمي ارائه كند.

به منظور تقويت نظام مديريت، سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است با ـ ٢
همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستورالعمل 

يأت مديره شركتهاي دولتي و شرايط احراز پستهاي مديريتي كليه مديران عامل و اعضاي ه
وابسته به دولت و شركتها و افرادي را كه به نمايندگي صاحب سهم در شركتها به عنوان عضو 
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 ١٣٩٨شوند را با رعايت قوانين مربوطه حداكثر تا پايان تيرماه سال  هيأت مديره معرفي مي
بالغ اين دستورالعمل، ماه بعد از ا تهيه و ابالغ كند. دستگاههاي مذكور موظفند ظرف مدت سه

  جايگزين كليه افرادي كه شرايط مندرج در اين دستورالعمل را ندارند، تعيين كنند. 
) قانون محاسبات عمومي ٤تمامي شركتهاي دولتي و مؤسسات موضوع ماده(ـ ٣

%) سرمايه و سهام ٥٠درصد( و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه ١/٦/١٣٦٦كشور مصوب 
ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي تعلق داشته  شتركاً به وزارتخانهآنها منفرداً يا م

باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها 
مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته 

ك مركزي جمهوري اسالمي ايران، سازمان به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، بان
گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه، سازمان توسعه و نوسازي معادن و 

  صنايع معدني ايران و شركتهاي تابعه مكلفند:
خود را حداكثر تا پانزدهم خردادماه  ١٣٩٨صورتجلسات تصويب بودجه سال ـ ٣ـ ١

ان برنامه و بودجه كشور براساس ارقام مندرج در تأييديه از سازماخذ  براي ١٣٩٨سال 
دستورالعمل تهيه و تنظيم بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و «اين قانون با رعايت مفاد 

  با تأكيد بر ارائه بودجه تفصيلي مربوط) ارائه كنند.»(مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت
) اين قانون براي تصويب ٢٠تبصره(» ـ ه«مجامع عمومي خود را با رعايت بند ـ ٣ـ ٢

برگزار كنند و  ١٣٩٨حداكثر تا سي و يكم شهريورماه سال  ١٣٩٧صورتهاي مالي 
به تأييد وزارت اموراقتصادي و  ١٣٩٨ام مهرماه سال  صورتجلسات مربوط را حداكثر تا سي

  دارايي برسانند.
صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به ـ ٣ـ ٣

امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزير اموراقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه 
شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته  اقدام مغاير اين رويه، تخلف محسوب مي

  باشد، فاقد اعتبار قانوني خواهد بود.
ها بهينه از سرمايه وري در شركتهاي دولتي و استفادهدر راستاي افزايش بهرهـ ٣ـ ٤

و نقدينگي توسط مديريت شركتهاي دولتي، پرداخت هرگونه پاداش ساالنه به اعضاي 
) قانون الحاق ٨٤با رعايت ماده( ١٣٩٨هيأت مديره و مديرعامل شركتهاي دولتي در سال 

)، صرفاًَ براساس افزايش ٢برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
هاي جاري و ثابت، كاهش فزايش سود، كاهش زيان انباشته، افزايش داراييوري(ا بهره

باشد در غير اين صورت، هرگونه بدهيها اعم از بازپرداخت تسهيالت و ساير بدهيها) مي
پرداخت پاداش به اعضاي هيأت مديره و مديرعامل، در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و 

استثناء كه هرگونه كاهش يا افزايش موارد فوق  شود. در موارداموال دولتي محسوب مي
خارج از اختيارات هيأت مديره و مديرعامل باشد، بعد از تأييد سازمان برنامه و بودجه 

  باشد.يپذير مكشور، پرداخت پاداش در چهارچوب قوانين مربوط امكان
اي شده بر هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيينـ ٤

  شركتهاي دولتي، ممنوع است.
شركتهاي دولتي مكلفند با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي كشور، آمار ـ  ٥

نيروي انساني خود را در سامانه كاركنان نظام اداري كشور ثبت كرده و تأييديه مربوط را 
مبناي به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه كنند تا  ١٣٩٨حداكثر تا آخر تيرماه سال 

كل كشور و  ١٣٩٨هاي پرسنلي در اصالحيه احتمالي قانون بودجه سال محاسبه هزينه
  كل كشور قرار گيرد. ١٣٩٩اليحه بودجه سال 

ماه از زمان ابالغ اين قانون نسبت به دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يكـ  ٦
ه موظف و تعيين، ابالغ و اعالم حقوق و مزاياي مديران عامل و اعضاي هيأت مدير

غيرموظف شركتهاي دولتي و وابسته به نهادهاي عمومي در سه سطح كوچك، متوسط و 
بزرگ اقدام كند و كليه شركتهاي مشمول موظفند حقوق و مزاياي مصوب را از ابتداي 

مطابق آن پرداخت كنند. تخلف از اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال  ١٣٩٨سال 
  عمومي است.

جرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري نامه ا آيين
شود و به تصويب  و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي» نيرو«و » نفت«هاي  وزارتخانه

  رسد.هيأت وزيران مي
ماه  دولت مكلف است بودجه تفصيلي شركتهاي دولتي را كه حداكثر تا پايان آبانـ ٧

رسد، در يك پيوست جداگانه تهيه و به همراه لوايح  نها ميهر سال به تصويب مجامع آ
بودجه كل كشور براي بررسي به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. مجامع عمومي 

) قانون الحاق برخي مواد به قانون ٧٥شركتهاي دولتي مكلفند ضمن رعايت كامل ماده(
يلي شركت، از ) در خصوص اصالح بودجه تفص٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

كاركنان  هاي پرسنلي اعم از حقوق و مزايا و ساير پرداختي رفاهي به هرگونه تغيير در هزينه
  گذاري اجتناب كنند. هاي سرمايه شركت و كاهش هزينه

سازمان برنامه و بودجه كل كشور موظف است با همكاري وزارت نفت، نسبت به ـ  ٨
ماهه  اي اصلي تابعه وزارت نفت ظرف ششتنظيم روابط مالي جديد بين دولت و شركته

اي، مبناي تهيه  مجوزهاي قانوني، در پيوست جداگانهاخذ  اقدام و پس از ١٣٩٨اول سال 
قرار دهد. روابط مالي جديد بايد عالوه بر ايجاد شفافيت در رابطه  ١٣٩٩بودجه سال 

قات مربوطه را دولت و شركتهاي مذكور، همه منابع و مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشت
  در بر گيرد و موجب تقويت عملكرد و هويت شركتي آنها شود.

سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است عالوه بر بودجه شركتهايي كه مجموع 
%) است، اطالعات مربوط ٥٠درصد( هاي دولتي در آنها باالي پنجاه سهام دولت و زيرمجموعه

هاي دولتي در آنها كمتر از  و زيرمجموعه به كليه شركتهايي را كه مجموع سهام دولت
%) است، به تفكيك ميزان سهام، مبلغ سود سهام واريزي و اطالعات ٥٠درصد( پنجاه

  درج و ارائه كند. ١٣٩٩ربط اليحه بودجه  عملكردي به صورت مستقل در پيوست ذي
مصوب ) قانون مديريت خدمات كشوري ٧١عضويت همزمان مقامات موضوع ماده(ـ ٩

) قانون مديريت خدمات ٥ي موضوع ماده(ئو معاونان و مديران دستگاههاي اجرا ٨/٧/١٣٨٦
) قانون محاسبات عمومي كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پستهاي ٥و ماده(   كشوري

ي و عضويت هيأت مديره ئهاي اجرا مديريتي و كارشناسي در مديريت عاملي و ساير مسؤوليت
ها، اعم از زير مجموعه خود و  عمومي غيردولتي و سازمان شركتهاي دولتي و نهادهاي

ساير دستگاهها ممنوع است. ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور  زيرمجموعه
  هاي قانوني مربوطه را دارند. مسؤوليت بررسي و نظارت بر اجراي اين حكم و پيگيري

  ٣تبصره
سقف  ١٣٩٨در سال  شم توسعه،) قانون برنامه ش٤ماده(» الف«با رعايت بند ـ  الف

سـال  هيسـهم مانده يطرحها عالوه بر باق ي) برانانسيفا(يخارج يمال نيتأم التيتسه
که  يموارد در. شود يم نيي) دالر تع٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارديليم يس يـاليقبل، معادل ر 

دولت  نيمنوط به تضم يبا مجوز قانونفاينانس) (يخارج يمال التياستفاده از تسه
خذشده از أ يمال التيتسه يها نهيبر بازپرداخت اصل و هز يمبن رانيا ياسالم يهورجم

امور  ريباشد، وز  يالملل نيب يا سسات توسعهؤو بانکها و م يکارگزار خارج يمنابع بانکها
از طرف دولت  يندگيبه نما رانيأت وزيه بيمجاز است پس از تصو يياو دار ياقتصاد

را حداكثر ظرف مدت  مذکور يطرحها يبرا ازيمورد ن يختصاصا ايو  يکل يها ضمانتنامه
ربط  با تصويب هيأت وزيران به مقام مسؤول ذيآن را  يامضا ارياخت ايصادر و  ماه يك
 .كند ضيتفو

و شركتهاي  يدولتريغ يعموم يو نهادها يو تعاون يخصوص هايبخش يطرحها
مذکور  التيتوانند از تسه يعامل م يالزم به بانکها يها نيبا سپردن تضم زينبنيان  دانش

مذکور از محل  يک از طرحهايو بازپرداخت اصل و سود تسهيالت هر  استفاده کنند
  شود. ين و پرداخت ميدات طرح تأميعا

 يمال التيکه منابع آنها از محل تسهاقتصاد  يشورامصوب  يهاطرح هيدر مورد کل
 دييأمنظور ت ربط(به يذ يگاه اجرائدست هيدييأتاخذ  شوند، يم نيمأ) تنانسي(فايخارج

منظور صدور  (بهييو دارا ي)، وزارت امور اقتصاديخارج يمال نيمأاستفاده از ت يبرا تياولو
 تيريمنظور کنترل تعادل و مد بهران(يا ياسالم يجمهور ي)، بانک مرکزيضمانتنامه دولت

 يبخش دولت يل طرحهاکنتر يبرا کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً يتراز ارز
بوده و  ي) ضروريا هيسرما يها ييتملک دارا يشرکتها و طرحها يشامل طرحها

شده   ينيب شيپمنابع  ايطرح و  داتياز طرحها از محل عا کي بازپرداخت اصل و سود هر
  باشد.  يقانون قابل پرداخت ماين در 

رنامه ششم توسعه ) قانون ب٤ماده(» پ«هاي بند  با رعايت اولويتاقتصاد  يشورا
و  يمال ،ي، اقتصاديفن هيتوج يکه دارا يبخش دولت يالت مذکور را به طرحهايتسه

  دهد. يباشند، اختصاص م يطيمح ستيز
 موظف است پس از ييو دارا يوزارت امور اقتصاد ،يدولتريغ يخصوص طرحها در

 مالکاناز  يوثائق مناسب و کافاخذ  عامل که به پشتوانه يالزم از بانکها نيتضماخذ 
  . كندطرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام 

 ين ماليالت تأمي) دالر از تسه١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليک ميدولت مجاز است 
 يا و توسعه ياستفاده از منابع بانکها و مؤسسات مال يالذکر را برا نانس) فوقي(فايخارج

و  يدانشگاهها، مؤسسات آموزش عال يشگاهها و کارگاههايز آزمايبه منظور تجه يالملل نيب
ن دولت و بازپرداخت يبا تضم يدولت يا و حرفه يو مراکز آموزش فن يو فناور يپژوهش

  ن كند.يتأم يآن، از محل اعتبارات بودجه عموم
كل كشور مصوب  ١٣٩٥) قانون اصالح قانون بودجه سال ٣٨اجراي تبصره(ـ  ب

  شود. تمديد مي ١٣٩٨در سال  ٣/٦/١٣٩٥
از جمله بانك  يا توسعه يشده از بانکها منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب بهـ  ج
) و بانك توسعه و تجارت اكو، AIIBگذاري زيرساختهاي آسيايي( اسالمي، بانك سرمايه توسعه
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اين تبصره پس از   »الف«كننده از تسهيالت مذكور مجازند در سقف بند دستگاههاي استفاده
شده براي اجراي  بيني وافقت سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيشم

كرد آن در  ) اين قانون نسبت به هزينه١طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره(
  چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام كنند.

%) سهم دستگاه توسط ١٥د(درص دولت مجاز است درصورت تأمين پانزدهـ  د
ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه  ها و دستگاههاي ذي شهرداري

ساخت  ) دالر از تسهيالت خارجي اين تبصره را در جهت٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠حداقل دو ميليارد(
برداري از خطوط قطار شهري و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت  و بهره
  ف است نسبت به تضمين اصل و سود اين تسهيالت اقدام كند.موظ

 ٤تبصره
از محل منابع در اختيار  ١٣٩٨در سال  شود ياجازه داده مبانكهاي عامل به ـ  الف

  ر اقدام کنند: يريالي به موارد زـ  يالت ارزيتسه ينسبت به اعطا
 يتي براو نهادهاي عمومي غيردول يتعاون ،يخصوص يبخشها گذاران هيسرماـ ١
 يگازها يآور مشترک و جمع  ادينيم تينفت و گاز با اولو يباالدست يا توسعه يطرحها
در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي داراي ذخاير  همراه

  از آنها يدينفت و گاز موجود در مخازن و تول تيبدون انتقال مالک نفتي درجا
 با معدن و صنعت بخش يا توسعه يها سازمان ييناربيز و يا توسعه يطرحهاـ ٢

با اولويت مناطق  يتعاون و يخصوص %) بخش٥١(يدرصد کيو حداقل پنجاه مشارکت
  اي يافته براساس مزيتهاي منطقه محروم و كمترتوسعه

گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي براي  سرمايهـ ٣
  ي چغندرقندطرحهاي صنايع تكميلي و تبديل

از محل منابع در اختيار نسبت به  ١٣٩٨در سال  شود ياجازه داده مبانكهاي عامل به ـ  ب
 يبرا ها و شهرداري يتعاون ،يخصوص هايبخش گذاران هيسرما به رياليـ  يارز الت يتسه ياعطا

و  شهري مختلف حمل و نقل درون و برون اي و نيز انواع هاي توسعه سازمان يا توسعه يطرحها
وزارت راه و اي و  هاي توسعه سازمان يو با معرف تيبدون انتقال مالک يياين حمل و نقل دريهمچن

وزارت کشور با  ايوزارتخانه و  نيا ربط يو ذ ابعهت يها و شرکتها سازمان نيو تضم يشهرساز
فروش  اي يحق دسترساخذ  کشور در قبال يها ياريها و ده يسازمان امور شهردار نيتضم
  د.نو سود آن اقدام كن هيتا استهالک اصل سرما كنندگان به استفاده تخدما

كننده مالي خارجي،  شود پس از عقد قرارداد با تأمين به دولت اجازه داده ميـ  ج
(فاينانس) از  %) تسهيالت مالي خارجي١٥( درصد اقدامات قانوني الزم را براي تأمين سهم پانزده

  كند. نهيعمل آورد و براي طرحهاي ريلي هز محل منابع صندوق توسعه ملي به
محاسبه كليه منابعي كه از محل منابع صندوق توسعه ملي تبديل به ريال ـ  د

  شود، با نرخ سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) است. مي
شود مبلغ دو ميليارد و سيصد و هفتاد و پنج  به دولت اجازه داده ميـ   ه
صندوق توسعه ملي را به  ١٣٩٨يورو از منابع ورودي سال ) ٢,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠ميليون(

) اين تبصره برداشت ١صورت تسهيالت ارزي با تضمين دولت به شرح جدول شماره(
      كرده و منابع مذكور را با رعايت شرايط زير به مصرف برساند:   

  
    جدول منابع

  مبلغ اختصاص داده شده  عنوان  رديف
  ميليون يورو ١٥٠تا سقف   نوينطرحهاي آبياري تحت فشار و   ١
  ميليون يورو ١٥٠تا سقف   آبخيزداري و آبخوانداري  ٢
  ميليون يورو ١٠٠تا سقف   هاي برق مقابله با اثرات مخرب ريزگردها و تأثير آن بر شبكه  ٣
  ميليارد يورو ١,٥تا سقف   ) قانون برنامه ششم توسعه١٠٦تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده(  ٤

آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم،  تجهيزات  ٥
  ميليون يورو ٤٠تا سقف   تحقيقات و فناوري

  ميليون يورو ١٥تا سقف   طرحهاي نوآورانه جهاد دانشگاهي  ٦
  ميليون يورو ٧٠تا سقف   جمهور سيطرحهاي نوآورانه معاونت علمي و فناوري رئ  ٧

برنامه ششم و توسعه  ) قانون٩٣سازمان صدا و سيما در اجراي ماده(  ٨
  ميليون يورو ١٥٠تا سقف   هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريال كمي و كيفي برنامه

  ميليون يورو ١٥٠تا سقف   هاي آن طرحهاي آبرساني روستايي و عشايري و توسعه شبكه  ٩
  ميليون يورو ٥٠تا سقف   پايداري و ارتقاي كيفي آب شرب شهرهاي پرتنش  ١٠

ريزي عملياتي) با تأكيد بر ايجاد  عملياتي و جريان وجوه(با رويكرد بودجه  نامهبرـ ١
سازوكارهاي الزم براي سنجش، كنترل و تضمين تعهدات دستگاه متولي براي تحقق اهداف 

  راهبردي طرحها به شرح جداول پيوست، بايد به تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور برسد.
 به صورت ريالي و ارزي(حسب نياز) پس از تأييد كميته اي منابع تخصيص مرحلهـ ٢

داري كل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملي مبني بر   نظارت متشكل از خزانه
  انجام تعهدات دستگاه متولي، انجام پذيرد.

اصالحات ساختاري و نهادي و اجرائي به منظور افزايش درآمدها، كاهش ـ ٣
) قانون ٤٤اصل چهل و چهارم(ـ  هاي كلي اقتصاد مقاومتي ياستها در چهارچوب س هزينه

) و جدول ٧اساسي و قانون برنامه ششم توسعه(به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده(
)) جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول مجوز صادره توسط مقام معظم ٤شماره(

استفاده از منابع صندوق  رهبري در سالهاي آتي از محل منابع بودجه عمومي(بدون
  توسعه ملي) ضروري است.

الت مربوط به برداشت دولت يز بازپرداخت تسهيالت مذکور و نيبازپرداخت تسهـ ٤
منظور و به  ١٤٠٤تا  ١٣٩٩ يسنوات يها ، در بودجه١٣٩٧از صندوق در بودجه سال 

 يرآمدهاالت تا حد امکان از ديز شود. بازپرداخت تسهيوار يحساب صندوق توسعه مل
  رد.يطرحها صورت پذ يحاصل از اجرا

نظارت   ماهه اين بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هيأت گزارش عملكرد ششـ  ٥
  صندوق توسعه ملي به طور مستقل تهيه و ارسال شود.

تجهيزات مورد نياز اين طرحها كه حسب مورد بنا به اعالم وزارت صنعت، معدن و ـ  ٦
  جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. سيلمي و فناوري رئتجارت و يا معاونت ع

تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ ٧
كه حسب مورد بنا به اعالم معاونت علمي و فناوري )» ١) جدول شماره(٥رديف(«
  جمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج تأمين شود. سيرئ

) قانون اساسي و استفاده ٤٤هاي كلي اصل چهل و چهارم( رعايت سياست ـ ٨
  هاي بخش خصوصي و تعاوني در اجراي طرحها ضروري است. حداكثري از ظرفيت

براي  ١٣٩٨تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ـ ٩
  استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي ممنوع است.

رز روز سامانه نظام يكپارچه مديريت ارزي(نيما) مبناي تبديل اين مبالغ نرخ اـ  ١٠
  باشد. به ريال مي

   ٥ تبصره
  ن و مقررات:يت قوانيبا رعا ١٣٩٨شود در سال  ياجازه داده م

) ٤٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليم چهل و پنج هزارتا سقف  يدولت يشرکتهاـ  الف
و  مالي ،اي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصاديبراي اجر يالير ياسالم ياوراق مال الير

اصل و  و بازپرداختتضمين با رسد،  ياقتصاد م يشورا بيتصو خود که به محيطي زيست
  .، منتشر كنندتوسط خود سود

 فيمنتشر و منابع حاصل را به رد )يارزـ  يالي(رياسالم ياوراق مالدولت ـ  ب
تملک  يبه طرحها يزيكند. منابع وار زيوارقانون  ني) ا٥جدول شماره( ٣١٠١٠٨شماره 

 وستيمندرج در پو طرحهاي ساماندهي دانشگاهها  امتم مهين يا هيسرما يها ييدارا
متفرقه و  يفهايو رد ياستان يا هيسرما يها ييتملک دارا ي، اعتبارات طرحها )١شماره(
 نياته افي خاتمه يا هيسرما يها ييتملک دارا ينشده طرحها ن تعهدات پرداختيهمچن

با سازمان برنامه و بودجه کشور  متبادله تا براساس موافقتنامـه ابدي يقانون اختصاص م
ن قانون ي) ا٩مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره( يها نهيسود و هز شود. نهيهز

  شده و قابل پرداخت است.  ينيب شيپ
مبلغ  ١٣٩٨ان سال ين بند تا پاينشده از محل ا هيسقف مجاز اوراق منتشره تسو

  است. الي) ر٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليهزار م ست و نود يدو
البات معوق مط يبرا تبصره نيا »ب«و »الف«يبندها ينرفته طرحها اوراق فروشـ  ج

 ير امورماليمد ـ حساب يذ و طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائيدر سقف اعتبار همان 
ودجه ذي طلبکاران طرح مذكور(اعم  يتمامبه  يکشـور قابل واگذار ربط و سازمان برنامه و ـب
طرحها و  يها نهير هزين سايو همچنكنندگان تجهيزات  تأمين، پيمانكاران، مشاوراناز 

  باشد. دانشگاهها) مي يسامانده يطرحها يه بدهيو تأد ياز جمله تملک اراض هازيرطرح
 سقف تا وزارت كشور دييبا تأهاي وابسته به آنها  هاي كشور و سازمان شهرداريـ  د
با تضمين  يالير ياسالم يمالريال اوراق ) ٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليهزار مهشتاد 

ها منتشر كنند. حداقل  شهرداريهمان خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط 
و حمل و نقل  %) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري٦٠( درصد  شصت

هاي مطهر امام رضا(ع)، حضرت  بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون حرم شهري و
اختصاص  معصومه(س)، حضرت عبدالعظيم حسني(ع) و حضرت احمدبن موسي(ع)
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و  يقطار شهر يطرحها ياجرا ياوراق بران يابازپرداخت اصل و سود  نييابد. تضم مي
به نسبت  هاي مطهر حرم حمل و نقل شهري و بازآفريني شهري بافت فرسوده پيرامون

 %)٥٠( درصد  است و تضمين پنجاه ها ي%) شهردار٥٠( درصد  دولت و پنجاه %)٥٠( درصد  پنجاه
  .استسهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور 

و مربوطه  يشهردارسقف مطالبات معوق طرح با تأييد ن بند در ينرفته ا اوراق فروش
  باشد. يطلبکاران آن طرح م ر قابل واگذاري بهسازمان برنامه و بـودجه کشـو

) ٥جدول شماره( ٣١٠١٠٣ يف درآمديموضوع رداسناد خزانه اسالمي  ،دولتـ   ه
با و  در سقف نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار با حفظ قدرت خريدن قانون را يا

 )١٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارديليمهزار  يکصد و سيتا سقف صادر و سال  تا سه سررسيد
 يسنوات يها بودجه نيدر قوان سنادا نياصل ا بازپرداخت  واگذار كند. به طلبکاران ريال

محل اعتبارات کل کشور موظف است از  يدار و خزانهشود  مي ينيب شيکل کشور پ
ن اسناد يكند. اآن اقدام  هينسبت به تسو ) اين قانون٨رديفهاي فصل مربوطه و جدول(

حسابان و يا مدير مالي دستگاه  شده طلبکاران مورد تأييد ذي ه مطالبات قطعييتأد يبرا
صادره توسط سازمان برنامه و  يها صياساس ابالغ اعتبار و تخص اجرائي بوده و صرفاً بر

ن يمندرج در ا يا هيسرما يها ييو تملک دارا يا نهيبودجه کشور و از محل اعتبارات هز
  شود. يقانون صادر م

  ـ  و
و  يقيخود به اشخاص حق يقطع يهايبده، خزانه هيتسواسناد ق يدولت از طرـ ١

که در چهارچوب ها))  و مؤسسات عمومي غيردولتي(شهرداري يخصوص ،ي(تعاونيحقوق
دولت از  معوق يشده، با مطالبات قطع جاديا ١٣٩٧سال  انيمقررات مربوط تا پان و يقوان

تا  يها  به صورت نقديه%) بد٢٥ست و پنج درصد(ي، مشروط به پرداخت باشخاص مزبور
 ٣١٠١٠٦ يف درآمديموضوع ردريال( )٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد(پنجاه مبلغ 

خرجي ـ  صورت جمعي به)) ٩جدول شماره(  ٥٣٠٠٠٠ـ  ٤٨ف ي) و رد٥جدول شماره(
) ٢ماده( »پ« بند يکه در اجراالذکر  فوقدولت از اشخاص  يقطع مطالباتکند.  هيتسو

به  ١/٢/١٣٩٤مصوب کشور  ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت ديتول قانون رفع موانع
و مطالبات اشخاص  مذکور يهادولت به شرکت يمنتقل شده با بده يدولت يهاشرکت

 يا هيسرما يها ييتملک دارا ي) از دولت بابت طرحهايو خصوص ي(تعاونيو حقوق يقيحق
 يهايه بدهيق تسوياز طر يبانکريغ يادشده به بانکها و مؤسسات اعتبارياشخاص  يبا بده

    است.ه يقابل تسون اسناد يله ايوس به دولت به يربانکيغ يبانکها و مؤسسات اعتبار
شود در صورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي  به دولت اجازه داده ميـ ٢  

اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني كه در چهارچوب قوانين و مقررات تا پايان 
 يها صندوق ،ايجاد شده و همچنين مطالبات نهادهاي عمومي غيردولتي ١٣٩٧سال 

 ،ءزدايي قرارگاه خاتم االنبيا پيمانكاران محروميت، بانکها، قرارگاه خاتم االنبياء، يبازنشستگ
تابعه و وابسته به  يو شرکتها شركت ملي نفت ايران پيمانكاران خصوصي نوسازي مدارس، 

بابت يارانه قيمتهاي را هاي نيرو و جهاد كشاورزي  تابعه وزارتخانه و نيز شركتهاي دولتيآنها 
ايجاد شده  ١٣٩٦تكليفي از دولت كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 

تا بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه ا ي يبانک مرکزشده به  با بدهي اشخاص ياد ،است
يق تسويه بدهيهاي بانكها و مؤسسات غيربانكي به بانك ايجاد شده از طر ١٣٩٦ان سال يپا

به صورت  ١٣٩٧) قانون بودجه سال ٥تبصره(» و«) بند ١نشده جزء( تا مبلغ استفاده مركزي
  خرجي از طريق انتشار اسناد تسويه خزانه به شرح زير تسويه كند:ـ  جمعي

ي اشخاص حقيقي حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براـ ٢ـ ١
مانده آن  الذكر است و باقي %) مبلغ مانده فوق٥٠درصد( و حقوقي خصوصي و تعاوني پنجاه

جهت تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي  ١٣٩٧در سال 
هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي(صرفاً بابت يارانه قيمتهاي  تابعه وزارتخانه

شده و قطعي سازمان  في) و شركت ملي نفت ايران با اولويت مطالبات حسابرسيتكلي
  رسد. تأمين اجتماعي به مصرف مي

) ريال از منابع اين جزء به ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تا سقف پانزده هزار ميليارد( 
  يابد. مي تابعه و وابسته آن اختصاص امام(ره) و شركتهاي ستاد اجرائي فرمان حضرت

نشده سهم مجوز مذكور  مانده مصرف ١٣٩٨لت مجاز است در پايان آذرماه دوـ ٢ـ ٢
هاي مذكور را با بدهيهاي  نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه

  بخشهاي ديگر تسويه كند.
ند يبانکها از فرآ يمکلف است به منظور استفاده حداکثر يبانک مرکزـ ٢ـ ٣

امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از ن بند، يشده در ا فيتعر
فراهم كند.  ين بانکياز بانکها را در بازار ب يو مطالبات بانک مرکز يردولتياشخاص غ

اي است كه ظرف مدت دوماه از ابالغ  نامه ن مطالبات، مطابق آيينيضوابط نقل و انتقال ا
  رسد. تصويب هيأت وزيران ميبه  يشنهاد بانک مرکزين قانون به پيا

 ي، شرکتهايردولتيغ يعموم يه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاينحوه تسوـ ٢ـ ٤
ژه با رعايت ضوابط يو يمقدسه با حسابرس يها ها و آستان هيها، اتحاد مهي، بانکها، بيدولت

دجه كشور اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بو نامه قانوني مطابق آيين
  رسد. وزيران مي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت

ه ين حکم، کليموضوع ا يهمزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکهاـ ٢ـ  ٥
ن و نرخ سود مندرج در قرارداد و يه دير تأديالتفاوت وجه التزام تأخر(مابهيتأخ يهامهيجر

ي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين شده) در مورد اشخاص  سود مركب اعمال
شود و بانكها در اين خصوص از دولت و  ياند، بخشوده م جزء تهاتر و تعيين تكليف شده

  بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده ادعائي نخواهند داشت.
به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب ـ ٢ـ  ٦

ا افزايش يتابعه و وابسته و  يران و شرکتهاينفت ا يدولت به شرکت مل يهه بديتسو
  سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكرد اين بند را در گزارش ـ ٢ـ ٧
) قانون محاسبات ١٠٣عملكرد ماهانه بودجه عمومي منعكس كند و در اجراي ماده(

شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري  ور، منابع استفادهعمومي كش
  اسالمي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند. 

كننده برق از شركتهاي تابعه وزارت نيرو در حكم  مطالبات شركتهاي توليدـ ٢ـ  ٨
  باشد. مطالبات آنها از دولت مي

شود. افزايش پايه پولي از  يانك مركزي ثبت ممبلغ مزبور به عنوان بدهي دولت به ب
اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك 

شود. دولت مجاز  تعيين مي ١٣٩٨ان خردادماه سال يمركزي توسط اين بانك حداکثر تا پا
را به  يرکزجز بانک مسکن) به بانک م(بهيدولت يبانکها ياز بده يا بخشياست تمام 
ه دولت يمنتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرما يدولت به بانک مرکز يحساب بده

  منظور كند. يدولت يدر بانکها
  مسؤوليت اجراي اين بند برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي است.

 هاي ماهه به ديوان محاسبات كشور، كميسيون گزارش عملكرد اين بند به صورت سه 
  شود. يمجلس شوراي اسالمي ارائه م» اقتصادي«و » و بودجه و محاسبات برنامه«

نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت  آيين
وزيران   امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت

  رسد. مي
 كشور، تا مبلغ يكصد   داري كل هاي خزانه ان پرداختمنظور استمرار جري بهدولت ـ  ز

د کمتر از يبا سررس ياسناد خزانه اسالمريال  )١٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد( هزار
هاي ابالغي از سوي سازمان برنامـه  و اسناد مزبور را صرف تخصيصكند  منتشرک سال ي

اين اسناد در  تسويه كند. ننوقااين موضوع ) يت اعتبارات استانيبا اولو( و بودجه كشـور
باشد. انتقال تعهدات  كشور مي  داري كل هاي خزانه سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت
  ممنوع است. ،مربوط به اسناد منتشره به سال بعد

تـا معادل  ١٣٩٨شده در سال ديبازپرداخت اصل و سود اوراق سررس يدولت براـ  ح
بر اساس  يالير ياسالم يمالال اوراق ي) ر٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارديليهزارم پنجاه

اوراق در  نيمترتب بر انتشار ا يها نهي. اصل و سود و هزكندمنتشر مقررات موضوعه 
  شود. مي ينيب شيکشور پ لک يسنوات يها بودجه
 گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشـترك سرمايه  منظور بهـ  ط

وزارت صنعت،  معدن و تجارت و وزارت نيرو،  يا و توسعه ييربنايز يوزارت نفت و طرحها
اوراق اقتصاد،  يب شورايربط و با تصو يتابعه ذ يق شرکتهايمذکور از طر يها وزارتخانه

 )٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد( سي و پنجدر سقف ) ييا ارز يالي(رياسالم يمال
از محل  مذكور يشركتهاتوسط را بازپرداخت اصل و سود اين اوراق منتشر كنند و ريال 

 يطرحها يدات طرح(برايوزارت نفت) و عا يطرحها ين(براياديتوليد همان م شيافزا
  ن كنند.يوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نيرو) تضم

سه  عادلتا سقف م ربط وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيـ  ي
  أتيه بيبا تصو) ييا ارز يالي(رياسالم ي) دالر اوراق مال٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليم

 رياليـ  ارزي وسود اوراق اصل بازپرداخت براي ن اوراقيا .كند منتشر رانيوز
 بدهيهاي بازپرداخت وهمچنين سررسيدشده و تضامين بانكي تسهيالت سررسيدشده
نفت تعلق  باالدستي متقابل طرحهاي بيع قراردادهاي پيمانكاران به سررسيدشده

حداکثر تا  ااصل و سود اوراق منتشرشده ر ندموظف هاي مذكورکتشر د وريگ يم
با تأييد ن بند ينرفته ا اوراق فروش .كنند هيخود تسو يسال از محل منابع داخل پنج

مانکاران/ طلبکاران يپ و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري بهوزارت نفت 
  باشد. يطرحها م
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  ـ  ک
در بازارهاي پول و  ياسالم يتبعات احتمالي انتشار اوراق مال منظور مديريت بهـ ١

اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي  سرمايه كشور، كميته
ن يبر نحوه انتشار اوراق موضوع ا رانيا ياسالم يو دارايي و رئيس كل بانك مركزي جمهور

اوراق منتشره به استثناي سازوكار مربوط به  ياسمسود  يقانون نظارت خواهند کرد. نرخها
  شود. يم نييته تعين کمياين تبصره توسط ا» هـ«نرخ اسناد خزانه در بند

و » ز«، »و«اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهي دولت موضوع بندهاي ـ ٢
  ته مذکور مستثني است.يدر کم ياين تبصره از هرگونه بررس» ح«

اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين  نحوه صدور انتشارـ ٣
  باشد. ) اين بند مي١شود نيز مشمول جزء( دولت منتشر مي

مربوط  يابت از دولت مسؤول انتشار اوراق ماليبه ن ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ ٤
  به دولت است.

  شود. ن تبصره مشمول ماليات نميياوراق و اسناد اـ  ل
 بانک تورم، کنترل و سود نرخهاي تيريمد و يپول استيس اجراي منظور بهـ  م
 ياسالم يمال اوراق فروش و ديخر و باز بازار اتيعمل انجام رانيا ياسالم جمهوري مرکزي
 خط اعطاي اي و بانکها برداشت اضافه ازاي در مذکور ري اوراقيگ قهيوث و دولت منتشره

  دهد. ياعتباري را انجام م
 يمال اوراق فروش و ديخر به مجاز صرفاً رانيا ياسالم مهوريج مرکزي بانکـ ١

 بازار در شده کشف متهاييق با و هيثانو بازار در ،يدولت و بانک مرکز منتشره ياسالم
  است. مزبور

گيري  ز وثيقهيباز و ن بازار اتيعمل اجراي صورت شود، در يبه دولت اجازه داده مـ ٢
 و يقطع يهايبده از يبخش مرکزي، بانک توسط ااز بانکه يدولت ياسالم ياوراق مال

) قانون برنامه ششم توسعه) را ١٠ماده(» الف«(موضوع بند  به بانکها خود شده حسابرسي
ست هزار يتا سقف دو است، شده جاديا ١٣٩٧سال انيپا تا نيقوان چهارچوب در که
  کند. يساز بهادار الي) ر٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليم

 هاينهاد سينسبت به تأس شود ياجازه داده م ييو دارا يمور اقتصادبه وزارت اـ ٣
واسط موضوع قانون توسعه ابزارها  ياستفاده از نهادها ايدولت  تيو مالک تيريواسط با مد

. كند ام) اقدياليرـ  يانتشار اوراق بهادار(ارز يبرا ت،يبا انتقال مالک ديجد يمال يو نهادها
 نيمربوط به انتشار اوراق موضوع ا يها و پرداخت ها افتيدر و بين اركان انتشار معامالت

 اتيو مستثن ها تيواسط، مشمول معاف هاياستفاده از نهاد عدم اينظر از استفاده  بند، صرف
  شود. يکشور م ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت دي) قانون رفع موانع تول١٤حکم ماده(

 و مطالبات ها ييرأساً از دارا شود يه داده ماجاز ييو دارا يبه وزارت امور اقتصادـ ٤
 فاتيتشر تيتبصره بدون رعا نيموضوع ا ياسالم يعنوان پشتوانه انتشار اوراق مال هدولت ب

شنهاد وزارتخانه يار و نحوه اجراء به پيضوابط و مع .كنداستفاده مربوط به بورس  يقانون
  رسد. يـران ميأت وزيب هيمذکور به تصو

ده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه عمومي به سقف استفاـ  ن
شده در  بيني اين تبصره، حداكثر معادل سقف پيش» و«استثناي اسناد تسويه موضوع بند 

باشد و دولت اجازه مصرف از اوراق  ) قانون برنامه ششم توسعه مي٧) ماده(٤جدول شماره(
  در بودجه عمومي ندارد.ها را  منتشره مربوط به شركتها و شهرداري

ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و ـ  س
 تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد.

و مطالبات  هايتبصره و بده نيا» و«بند موضوع  يهايبده دييو تأ يدگيمرجع رسـ  ع
توسط کشور،  ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت ديقانون رفع موانع تول )١ماده( »پ« موضوع بند

  .شود يم نييتع ييو دارا يسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد
) ريال ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠به دولت اجازه داده مي شود مبلغ ده هزار ميليارد(ـ  ف

ز فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي اسالمي جهت احداث، تكميل و تجهيـ  اوراق مالي
  وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) منتشر كند.

استفاده از اسناد خزانه اسالمي براي تأديه بدهي ناشي از تملك اراضي مربوط ـ  ص
ملي و استاني در چهارچوب قانون برنامه ششم  هاي پروژهبه همان طرح در طرحها و 

  عه و اين قانون بالمانع است.توس
  ٦تبصره 

هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات٨٤سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(ـ  الف
 ساالنه مبلغ سيصد و سي ميليون ١٣٩٨و اصالحات بعدي آن در سال  ٤/١٢/١٣٦٦
شود. نرخ ماليات بركل درآمد كاركنان دولتي و  ) ريال تعيين مي٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠(

) ٨٦) ماده(٢) و(١هاي( العاده(به استثناي تبصرهم از حقوق و مزاياي فوقغيردولتي اع
اي از  ) قانون اصالح پاره٥هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن و با رعايت ماده( قانون ماليات

با اصالحات و الحاقات بعدي)  ١٦/١٢/١٣٦٨مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب 
%) و ١٠درصد( تا يك و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه دهو كارانه مازاد بر مبلغ مذكور 

 درصد  نسبت به مازاد يك و نيم برابر تا دو و نيم برابر آن مشمول ماليات ساالنه پانزده
 درصد %) و نسبت به مازاد دو و نيم برابر تا چهار برابر آن مشمول ماليات ساالنه بيست١٥(
%) و ٢٥( درصد برابر مشمول ماليات بيست و پنج ا شش%) و نسبت به مازاد چهاربرابر ت٢٠(

باشد. ميزان معافيت مالياتي اشخاص  %) مي٣٥درصد( نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج
هاي مستقيم ساالنه مبلغ دويست و پنجاه و هشت  ) قانون ماليات١٠١) و(٥٧موضوع مواد(

  شود. ) ريال تعيين مي٢٥٨,٠٠٠,٠٠٠ميليون(
و از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر وزارت نيرـ  ب

) ٢٠٠(ستيدومبلغ  ،شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بهاي  دريافت نرخ آب
%) ١٠٠درصد( صد .داري كل كشور واريز كند ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه

از محل  ريال )٩٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارديليمنهصد و شصت و پنج تا سقف  ريافتيوجوه د
صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي  در رديف معين در بودجه شركت مزبور حساب مذكور

شرب  يآبرسان يبرااعتبار مذكور %) ٢٠درصد( بيستيابد.  و عشايري اختصاص مي
ت و يجمعبراساس شاخص  ييشرب روستا ي%) براي آبرسان٨٠درصد( و هشتاد يريعشا

ماهه از طريق شركت مهندسي  هاي كشور در مقاطع سه بين استان كمبود آب شرب سالم
سازمان مديريت و از مبادله موافقتنامه بين  سشود تا پ آب و فاضالب كشور توزيع مي

ر يسازمان امور عشا ايها و  و شركتهاي آب و فاضالب روستايي استانها  ريزي استان برنامه
  .به نرخ صفر استهزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات  رانيا

را قانوني  يو گمرک ياتيمال فاتيو تخف ها تياجرائي موظفند معاف يدستگاههاـ  ج
 يدستورالعمل اجرائ .كنندثبت به خود مربوط  يدر حسابها يخرجـ  يبه صورت جمع

و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از  ييو دارا ين بند توسط وزارت امور اقتصاديا
شود. گمرك جمهوري اسالمي ايران و سازمان امور  ه و ابالغ ميين قانون تهيب ايتصو

ها و تخفيفات را به كميسيون اقتصادي  بار گزارش اين معافيت ماه يك مالياتي هر شش
به عنوان  يها و تخفيفات گمرک كنند. عملكرد معافيت مجلس شوراي اسالمي ارائه مي

ن محسوب خواهد شد. به منظور ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايرا
افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت، سازمان برنامه و بودجه موظف است جدول 

  هاي سنواتي ثبت كند. هاي مالياتي را در جداول پيوست بودجه معافيت
 ١٠/٨/١٣٩٤مصوب از صنعت برق کشور  تي) قانون حما٥عوارض موضوع ماده(ـ   د

 ارديليم و ششصد هزارهجده در سقف  مصرفي %) مبلغ برق١٠درصد( زان دهيبه م
شود و مشتركان برق روستايي مجاز و برق  يم نييال تعي) ر١٨,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

پس از منابع حاصله  باشند. چاههاي كشاورزي مجاز از شمول حكم اين بند معاف مي
توسط %) آن ١٠٠ص صددرصد(يو تخص مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور

با اولويت روستاها و مناطق دامداري و  موارد مطروحه در قانون فوق يبران سازمان يا
عشايري و جابجايي تير برق در روستاها و خريد تضميني برق حاصل از تبديل 

و احداث نيروگاه بادي در منطقه محروم سيستان و بلوچستان  پسماندهاي عادي به انرژي
  شود. يمصرف 

  ـ   ه
هاي توسعه  ) قانون احكام دائمي برنامه٣٢ماده(» پ«) بند ١ير به جزء(متن زـ ١

  شود: كشور اضافه مي
هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با  شاخصهاي مناطق و شهرستان

  رسد. پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي
دهاي توليدي محل استقرار واحد ماليات و عوارض ارزش افزوده واحاخذ  محلـ ٢

  توليدي است. 
) قانون برنامه ششم توسعه ٦ماده(» ب«) بند ١عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(ـ ٣

%) در نقطه شهري شهر تهران و ٨٨در شهرستان تهران به نسبت  هشتاد و هشت درصد(
  شود. %) نقاط روستايي و عشايري توزيع مي١٢درصد( دوازده
تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان  مالياتي كشور مي سازمان امورـ  و

مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن 
هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است،  بخش تعيين كند. مقررات اين بند درخصوص دوره

کشور به  ياتيشنهاد سازمان امورماليبا پفعاليت جاري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر 
 رسد. مي يو داراي يتأييد وزير امور اقتصاد

 ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ ي) قانون الحاق برخ١٢مطابق ماده(ـ  ز
ربط اجازه  يتابعه ذ يق شرکتهايرو از طرينفت و ن يها ک از وزارتخانهي) به هر ٢دولت(
ال، از هر ي) ر٢٠٠٠مشترکان گاز مبلغ دو هزار( يهانه از هر واحد مسکونشود ما يداده م

 يتجار يک از واحدهايال و از هر ي) ر١٠٠٠ک هزار(يمشترکان برق مبلغ  يواحد مسکون
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و به حساب درآمد عمومي موضوع اخذ  الي) ر١٠,٠٠٠مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار(
داري كل كشور واريز  اين قانون نزد خزانه) ٥جدول شماره( ١٦٠١٨٦و  ١٦٠١٨٥رديفهاي 
باشد. وجوه ي%) م٥٠درصد(  الذکر معادل پنجاه ، مبالغ فوقييمشترکان روستا يكنند. برا

موارد مندرج در ماده مذکور به  يفوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است. منابع حاصله برا
رگزاري مناقصه، تعهدات نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه ب رسد. آيينيمصرف م

گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و  شركتهاي بيمه
  رسد. وزيران مي وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت 

شناسي و اكتشافات معدني كشور  درآمدهاي سازمان زمين ١٣٩٨در سال ـ  ح
، ١٤٠١٠٥و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي  شناسي، اكتشافي مربوط به خدمات زمين

) پس از واريز به خزانه، اختصاصي تلقي مي شود و ٥جدول شماره( ١٤٠٢٠٣و  ١٤٠١٠٨
  کرد است. نهيص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزيپس از ابالغ تخص

) قانون برنامه ششم توسعه و به ٣٨ماده(» ص«و » ث« يبندها يدر اجراـ  ط
مخرب پسماندها، سازمان امور مالياتي كشور موظف است از فروش  اتش اثركاهمنظور 

را  يعوارض دشو كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي
كند.  واريز ١٦٠١٨٩  شماره يدرآمددريافت و به رديف شود  ين مييکه توسط دولت تع

ـ  ٤٥ف ياز محل ردريال  )١٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠تا سقف ده هزار ميليارد( يمنابع وصول
 گيرد تا با نظارت وزارت كشور قرار مي در اختيارن قانون ي) ا٩جدول شماره( ٥٣٠٠٠٠

ر با سازمان برنامه و بودجه كشوست پس از مبادله موافقتنامه يط زيسازمان حفاظت مح
ل يتبد يا سات منطقهيجاد تأسيمزبور(ا يحاصل از کاالها يافت پسماندهايباز يبرا

نامه  آيينمصرف شود.   يت مشارکت بخش خصوصي) با اولويپسماند به مواد و انرژ
فهرست كاالهاي مشمول، نرخ هزينه  زان عوارض هر کاال، يمي اين بند مشتمل بر ئاجرا

ي به پيشنهاد مشترك سازمان حفاظت محيط ئمديريت پسماند كاالها و فرآيند اجرا
نعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي كشور، ص زيست، وزارتخانه

  رسد.ران مييوزت أو به تصويب هيشود  يمبرنامه و بودجه كشور تدوين 
كليه صاحبان حرف و مشاغل پزشكي، پيراپزشكي، داروسازي و دامپزشكي كه ـ  ي

كي مجوز فعاليت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزش
ايران و يا سازمان نظام دامپزشكي و سازمان دامپزشكي ايران صادر مي شود، مكلفند در 

 ٤/١٢/١٣٦٦هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات١٦٩) ماده(٢نامه تبصره(چهارچوب آيين
  از پايانه فروشگاهي استفاده كنند. ١٣٩٨و اصالحات و الحاقات بعدي آن از ابتداي سال 

اني اعم از دولتي، خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي كليه مراكز درمـ  ك
%) از ١٠درصد(ها و شركتهاي دولتي مكلفند ده غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه

هاي  العمل پزشكي پزشكان را كه به موجب دريافت وجه صورتحساب الزحمه ياحق حق
الحساب ماليات ن عليشود به عنوا ها و يا نقداً از طرف بيمار پرداخت مي ارسالي به بيمه

كسر کنند و به نام پزشك مربوط تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب 
الحساب اين بند شامل كليه  سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند. ماليات علي

اين تبصره پرداخت و » الف«پرداختهايي كه به عنوان درآمد حقوق و كارانه مطابق بند 
  شود، نخواهد بود. كسر مي ماليات آن

با استفاده از پايگاههاي  ١٣٩٨سازمان امور مالياتي مكلف است در سال ـ  ل
هاي مستقيم نسبت به تعيين تكليف  ) مكرر قانون ماليات١٦٩اطالعاتي موضوع ماده(
ماليات دولت از اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام كرده و  ١٣٩٧مطالبات تا پايان سال 

جدول  ١١٠١١٣%) اين مطالبات را وصول و به رديف درآمدي ٣٠درصد(يحداقل س
  ) اين قانون واريز كند. ٥شماره(

بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري در صورت عدم رعايت تكاليف فوق و ساير تكاليف 
نامه اجرائي آن عالوه بر  هاي مستقيم و آيين ) مكرر قانون ماليات١٦٩مقرر در ماده(

%) ٢اي معادل دودرصد(هاي مستقيم مشمول جريمه قانون مالياتمزبور در  يهامهيجر
شوند. اين  هاي اشخاص نزد بانك و مؤسسه مالي و اعتباري در هرسال ميحجم سپرده

  ها از طريق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود.جريمه
ي و حقوقي شركتهاي بيمه مكلفند اطالعات هويتي، مالي و اقتصادي اشخاص حقيق

كند در اختيار آن سازمان شده را به ترتيبي كه سازمان امور مالياتي مقرر مي درخواست
مزبور در  يهامهيقرار دهند. شركتهاي بيمه درصورت عدم رعايت اين بند عالوه بر جر

%) حق بيمه دريافتي در ٥اي معادل پنج درصد( هاي مستقيم مشمول جريمه قانون ماليات
  خواهند بود. ١٣٩٧پايان سال

هاي  ز پرداخت هزينهاكليه واحدهاي آموزشي دولتي وزارت آموزش و پرورش ـ  م
رعايت الگوي مصرف) معاف هستند. سقف الگوي مصرف طي  در صورتآب، برق و گاز(

ماه  حداكثر تا سه »آموزش و پرورش«و  »نيرو«، »نفت«هاي  دستورالعملي توسط وزارتخانه
  شود. مي ءابالغ و اجرا

 ) قانون برنامه ششم توسعه،٨٠(ماده »چ« بند )٢(راستاي اجراي جزء درـ  ن
از پرداخت و سازمان بهزيستي  مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)

هاي انشعابات  هزينه عوارض شهرداري و دهياري و هاي صدور پروانه ساختماني، هزينه
اساس الگوي  يافته به آنان بر ني اختصاصهاي مسكو فاضالب، برق و گاز براي واحد آب،

   معافند. بار فقط براي يك  مصرف،
  ٧تبصره

ر و ارتقاي يپذ د رقابتي) قانون رفع موانع تول٣٥نمودن ماده( ياجرائ يدر راستاـ  الف
ز يوار«ن ماده به عبارت يدر ا» کل کشور يدار ز به خزانهيوار«کشور، عبارت  ينظام مال

  شود. اصالح مي» کل کشور يدار نزد خزانه يدولت يدرآمد شرکتهاحساب تمرکز وجوه  به
قانون مديريت خدمات كشوري و  )٥ي موضوع ماده(ئكليه دستگاههاي اجرا

و شركتهاي مستلزم ذكر يا   قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها )٢٩ماده(
مكلفند كليه  ايميدرو و ايدرو هاي اصلي تابعه وزارت نفت وتصريح نام مانند شركت

داري كل كشور و  از طريق خزانه اي) را صرفاً (درآمدي و هزينه حسابهاي ريالي خود
  .كنندنزد بانك مركزي افتتاح 

هاي خود را فقط از طريق  ها و پرداخت دستگاههاي يادشده موظفند كليه دريافت
سط گونه حساب تورشده نزد بانك مركزي انجام دهند. نگهداري ه حسابهاي افتتاح

 در اموال عموميغيرقانوني اي مذكور در بانكي غير از بانك مركزي در حكم تصرف هدستگاه
 است. نهادهاي عمومي غيردولتي در رابطه با آن بخش از منابع خود كه از محل منابع عمومي

  د، مشمول حكم اين تبصره هستند.شو مين ميأيا كمكهاي مردمي ت
نسبت  ،مربوط اسناد دييأاست پس از تجمهوري اسالمي ايران مكلف  گمركـ  ب

مورد استفاده  صادراتيكاالهاي كه در به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي 
 نهيو هز ١٣٩٠/ ٨/ ٢٢) قانون امور گمركي مصوب ٦٨( ) تا٦٦موضوع مواد( اند، قرار گرفته

از محل  ،زده روزظرف مدت پان امور گمركي،) قانون ٤٥) ماده(٢موضوع تبصره( يانباردار
  كند.نمايد، اقدام  تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي

 حاصل از صدور مجوز يوزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهاـ  ج
سال  يط يمحصوالت دخان ديدريافتي بابت واردات و تول حق انحصارو  اتيع دخانيتوز

 ١٣٠٤٢١داري كل كشور موضوع رديف  زانهرا به حساب درآمد عمومي نزد خ ١٣٩٨
  كند. زيقانون وار ني) ا٥جدول شماره(

شده فروش  مت تماميو ق يفيمت تکليالتفاوت ق شود مابه يبه دولت اجازه داده مـ  د
دکنندگان و يکنندگان و تول ت مصرفيد سازمان حماييهر مترمکعب آب را (پس از تأ

 يا هيسرما يها ييتملک دارا يطرحها ي) با بدهسازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني
) قانون برنامه و بودجه كشور ٣٢رو موضوع ماده(يده بخش آب وزارت نيرس يبردار به بهره
 ٥٣٠٠٠٠ـ  ٣٨اي  و رديف هزينه ٣١٠٤٠٤از محل رديف درآمدي  ١٠/١٢/١٣٥١مصوب 

حساب را  هربط مكلفند تسوي خرجي تسويه كند. شركتهاي دولتي ذيـ  صورت جمعي به
در صورتهاي مالي خود اعمال كنند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل 

مجلس شوراي » انرژي«و » برنامه و بودجه و محاسبات«هاي  تا شهريورماه به كميسيون
  كند. اسالمي و ديوان محاسبات كشور ارائه مي

هاي  سازمان ١٣٩٧ل شود مطالبات قبل از سا به دولت اجازه داده ميـ  هـ
گسترش و نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني 
ايران(ايميدرو) بابت مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخصصي صنعت و معدن و 

هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت  همچنين مطالبات سازمان
اري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت سهم متعلق به آنها از واگذ

 )ريال٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تا سقف بيست هزار ميليارد(» سود سهام«و » ماليات«بابت 
 تبصره» الف«خرجي از طريق گردش خزانه تهاتر و يا در سقف بند ـ  صورت جمعي به
(فاينانس) يا  ارجي) اين قانون نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيالت مالي خ٣(

  يافته و محروم اقدام كند. تضامين براي طرحهاي اشتغالزا با اولويت مناطق كمترتوسعه
سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذ ـ  و

و  ٣/٤/١٣٥٤) قانون تأمين اجتماعي مصوب ٢٩) و(٢٨كسر حق بيمه موضوع مواد(
اي نزد اين سازمان با عنوان بيمه درمان  ب جداگانهساير منابع مربوط را در حسا

ن يا ين اجتماعيطبق قانون تأم ين اجتماعيتأمين اجتماعي متمركز كند. سازمان تأم
  كند. نه مييمنابع را هز

) دالر ١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠، تا چهارده ميليارد(١٣٩٨دولت مكلف است در سال ـ  ز
هاي ذيل حسب مورد صرف حمايت از  شيوهاز منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را به 

  التفاوت ارز براي توليد داخل نمايد: معيشت مردم و تأمين مابه
واردات و يا خريد و حمايت از توليد داخل و توزيع كاالهاي اساسي و تأمين دارو، ـ ١

  هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز ترجيحي تجهيزات پزشكي و نهاده
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 ات داخل و توزيع كاالهاي اساسي و تأمين دارو و تجهيزاتواردات و يا خريد توليدـ ٢
التفاوت آن با نرخ  هاي كشاورزي و دامي با نرخ ارز نيمايي و اختصاص مابه پزشكي و نهاده

  ترجيحي براي معيشت مردم و حمايت از توليد(كاالهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي)
ين كاالهاي اساسي مورد نياز مردم با برگ و كارت الكترونيكي براي تأم دولت از كاال

  كند. نرخ ارز ترجيحي و يا پرداخت نقدي استفاده مي
ماه   دولت موظف است بر حسن اجراي اين برنامه نظارت و گزارش عملكرد را هر سه

كشاورزي، آب، «، »اقتصادي«، »برنامه و بودجه و محاسبات«هاي  بار به كميسيون يك
مجلس شوراي » بهداشت و درمان«و » صنايع و معادن« ،»منابع طبيعي و محيط زيست

  اسالمي ارائه كند.
 ٨تبصره 

) قانون برنامه ششم توسعه و اصالحات ٣٥ماده(» ب«در راستاي اجراي بند ـ  الف
 يها ل برنامهيذ يبعدي آن، دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز را از محل طرحها

نه كند. سهم يکمک بالعوض دولت هزبه عنوان سهم  ١٣٠٧٠٠٢٠٠٠و  ١٣٠٦٠١٢٠٠٠
ن کارگر و تأمين مصالح يا يا تأمي يبرداران به صورت نقد مانده به عنوان سهم بهره يباق

داراي  يچاهها يهوشمند بر رو يا نصب کنتورهايكاركرد وسايل راهسازي و نقليه و 
  رش است.يبرداري قابل پذ پروانه بهره

ن ي، تأميساز ، محوطهيساز ات آمادهيعمل يشود برا يبه دولت اجازه داده مـ  ب
و  يشهر ينيبازآفر يمسکن مهر، طرحها يل واحدهايو تکم ييربنايو ز ييخدمات روبنا

، اقداماتي يتيو حما يمسکن اجتماع ين احداث واحدهايفرسوده و همچن ياي بافتهاياح
  عمل آورد:  ر بهيشرح ز را به

ران بابت اصل و سود يا ياسالم يجمهور يبانک مسکن به بانک مرکز يبدهـ ١
) ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليطرح مسکن مهر تا سقف پنجاه هزار م يخطوط اعتبار

ه يش سرمايعنوان افزا منتقل و مبلغ مذکور به يدولت به بانک مرکز يال به حساب بدهير
در اجراي اين حكم  يدولت به بانک مرکز يشود. بده يدولت در بانک مسکن منظور م

شود. بانک مسکن  ي) قانون برنامه ششم توسعه نم١٠ماده(» الف«ل تبصره بند مشمو
  الذکر است.  موارد فوق يالت برايتسه يمتعهد به اعطا

د و سازمان يجد يعمران شهرها يق شرکت مادرتخصصي(از طريوزارت راه و شهرسازـ ٢
ال از ي) ر١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديلين و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار ميزم يمل

مت يالذکر را به ق فوق يو امالک متعلق به شرکتها يا تهاتر اراضيو  يمحل منابع داخل
يا فروش از طريق مزايده مشروط به حفظ كاربري و با سازوكار گردش خزانه  يکارشناس

  فوق كند. يطرحها يصرف اجرا
بخشي از مقررات  ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم٦٨در اجراي ماده(ـ ٣

مسکن مهر، شرکت  يواحدها ياني) در صورت درخواست مالکان اع٢مالي دولت(
 ين و مسکن مكلف به واگذاريزم يد و سازمان مليجد يعمران شهرها يمادرتخصص

ز يباشند. منابع حاصله پس از وار ينود و نه ساله متعلق به خود م يا اجاره ينهايزم يقطع
  فوق خواهد شد. يطرحها يکل کشور، صرف اجرا يدار خزانه ن شرکتها نزديبه حساب ا

 يمتعلق به شرکت مادرتخصص ينهايمجاز است زم يوزارت راه و شهرسازـ ٤
 ارديليهزار م ين و مسکن را تا سقف سيزم يد و سازمان مليجد يعمران شهرها

 يها عامل و صندوق يبا بانکها ييقراردادها يال طي) ر٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
 ياجرا يالت الزم برايدر رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسه ين ماليمتأ

ن طرحها يل ايکند و صرف تکماخذ  مصوب را يساز و آماده يليجامع، تفص يطرحها
ن و مقررات و يت قوانيشده با رعا ليتکم يان طرحهايكند. از محل فروش عرصه و اع

صدرالذکر  يطرحها يمانده را به اجراياقه كند و بيعامل تسو يگردش خزانه، با بانکها
  ن بند اختصاص دهد. يا

وزارت امور  يو با همکار يشنهاد وزارت راه و شهرسازين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ
ران و سازمان برنامه و بودجه کشور يا ياسالم يجمهور ي، بانک مرکزييو دارا ياقتصاد

  د.رس يران ميأت وزيب هيشود و به تصو مي  هيته
  ـ  ج
کاال و  صادرات از حاصل يدرآمدها يبرا ياتيمال يها تيو معاف صفر هرگونه نرخـ ١

ن يهمچن و مواد خام و ي، محصوالت بخش کشاورزيرنفتيغ يخدمات از جمله کاالها
 که يموارد در افزوده، ارزش بر اتيمال قانون )١٣(ماده موضوع عوارض و اتيمال استرداد

 کشور ياقتصاد چرخه به يمرکز بانک ياعالم مقررات طبق صادرات از حاصل ارز
 زمان مدت .بود نخواهد اعمال قابل ١٣٩٨و  ١٣٩٧ يعملکرد سالها يبرا نشود، برگردانده

 ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون )٣٤(ماده موضوع افزوده ارزش عوارض و اتيمال استرداد
 به ارز ورود خيتار از ماه کي کشور ياتيمال امور سازمان طرف از کشور يمال نظام يارتقا و

  .باشد يم ادشدهي مقررات مطابق کشور ياقتصاد چرخه

صادرکنندگان منوط به حصول  يبرا يزه و مشوق صادراتيپرداخت هرگونه جاـ ٢
نان از برگشت ارز حاصل از صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس ياطم

  باشد.  ران مييا ياسالم يجمهور يدستورالعمل بانک مرکز
 و ١٧/٠٢/١٣٨٧ مصوب افزوده ارزش بر ماليات قانون آزمايشي اجراي مدتـ  د

  .شود مي تمديد ١٣٩٨ سال در آن بعدي اصالحات
با  ميمستق يها اتيمال قانون) ١٠٠(ماده تبصره متن در »برابر ده« عبارتـ   ه

 »برابر يس« عبارت به ١٣٩٨ و ١٣٩٧ يسالها عملکرد ياصالحات و الحاقات بعدي آن برا
  .شود يم اصالح
و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع  يا آب منطقه يشرکتهاـ  و

بخشي و تغذيه مصنوعي در قالب وجوه  خود و بخشي از اعتبارات طرحهاي تعادل يداخل
 يههاو هوشمند چا يحجم يد و نصب کنتورهايخر يها نهين هزيشده نسبت به تأم اداره

 يکه توسط دستگاه اجرائ يبا روش يصورت اقساط مجاز اقدام كرده و به يآب کشاورز
افت ين چاهها دريالت را از صاحبان اين تسهيشود، اصل و كارمزد ا ين مييمربوطه تع
منابع  يبخش اء و تعادلياح يطرحها ياجرا يبرا ي%) اقساط وصول١٠٠درصد(  كنند. صد

ها و سازمان آب و برق خوزستان  اي استان كتهاي آب منطقهار شريدر اخت ينيزم ريآب ز
  رد.يگ يقرار م

) ٥در معامالت پيمانكاري كه كارفرما يكي از دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(ـ  ز
قانون مديريت خدمات كشوري است، كارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، ماليات 

پرداخت كند. تا زماني كه كارفرما ماليات بر ارزش افزوده متناسب با آن را به پيمانكار 
ارزش افزوده را به پيمانكار پرداخت نكرده باشد، سازمان امور مالياتي كشور حق مطالبه 

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

ود در صورت درخواست پيمانكار، كارفرما موظف است اين اوراق را عيناً به سازمان ش مي
امورمالياتي كشور تحويل دهد. سازمان امورمالياتي معادل مبلغ اسمي اوراق تحويلي را از 

كند.  داري كل كشور ارائه مي بدهي مالياتي پيمانكار كسر و اسناد مذكور را به خزانه
وظف است معادل مبلغ اسمي اسناد خزانه تحويلي را به عنوان داري كل كشور م خزانه

  وصولي ماليات منظور كند. 
ها مكلفند نسبت به نصب عالئم و نشانها،  وزارت راه و شهرسازي و شهرداريـ  ح

  تابلوهاي راهنمايي و تابلوهاي هشداردهنده در كليه اماكن مورد نياز معلوالن اقدام كنند.
اصل از صادرات خدمات فني و مهندسي بر اساس نوع مهلت برگشت ارز حـ  ط

توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران دوماه پس از ابالغ اين قانون تعيين و   طرح
  شود. اعالم مي

 ٩تبصره
اجازه  يعلم و فناور يمؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکها ،به دانشگاههاـ  الف
 ١٣٩٧درآمد اختصاصي سال عملكرد سقف  تا با تصويب هيأتهاي امناي خودشود  داده مي

و در  اقدام كننداز محل توثيق اموال در اختيار خود از بانكها  التيتسهاخذ  نسبت به
 ياحداث خوابگاهها اولويت و بااي خود  هاي سرمايه جهت تكميل طرحهاي تملك دارايي

سبت به و ن استفاده) قانون برنامه ششم توسعه ١٠٣ماده(» پ«ن موضوع بند يمتأهل
ان يرفاه دانشجو يها صندوق .كنند اختصاصي خود اقدام رآمدبازپرداخت اقساط از محل د

ارانه سود و يمنظور پرداخت  خود به يها تياعتبار الزم در فعال ينيب شيمکلفند نسبت به پ
  ن اقدام كنند.يمتأهل يکارمزد احداث خوابگاهها

ه يشهربازپرداخت وامهاي محل ز شده پرداختي ا %) وجوه اداره١٠٠درصد( صدـ  ب
 )٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد(هشتصد تا سقف  ١٣٩٧تا سال  ١٣٨٥سال از  ييدانشجو

 يرفاه دانشجوي يها به صندوقشود. وجوه مذکور يز ميكشور وار داري كل به خزانهريال 
اساس  ابد تا بري ياختصاص م مزبورهاي  صندوق منابع ماليعنوان كمك جهت افزايش  به
 يرفاه يها ر پرداختيو سادانشجويان ه به يوام شهررداخت اسنامه مصوب، صرف پاس

  شود. ييدانشجو
(ره) و ينيته امداد امام خميپوشش کم ان تحت يدانشجو يلينه تحصيمازاد هزـ  ج

ق ين قانون در قالب وام از طريکشور نسبت به اعتبارات مندرج در ا يستيسازمان بهز
مذکور پس از  يرد. اقساط وامهايگ ين افراد قرار ميار اياخت ان دريصندوق رفاه دانشجو

ان تحت پوشش يشود. دانشجو يل و اشتغال به کار افراد، پرداخت ميفراغت از تحص
  باشند. يافت وام ميت دريمزبور در اولو يتيحما ينهادها

 سازي منظور ساماندهي و بهينه شود به به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميـ  د
كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات 

برداري از آنها اقدام كند. تغيير كاربري  آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره
) ٥موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(

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


 ٩صفحه     WWW.RRK.IR                         ٢٨/١٢/١٣٩٧روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ٢١٥٦٢شماره 

با اصالحات  ٢٢/١٢/١٣٥١عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب قانون تأسيس شوراي 
گيرد و از پرداخت كليه عوارض شامل تغيير كاربري، نقل و  و الحاقات بعدي آن صورت مي

برداري، احداث، تخريب، بازسازي و ساير عوارض شهرداري  گواهي بهرهاخذ  انتقال امالك،
  باشد. معاف مي
  ـ  هـ
 يها اعتبارات برنامه کاهشف نقشه جامع علمي كشور، در راستاي تحقق اهداـ ١
  اجرائي ممنوع است. يتوسط دستگاهها يپژوهش

) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر حمايت ٦٤ماده(» ج«در راستاي اجراي بند ـ ٢
) قانون مديريت ٥ماده( هاي تقاضامحور، كليه دستگاههاي اجرائي موضوع از پژوهش

) قانون محاسبات عمومي كشور ٥) آن قانون و ماده(١١٧ماده(خدمات كشوري، با رعايت 
كنند، مكلفند حداقل معادل  استفاده مي» هاي كاربردي پژوهش«كه از اعتبارات برنامه 

اين اعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد نياز خود، از طريق   %)١٠درصد( ده
  ند.راكز پژوهشي هزينه كنهاي تحصيالت تكميلي دانشگاهها و م نامه پايان

و مهارتي اعتبارات قانون  ي، فناوري، پژوهشيعلم يبه منظور ارتقاي شاخصهاـ  و
 ٣٠/٧/١٣٩٣يافته مصوب  استفاده متوازن از امکانات کشور براي ارتقاي مناطق كمترتوسعه

و مراكز  يعلم و فناور ي، پارکهايقابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال
  اي و جهاد دانشگاهي مستقر در استان نيز است. ش فني و حرفهآموز

بر  ي) قانون برنامه ششم توسعه مبن٦٤ماده(» ب«بند  ياجرا يدر راستاـ  ز
افته به دستگاههاي اجرائي(به ي صيتخص يا نهي%) از اعتبارات هز١درصد( کياختصاص 

و توسعه  يزير برنامه ي، شورايو توسعه فناور ي) به امور پژوهش٦و  ١فصول  ياستثنا
استان کسر  يا نهين ماده را از سرجمع اعتبارات هزياستان مجاز است اعتبارات موضوع ا

 يها استيها و س تياساس اولو و بر ياستان ياجرائ يدستگاهها يكرده و با هماهنگ
سازمان برنامه و  ياستان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغ يازهايمصوب و ن يپژوهش

و بهداشت، درمان و  يقات و فناوريعلوم، تحق يها وزارتخانه يور(که با هماهنگبودجه کش
 يبه دستگاهها يو توسعه فناور يامور پژوهش يشود) برا ين ميتدو يآموزش پزشک

  شده توسط آن شورا و جهاد دانشگاهي استان اختصاص دهد. نييتع ياستان ياجرائ
بار به شوراي  ماه يك بند را هر ششكرد اين  دستگاههاي مذكور مكلفند نحوه هزينه

عالي علوم، تحقيقات و فناوري و مركز آمار ايران گزارش دهند و شوراي عالي علوم، 
تحقيقات و فناوري موظف است گزارش ساالنه اين بند را حداكثر تا پايان مردادماه سال 

ساالنه بعد به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است 
  كرد تحقيق و توسعه را منتشر كند.اطالعات مربوط به هزينه

) ٣وست شماره(يوابسته به دولت مندرج در پ يشرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعـ  ح
نه ي%) از هز٤٠درصد(  مربوط، حداقل چهل ين قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانونيا

زان بيست و يماهه به م قاطع سهوست را در ميخود مندرج در آن پ يامور پژوهش
حل  يز كنند تا در راستايکل کشور وار يدار نزد خزانه ي%)، به حساب خاص٢٥درصد( پنج

و  يق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليمسائل و مشکالت خود از طر
 يها نامه انين پاي، عناويکاربرد يها و جهاد دانشگاهي و در قالب طرح(پروژه) يپژوهش

 آموختگان دانش يقاتيتحق يها و طرح(پروژه) يپسادکتر يها ، طرح(پروژه)يليالت تکميتحص
رشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار اين حساب جهت استمرار يغ يليالت تکميتحص

  شود. اقدامات مذكور به سال مالي بعد منتقل مي
ركتها، بانكها و درصورت واريزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر يك از ش

شود رأساً مبلغ داري كل كشور اجازه داده ميمؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، به خزانه
مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت كرده و آن را به حساب خاص موضوع اين بند 

  واريز كند.
مازاد  و جهاد دانشگاهي يو پژوهش يدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ين مبالغ برايا

ناً پس از تبادل توافقنامه ين قانون محسوب و عيشده آنها در ا ينيب شيپ يبر درآمد اختصاص
کل  يدار کل کشور، توسط خزانه يدار توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه

و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده  يا پژوهشي يکشور به مؤسسات آموزش عال
  شود.  ه يها تسو کل مبلغ توافقنامه يان سال ماليکه تا پا يطور ، بهشود يم

و  يو فناور يو پژوهش ين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشياعتبارات موضوع ا
  شود. ينه ميهز يصورت امان جهاد دانشگاهي به

آموختگان  ، دانشيان، پژوهشگران پسادکتريحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجو
  %) خواهد بود. ٦٠درصد(  کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت يروهايو ن پژوهشگر

%) از ١٠( درصد توانند حداکثر تا ده ين بند ميشرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع ا
ق دانشگاهها و مؤسسات يمذکور را از طر ينه امور پژوهشي%) هز٤٠( درصد مبلغ چهل

  نه كنند.ينامه زير هز نييچهارچوب آوابسته به خود و جهاد دانشگاهي در  يپژوهش

ر موارد به يمصرف و سا يمربوط، چگونگ ين بند شامل سازوکارهايا ينامه اجرائ نييآ
، ييو دارا يامور اقتصاد يها وزارتخانه يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاريپ

تجارت و  ، صنعت، معدن وي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريعلوم، تحق
  د.يران خواهد رسيوز  أتيب هين قانون به تصويپس از ابالغ ا يجهاد کشاورز
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارتخانهـ  ط

هاي فناورانه دانشگاهها و مراكز رشد و پاركهاي  مكلفند شرايط الزم را براي عرضه توانمندي
المللي ايجاد كنند تا  هاي بين المللي و توسعه همكاري اههاي بينعلم و فناوري در نمايشگ

  امكان كسب درآمد ارزي در سقف درآمد اختصاصي دستگاههاي مربوطه فراهم شود.
به منظور بازسازي و ششم توسعه  قانون برنامه )۶۳ماده( »ث«در اجراي بند ـ  ي
ولت مكلف است معادل د ،فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي آموزش و پرورش نوسازي

تا سقف  را حساب ذخيره ارزيجاري  %) از موجودي و وصولي سال٢٠(درصد بيست ريالي
داري  ) ريال به حساب درآمد عمومي نزد خزانه٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سه هزار ميليارد(

نظام يكپارچه مديريت سامانه  با نرخ از اين محل يافته ارز اختصاص كل كشور واريز كند.
  شود. محاسبه مي )مانيارزي(

 )٤٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مبلغ چهل هزار ميليارد ( ١٣٩٨در سالعامل مجازند  يبانکهاـ  ك
روزرساني  ار براي خريد تجهيزات صرفاً تخصصي و بهيريال تسهيالت از محل منابع در اخت

اعم از  يو فناور يآزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهش
اي دولتي براساس فهرست مورد توافق  ي و غيردولتي و مراكز آموزش فني و حرفهدولت

ب هيأت يربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصو يذ يها ها و سازمان وزارتخانه
الت پس از ين تسهين ايار پرداخت كنند. تضمياخت امناي آنها از محل توثيق اموال در

الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد  وقأت امنا برعهده مراکز فيب هيتصو
اختصاصي آنها و متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها 

  شود. بازپرداخت مي
تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقاتي موضوع اين بند كه فقط حسب مورد 

و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه جمهور  بنا به اعالم معاونت علمي و فناوري رئيس
  شود. داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي

 يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکارين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ
و بهداشت،  يقات و فناوريهاي علوم، تحق ران، وزارتخانهيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز

  د.يران خواهد رسيأت وزيب هين قانون به تصويابالغ ا ، پس ازيدرمان و آموزش پزشک
%) اعتبارات پژوهشي ٥٠درصد( سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است پنجاهـ  ل

 يو تحقيقاتي دانشگاههاي علوم پزشكي مندرج در اين قانون را براساس شاخصهاي اعضا
  هيأت علمي و مقاالت توزيع كرده و تخصيص دهد.

%) بهاي بليط اجراهاي ١٠درصد( و ارشاد اسالمي مكلف است ده وزارت فرهنگـ  م
و به حساب درآمد عمومي نزد اخذ  اي(كنسرت) در تهران و كالنشهرها را صحنه
اي مربوط  داري كل كشور واريز كند. معادل درآمد حاصله از محل رديف هزينه خزانه

هاي فرهنگي  اره مجتمعهاي فرهنگي و هنري، تعمير، تجهيز و اد جهت ساماندهي فعاليت
  يابد. ها غير از مراكز استان، اختصاص مي و هنري شهرستان

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ٧٨در راستاي تحقق ماده(ـ  ن
) قانون اساسي، آستان قدس ٣٠ام( ) و در جهت اجراي اصل سي٢مقررات مالي دولت(

اقتصادي زيرمجموعه نيروهاي مسلح و ستاد رضوي و آن دسته از مؤسسات و بنگاههاي 
اجرائي فرمان حضرت امام(ره) به استثناي مواردي كه إذن صريح ولي فقيه مبني بر عدم 
پرداخت ماليات و يا نحوه تسويه آن را دارند، موظفند نسبت به واريز ماليات خود به خزانه 

اي  رديفهاي هزينه اقدام كنند. معادل درآمد واريزي از محل ١١٠١١٢  موضوع رديف
سازي و خريد تجهيزات براي مدارس  مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشي، نوسازي، مقاوم

  شود. روستايي و مناطق محروم مي
اي كشور مربوط به خدمات آموزشي و  درآمد سازمان آموزش فني و حرفهـ  س

هاي  امهفرهنگي، خدمات مشاوره و درآمدهاي حاصل از صدور، تعويض و تمديد گواهين
) اختصاصي ٥جدول شماره( ١٤٠٢١١، ١٤٠١٦١، ١٤٠١٠٣مهارت مندرج در رديفهاي 

  شود و پس از تخصيص توسط سازمان برنامه و بودجه كشور قابل هزينه است. تلقي مي
با توجه به نياز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهاي آموزشي، پرورشي و ورزشي ـ  ع

كليه دستگاههاي اجرائي كه مستقر در  ١٣٩٨ابتداي سال  آموزان، از براي استفاده دانش
ماه نسبت به تخليه  باشند مكلفند ظرف مدت شش فضاهاي مربوط به آموزش و پرورش مي

  ساختمان فضاهاي مذكور و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام كنند.
  ١٠تبصره 

ريال از  )٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد(سه اي مكلفند مبلغ  شركتهاي بيمهـ  الف
هر يك  بيمه(پرتفوي)  اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش
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صورت هفتگي به درآمد عمومي  رسد به عالي بيمه مي تصويب شوراي  از شركتها تعيين و به
داري كل كشور واريز كنند. وجوه  ) اين قانون نزد خزانه٥جدول شماره( ١٦٠١١١رديف 

عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب  بهبند اريزي شركتهاي بيمه موضوع اين و
نيروي  ،کشور يا و حمل و نقل جاده يدر اختيار سازمان راهدار منابع حاصله  شود. مي

 يهارديفتا در گيرد  قرار مي و سازمان اورژانس کشور انتظامي جمهوري اسالمي ايران
 ) اين قانون در امور منجر به كاهش تصادفات٧(شماره جدولن دستگاهها در يمربوط به ا

مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي  بيمههزينه شود.  و مرگ و مير،
اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان  سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاست. بند اين 

بار از نحوه هزينه وجوه  ماه يك اورژانس کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه
  مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش كنند.

اصول  يکه در اجرا ياجرائ يدر مورد آراي حل اختالف مراجع بين دستگاههاـ  ب
 يا در اجرايو  ي) قانون اساس١٣٩) و يكصد و سي و نهم(١٣٤يكصد و سي و چهارم(

ربط از  يذ يل دستگاه اجرائيانچه به هر دلن و مقررات مربوط صادر شده است چنيقوان
ن در چهارچوب يا مستنکفيكند، با مستنکف  يم مرجع حل اختالف خودداريتصم ياجرا

شود. سازمان برنامه و  برخورد مي ٧/٩/١٣٧٢مصوب  يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس
گذشته  يخ وصول رأيماه از تار مرجع مذکور كه حداکثر هجده يبودجه کشور مطابق رأ

دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه  يباشد، از اعتبارات بودجه سنوات
وابسته  يا مؤسسات انتفاعيو  يدولت يكند. در خصوص شرکتها ينفع اضافه م يذ ياجرائ

ادشده نزد ي يف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعيتکل يبه دولت، اجرا
  باشد. يکل کشور) م يدار (خزانهييو دارا يمور اقتصادخزانه برعهده وزارت ا

به عوارض گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً  ١٣٩٨در سال ـ  ج
شود و معادل  واريز مي ١٦٠١٨٨%) اضافه و منابع حاصله به رديف درآمدي ١٠درصد( ده

جويي  امناي صرفه ) به هيأت٩جدول شماره( ٥٣٠٠٠٠ـ ٤٤اي  آن از محل رديف هزينه
%) آن جهت خريد عضو ٥٠درصد( يابد تا پنجاه ارزي در معالجه بيماران اختصاص مي

هاي  %) نيز جهت درمان و هزينه٥٠درصد( مصنوعي(پروتز) كاشت حلزون شنوايي و پنجاه
  ) هزينه شود.EBدارويي بيماران اوتيسم، گوشه، سالك، متابوليك و بال پروانه(

ايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور احداث، ه وجوه و هزينهـ  د
تكميل ،تجهيز فضاها، حفاظت، مرمت و نگهداري از بناهاي تاريخي، فرهنگي، مساجد و 

شود، با تأييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و هاي علميه پرداخت مي حوزه
مورد) به  ميه(حسب هاي عل گردشگري، سازمان اوقاف و امور خيريه و شوراي عالي حوزه

  شود. هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي عنوان هزينه
  ١١تبصره 

معسر جرائم غيرعمد ناشي از  محکومان هياعتبارات د يکسر نيمنظور تأم بهـ  الف
ناشي از که پرداخت خسارات  يموارد همچنين و معسر سرپرست خانوار زنان تيبا اولو تصادف

أت نظارت يه بيمجاز است با تصو يدادگستر يروز است،لت دو اي المال تيبرعهده بتصادف 
) ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليبدني حداکثر تا سه هزار و پانصد م هاي صندوق تأمين خسارت

خسارات  ياجبار مهيقانون ب )٢٤ماده( »ج«و  »ث« يال از منابع درآمد ساالنه موضوع بندهاير
را از محل  ٢٠/٢/١٣٩٥مصوب  هينقل ليوسا از يواردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش

صندوق  رعامليكند. مد نهيو هز افتي) اين قانون در٧جدول شماره( ١١٠٦٠٠اعتبارات رديف 
ماهه در  نسبت در مقاطع سه را به ادشدهيمبلغ  ،يدادگستر ريمزبور مکلف است با اعالم وز

گزارش عملكرد اين بند را وزارت دادگستري مكلف است  قرار دهد. يوزارت دادگستر ارياخت
هاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي، اجتماعي و قضائي و  بار به كميسيون ماه يك هر سه

  حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند.
هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي  صندوق تأمين خسارتـ  ب

ت شركتهاي بيمه و صندوق مذكور غيرعمد را كه به دليل هرگونه محدوديت سقف تعهدا
االجراءشدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به  برند و قبل از الزم سر مي در زندان به

اند، تأمين كند تا پس از  ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده  شخص
  صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام شود. معرفي ستاد ديه كشور به

مسلح مکلفند  يروهاين ) قانون برنامه ششم توسعه، ١١٠ماده( يدر اجرا ـ ج
را از حقوق ماهانه آنان کسر و  يسازمان يها نه مسکن کارکنان ساکن در خانهيهز کمک

ز ي) اين قانون وار٥جدول شماره( ١٦٠١٨٤كشور موضوع رديف  کل يدار حساب خزانه به
 يها نهيهز يمسلح برا يروهاين يفهايدر ردرا  يزيکنند. دولت مکلف است وجوه وار

  اختصاص دهد. يسازمان يها خانه ير و نگهداريتعم
  ـ  د
) قانون ماليات بر ارزش ٤٥، عوارض خروج از كشور موضوع ماده(١٣٩٨در سال ـ ١

 و اصالحات و الحاقات بعدي آن براي زائران عتبات و مرزنشينان ١٧/٢/١٣٨٧افزوده مصوب 

 ٢٤/١٢/١٣٩٥كل كشور مصوب  ١٣٩٦ول سال براساس قانون بودجه سال بار در ط براي يك
  شود.  مياخذ  با اصالحات و الحاقات بعدي آن

شود كه ساكن در روستاها  افراد مرزنشين موضوع اين بند به كساني اطالق مي
هاي  و شهرهاي مرزي هستند؛ بررسي و تأييد اين موضوع با فرمانداران شهرستان

  مرزي است.
تا دوازدهم  ١٣٩٨ور ماه سال يست و چهارم شهريئران اربعين كه از تاريخ بزاـ ٢

شوند از  از مرزهاي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج مي ١٣٩٨ماه سال  آبان
  باشند. پرداخت عوارض خروج معاف مي

سازمان تعزيرات حكومتي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري ـ   ه
هاي بانكي  ها و وجوه نقدي و سپرده نسبت به شناسائي اموال، دارايي اسالمي ايران

به مرحله اجراء در  ١٣٩٧محكومان تعزيرات حكومتي كه احكام آنها صادر و تا پايان سال 
نيامده و معوق باقي مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد 

  ز كند.داري كل كشور واري عمومي نزد خزانه
، ٨/١٢/١٣٨٩) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ٨در اجراي ماده(ـ  و

هاي رانندگي براساس اعالم پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي از تخلفات و جريمه
  شود. طريق پيامك به مالكان خودروها اعالم مي

در قبوض تلفن همراه ها را كارورهاي(اپراتورهاي) تلفن همراه موظفند هزينه پيامك
  مالكان وسيله نقليه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دريافت كنند.

دولت مكلف است اقساط جريمه غيبت از خدمت وظيفه عمومي افرادي را ـ  ز
اند تا پايان سال  ها بوده متقاضي پرداخت اقساطي اين جريمه ١٣٩٧كه تا پايان سال 

نسبت به  ١٣٩٨كند. افرادي كه تا پايان سال وصول و  به حساب خزانه واريز  ١٣٩٨
تسويه اقساط خود اقدام نكنند مشمول غايب محسوب و به خدمت وظيفه عمومي 

  شوند.  اعزام مي
، به مركز ١٦/٩/١٣٩٤) قانون شوراهاي حل اختالف مصوب ٢٣در اجـراي ماده(ـ  ح

رداخت حق بيمه شود نسبت به پ امور شوراهاي حل اختالف قوه قضائيه اجازه داده مي
كاركنان و اعضاي شوراهاي حل  ١٣٩١لغايت  ١٣٨٧قانوني معوق سهم كارفرما سالهاي 

اختالف داراي مجوز سراسر كشور براساس قوانين و مقررات سازمان تأمين اجتماعي 
%) ٧درصد( درخصوص مأخذ حق بيمه اقدام كند. حق بيمه سهم كاركنان به مأخذ هفت

  شود. خت ميتوسط خود اين افراد پردا
  ١٢تبصره

  ـ  الف
بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان  افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقـ ١

گيرد  توسط دولت در اين قانون انجام ميطور جداگانه  كشوري و لشكري و قضات به
) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم ٧٨ماده(تفاوت تطبيق موضوع  نحوي كه به

  .بماند باقي رييبدون تغ ،حقوق
خدمت و بخشي از  خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان پاداش پايانـ ٢
با اصالحات و الحاقات  ٢٦/٢/١٣٧٥هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب  هزينه

هاي مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي  بعدي آن و پاداش
توسعه و همچنين وزارت اطالعات، ) قانون برنامه ششم ٢٩اجرائي موضوع ماده(

نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و 
) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت تا ٧٦مزاياي موضوع ماده(

سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه قرار  سقف سي
خت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين مشابه گيرد. هرگونه پردا مي

  در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
مازاد در اختيار خود منقول ريغ يها ييمجازند اموال و دارا ياجرائ يدستگاههاـ  ب

) قانون اساسي و اموال ٨٣استثناي انفال و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم( به
) قانون ٤٤وچهارم( كلي اصل چهل هاي مول واگذاري موضوع قانون اجراي سياستمش

نزد  يدرآمد عموماساسي را با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به فروش رسانند و به 
و  يکارکنان مازاد رسم ديبازخركشور واريز كنند. منابع حاصله جهت   داري كل خزانه
افرادي كه براساس قانون، بازخريد يا بازنشسته  به خدمت انيپاداش پا پرداخت ،يرسمريغ

) ٩جدول شماره( ٥٣٠٠٠٠ـ ٢٩ فياز محل اعتبار ردکارکنان  يشوند و مانده مرخص مي
 و» برنامه و بودجه کشور« يها که توسط سازمان ياجرائنامه  نييقانون مطابق آ نيا

تصويب  شود و به مي هيته» ييو دارا يوزارت امور اقتصاد«و » کشور يو استخدام يادار«
اجراي حكم اين بند بر عهده وزير امور اقتصادي  .يابد تخصيص مي، رسد هيأت وزيران مي

و دارايي است. شمول اين حكم درمورد دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري منوط به 
  اذن ايشان است.
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ا ) اين قانون ر٩(جدول شماره ٥٥٠٠٠٠ـ ٢٢ است اعتبار رديف مكلفدولت ـ  ج
سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي  متناسببراي افزايش و 

ماهانه آنها   كه دريافتيبا اولويت كساني كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح 
نامه اجرائي كه  ينيبراساس آ ،باشد )ريال مي٢٥,٠٠٠,٠٠٠(ميليون  و پنج كمتر از بيست

و به شود  ميربط تهيه  كشور با همكاري دستگاههاي ذي توسط سازمان برنامه و بودجه
  رسد، اختصاص دهد. مي هيأت وزيرانتصويب 

صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند 
 ازناشي از اجراي اين حكم را نفع  بازنشستگان ذي ١٣٩٨احكام حقوقي سال افزايش 

  .كننداعمال  ١/١/١٣٩٨ خيتار
ها، استانداران موظفند  هاي اداري شهرستان به منظور تكميل يا احداث مجتمعـ  د

هاي استان  هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان پيشنهاد فروش ساختمان
) قانون اساسي با رعايت ٨٣را به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(

ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب و  برنامهقوانين و مقررات مربوطه به شوراي 
  داري كل اين قانون نزد خزانه ٢١٠٢٠١فروش، درآمد حاصل را به رديف درآمد عمومي 

ا احداث مجتمع يل يكشور واريز كنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکم
گاههاي زير نظر مقام شود. شمول اين حكم درمورد دست ها مي همان شهرستان يادار

  معظم رهبري منوط به اذن ايشان است.
  ـ  هـ
به وزارت امور ، ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه١٠ماده( »پ«بند  يدر اجراـ ١
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور،  يبا هماهنگ شود ياجازه داده م ييو دارا ياقتصاد

و نسبت به  كنداقدام  يدولت ولرمنقيمحور نمودن اطالعات اموال غ نسبت به مکان
 الي) ر٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(ارديليهزار م ستيدولت تا سقف ب يها ييدارا يمولدساز

اموال  )قيو توث نياعم از اجاره بلندمدت، صکوک اجاره، تره (يمال يبا استفاده از ابزارها
رج در اصل به استثناي انفال و موارد مند ياجرائ يدستگاهها ازيمازاد بر ن رمنقوليغ

ها، فضاها و  از ساختمان ي(بخشيئجز اي يصورت کل  هب) قانون اساسي ٨٣هشتاد و سوم(
بدون رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در  اموال)  ريو سا ياراض

و  يامور اقتصاد ريو موافقت وز صيبا تشخ) قانون محاسبات عمومي كشور ١١٥ماده(
  .كند زيوار ٢١٠٢٢٠ يدرآمد فيحاصل را به رداقدام و وجوه  ييدارا

و پانصد هزار  نهتا سقف  شود ياجازه داده م ييو دارا يبه وزارت امور اقتصادـ ٢
مازاد  رمنقوليمنقول و غ يها يياز اموال و دارا الي) ر٩,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليم

ون اساسي را بدون ) قان٨٣به استثناي انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(دولت 
) قانون محاسبات ١١٥ماده( رعايت تشريفات مربوط به تصويب هيأت وزيران مندرج در

به فروش رسانده و وجوه  يعموم دهيمزا قياز طربا رعايت قوانين و مقررات کشور  يعموم
   .كند زيوار ٢١٠٢٢١ يدرآمد فيحاصل را به رد

 درصد ها مجازند تا پنج ريزي شهرستان هها و كميته برنام ريزي استانشوراي برنامهـ  و
اي استان را براي احداث، تكميل، بازسازي و  سرمايه يها %) از اعتبارات تملك دارايي٥( 

  ها هزينه كنند. هاي انتظامي با اولويت پاسگاهها و كالنتري تجهيز رده
) قانون مديريت خدمات ٧١پرداخت هرگونه تسهيالت به مقامات موضوع ماده(ـ  ز

شوري، مديران عامل و اعضاي هيأت مديره شركتها و مديران دستگاههاي اجرائي ك
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از محل اعتبارات، منابع داخلي و ٢٩موضوع ماده(

ربط باشد و از  درآمدهاي اختصاصي هر دستگاه بايد همانند ساير كاركنان دستگاه ذي
اطالع عموم مردم برسد. تخلف از مفاد اين بند در  رساني دستگاه به طريق پايگاه اطالع

) ٥٩٨( حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي محسوب و مرتكب آن به مجازات مقرر در ماده
با  ٢/٣/١٣٧٥ (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب كتاب پنجم قانون مجازات اسالمي

  شود. اصالحات و الحاقات بعدي محكوم مي
  ـ  ح
) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مجاز به ٢٩(ههاي مشمول مادهدستگاـ ١

 مدت، بلندمدت) گذاري کوتاه دريافت سود از حسابهاي بانکي(حساب جاري، پشتيبان، سپرده
  .مفتوح در بانکهاي دولتي و غيردولتي نيستند

در اجراي اين حکم بانکهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب 
باشند. بانکها،  تگاههاي اجرائي که فاقد قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نميدس

ها، دانشگاهها و مؤسسات  شرکتهاي بيمه دولتي، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق

يک از دستگاههاي اجرائي که  پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هر
باشند، از شمول اين حکم  اساسنامه مجاز به دريافت سود مي در قوانين و مقررات و يا

 د.مستثني هستن
  هاي داراي مجوز دستگاههاي سود دريافتي ناشي از سپرده ١٣٩٨از ابتداي سال ـ ٢

نهادهاي  ،ها صندوق، بهادار بورس و اوراق  ها، سازمان استثناي بانکها، بيمه مشمول به
به عنوان درآمد اختصاصي از مقام معظم رهبري  عمومي غيردولتي و دستگاههاي مأذون

و  شوديم آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز
. شود مي%) دريافت و مطابق قوانين و مقررات مربوطه پرداخت ١٠٠صورت صددرصد( به

 .شود سوب ميدر وجوه و اموال عمومي محغيرقانوني هرگونه اقدام مغاير اين حکم تصرف 
بار تهيه و به  ماه يک ديوان محاسبات کشور موظف است عملکرد اين بند را هر شش

  كند.کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه 
سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت در ـ  ط

، ) قانون برنامه ششم توسعه مبني بر كاهش حجم٢٨ماده(» الف«اجراي بند 
ماهه به مجلس شوراي  اندازه و ساختار دستگاههاي اجرائي را به صورت سه

  اسالمي ارائه كند.
كاركنان  ،علمي، قضات هايتأبگير از قبيل هي افزايش حقوق گروههاي حقوقـ  ي

) ٢٩ي موضوع ماده(ئشاغل در كليه دستگاههاي اجراو بازنشستگان آنها ري ككشوري و لش
و بازنشستگان و همچنين وزارت اطالعات و سازمان انرژي اتمي قانون برنامه ششم توسعه 

حكم و ) قانون مديريت خدمات كشوري ٧٨به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع ماده(آنها 
ين مشابه مشمولين اين وحقوق يا عنا ١٣٩٨بدون تغيير باقي بماند، از ابتداي سال  ،حقوق

افزايش، اين عالوه بر  يابد. ال افزايش ميري )٤,٠٠٠,٠٠٠ماهانه چهار ميليون( بند به ميزان
 %)١٠درصد( تا ده به ميزان ١٣٩٧ضريب ريالي ساالنه مشمول اين بند نسبت به سال 

  يابد. افزايش مي
التدريس،  باشند مانند حق كليه پرداختهايي كه مشابه حقوق و دستمزد ميـ  ك

 ناپذير الف، هزينه اجتنابالزحمه، شركتي، ساعتي، حق نظارت و پاداش شوراهاي حل اخت حق
  شود و بايد به صورت ماهانه پرداخت شود. محسوب مي
  ١٣تبصره

  ـ  الف
از  يبخش ميمواد به قانون تنظبرخي ) قانون الحاق ٢٨(ماده »م« در اجراي بندـ ١

ريال از محل  )٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد( هفتمعادل ،  )٢دولت( يمقررات مال
با  ٢٧/١١/١٣٨٠ن تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) قانو١٠منابع ماده(

) قانون تشكيل سازمان مديريت ١٢و از محل منابع ماده(اصالحات و الحاقات بعدي 
بالگرد و  حداقل سه فروند براي خريد و تأمين ٣١/٢/١٣٨٧بحران كشور مصوب 

اد و نجات و تجهيزات امداد هوايي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي امد
انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و ساير تكاليف مندرج در قانون اساسنامه 

و اصالحات بعدي آن  ٨/٢/١٣٦٧ب جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصو
ها در اختيار جمعيت  منظور پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به

گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف  مي ايران قرار ميهالل احمر جمهوري اسال
برساند. سازمان برنامه و بودجه كشور و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران 

هاي برنامه و بودجه و  ماهه به كميسيون مكلفند گزارش اجراي اين جزء را در مقاطع سه
عمران مجلس شوراي  شوراها و كشور و محاسبات، بهداشت و درمان، امور داخلي

 كنند.ه ئاسالمي ارا
 يت هالل احمر جمهوري) قانون اساسنامه جمع١٧) ماده(١بند( يدر اجراـ ٢

به جز درآمد حاصل از  ١٦٠١٥٧ف ي%) از درآمد رد٤٢درصد( ران چهل و دويا ياسالم
) قانون ١٥و ماده( ١٤٠١٤١ يف درآمدي) موضوع رديت(تک برگيمالک يها ض سنديتعو

ت يجمع يبه عنوان درآمد اختصاص ١٢/١١/١٣٩٣گار(کاداستر) کشور مصوب جامع حدن
  شود. يمنظور م ١٣١٠٠٠ف يل رديهالل احمر ذ

ال از محل منابع ي) ر٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠معادل دو هزار و پانصد ميليارد(ـ  ب
) قانون تشكيل ١٢() قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده١٠ماده(

 کرد نهيهز يبرا يمديريت بحران كشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکسازمان 
از  يبخش ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ) ٢٨ماده(» م«بند الزامات مندرج در 

  .ابدي ي) اختصاص م٢دولت( يمقررات مال
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ه ) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ پانزد٣٢ماده(» ب«) بند ١جزء( يدر اجراـ  ج
ت صندوق يال جهت پرداخت سهم دولت و تقوي) ر١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليهزارم

 ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ١٠از محل منابع ماده( يمه محصوالت کشاورزيب
ابد؛ مبلغ ي يت بحران کشور اختصاص ميريل سازمان مدي) قانون تشک١٢دولت و ماده(

  يابد. %) تخصيص مي١٠٠درصد( مذكور صد
ال از محل منابع ي) ر١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليهزار م کيمعادل ـ  د
) قانون ١٢دولت و منابع ماده( ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ١٠ماده(
 يها يماريو مهار(کنترل) ب يريشگيپ يت بحران کشور برايريل سازمان مديتشک
ون) دامها يناسي(واکسيبکو هين انسان و دام، مايمشترک ب يها يماريو ب ير داميواگ

  رد.يگ کشور قرار مي يار سازمان دامپزشکيدر اخت يدام يها و بهداشت فرآورده
) ١٠) ريال از محل منابع ماده(٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠معادل دوهزار ميليارد(ـ   ه

) قانون تشكيل سازمان ١٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(
براي توليد و ارتقاي كيفيت واكسن آنفلوالنزاي طيور در اختيار مديريت بحران كشور 

  گيرد. سازي رازي قرار مي مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم
) قانون الحاق برخي مواد به قانون ٢٨ماده(» م«به منظور نظارت بر اجراي بند ـ  و

ز منابع كننده ا ) كليه دستگاههاي اجرائي استفاده٢تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
) قانون تشكيل ١٢) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(١٠ماده(

سازمان  ماهه به صورت سه سازمان مديريت بحران كشور موظفند گزارش عملكرد خود را به
  مديريت بحران كشور ارائه كنند.

  ١٤تبصره
و با هدف تحقق  ١٥/١٠/١٣٨٨ مصوب ها ارانهيقانون هدفمندکردن  ياجرا درـ  الف

نمودن  ن معطوفيعدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچن
) قانون برنامه ششم توسعه، ٣٩ازمند و در اجراي ماده(ين يارانه به خانوارهايپرداخت 

ها  دهياري ها و ها(منابع) مندرج در جدول ذيل به استثناي عوارض شهرداري يافتيدر يتمام
و پس از  شودكشور واريز مي داري كل  ها نزد خزانه زمان هدفمندسازي يارانهحساب سا به

  شود: تخصيص سازمان برنامه و بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي
  

  (منابع) ها دريافتي  رديف
  مبالغ

ميليارد (
  )ريال

  بخش
  (مصارف) ها پرداختي  رديف  مربوط

  مبالغ
(ميليارد 

  ريال)

روش دريافتي حاصل از ف  ١
  ٤٥٥,٩٦٩  هاي نفتي فرآورده يداخل

ش و يپاال
پخش 

 يها فرآورده
  ينفت

ــزوده    ١ ــر ارزش اف ــات ب ــوارض و مالي ع
  ٩٦,٣٧٥  هاي نفتي فرآورده

٢  

دريافتي حاصل از فروش 
هــاي  فــرآورده يصــادرات

التفاوت  نفتي با لحاظ مابه
و   يليارزش خوراک تحو

از  يافتيـ در يهـا  فرآورده
  شگاههايپاال

٤٣٥,١٣٥  
٢ 

ـاز    يعوارض توسعه، نگهداشـت و نوس
شبکه خطوط لوله انتقـال نفـت خـام،    

، ينفتـ  يهـا  و فـرآورده  يعانات گازيم
 ينفت يها فرآورده يسات و انبارهايتأس

  ات صفر)يمال ي(با نرخ محاسبات

١٥,٠٠٠  

هزينه حمل و نقـل، توزيـع و فـروش      ٣
  ١١٠,٦١٣  هاي نفتي فرآورده

٣  

دريافتي حاصل از فروش 
خلــي گــاز طبيعــي بــا دا

ــوارض   ــاب عــ احتســ
ــو مال يگازرســان ــر ي ات ب

  ارزش افزوده

  نفت  ٢٤٥,٦٨٠

٤  

 يطرحها ياليو ر يبازپرداخت تعهدات ارز
، ي، گازرســانيمصــرف انــرژ يســاز نــهيبه

همراه و مشعل(موضوع  يگازها يآور جمع
ر يپذ د رقابتي) قانون رفع موانع تول١٢ماده(
  کشور)  ينظام مال يو ارتقا

٤١,٠٠٠  

٥  
ـارده و نـيم   % ) ٥/١٤درصـد(  سهم چه

شركت ملي نفت ايران از محل فـروش  
  هاي نفتي فرآورده

١٠٩,٢٠٧  

٤  

دريافتي حاصل از فروش 
  برق به مشترکان 

  

٢١٩,٣٩٠  

  گاز

ـاز    يعوارض و مال  ٦ ات بـر ارزش افـزوده گ
  ١٥,٢٤٠   يعيطب

٧  
ـاده(   ) ٦٥عوارض گازرساني موضـوع م

به قانون تنظيم قانون الحاق برخي مواد 
  )٢بخشي از مقررات مالي دولت(

١٧,٠٤٤  

و  يساز منيا يگاهها و اجرايکارمزد جا  ٨
  ١١,٠٤٠    يان ج يس يگاههايجا يهوشمندساز

  ١٧,٨١٠  روگاههايسوخت ن  ٥

منـابع حاصـل از فـروش      ٦
  ٣٣,٤٢٠  آب

هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش  هزينه  ٩
  گاز طبيعي

٩٤,٠٥٠  

به آمـوزش و پـرورش بابـت     يپرداخت  ١٠
  ٦٠٠  مدارس ينه گاز مصرفيکمک به هز

  (منابع) ها دريافتي  رديف
  مبالغ

ميليارد (
  )ريال

  بخش
  (مصارف) ها پرداختي  رديف  مربوط

  مبالغ
(ميليارد 

  ريال)

  

  برق

  ١٨,٠٩٠  ات بر ارزش افزوده برقيعوارض و مال  ١١

به آموزش و پرورش بابت کمک به  يپرداخت  ١٢
  ٣٠٠  نه برق مدارسيهز

  ٢,٨١٠  روگاههايسوخت ن يبها يات و عوارض قانونيمال  ١٣

ـا يرو بابت نيزارت نبازپرداخت تعهدات و  ١٤  يروگاهه
  ١٥,٠٠٠  )يو دولت ي(خصوصيبيکل ترکيس

ـرق    ١٥ هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد ب
  ٢٠١,٠٠٠  از نيروگاههاي بخش خصوصي و واردات برق 

  آب
  ٣٣,٣٢٠  هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب  ١٦

به آموزش و پرورش بابت کمک به  يپرداخت  ١٧
  ١٠٠  نه آب مدارسيهز

مصارف 
  يهدفمند

  مصارف هدفمندي:

ــدي    ١٨ ــدي و غيرنق ــه نق پرداخــت ياران
  ٤١١,٠٠٠  خانوارها

١٩  

ـاي هـدف از     كاهش فقر مطلـق خانواره
طريق افزايش پرداخت به خانوارهايي كه 
ـايتي     ــط حمـ ــر از خ ـا كمت ــد آنهـ درآم

هاي كميته امداد   مددجويان و پشت نوبتي
ســازمان بهزيســتي امــام خمينــي(ره) و 

ـان سرپرسـت    يباشد و ب كشور مي مـه زن
خانوار و بدسرپرست سه هزار ميليارد ريال 
از اعتبــار ايــن رديــف بــراي بيمــه زنــان 
سرپرست خانوار و بدسرپرست اختصاص 

  )١٣٩٨يابد. (از ابتداي سال  مي

٨٤, ٠٠٠  

٢٠  

) قانون الحاق برخي مـواد بـه   ٤٦ماده(
مـالي   قانون تنظيم بخشي از مقـررات 

هـاي   ) موضوع كاهش هزينـه ٢دولت(
مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي 
عادالنه مردم به خـدمات بهداشـتي و   

هـاي   درماني، كمك به تـأمين هزينـه  
ــان، پوشــش دارو،  تحمــل ــذير درم ناپ

العالج که  درمان بيماران خاص و صعب
) قانون الحاق ٢٨ماده(» د«ق بندياز طر

خشـي از  برخي مواد به قانون تنظـيم ب 
  شود.  ي) اعمال م٢مقررات مالي دولت(

٤٩,٠٠٠  

  ٦١,٤٥٠  يارانه نان و خريدتضميني گندم  ٢١

٢٢  

) ٣٩ر اهداف مندرج در ماده(يسا ياجرا
قانون برنامه پنجسـاله ششـم توسـعه،    

قانون ) ٨) و ماده(١٨تبصره(» الف«بند
ها، حق بيمه سهم  ارانهيهدفمندکردن 

راننـدگان  دولت اقشار خاص از جملـه  
حمــل و نقــل درون و بــرون شــهري، 

% ) كمـك بـه   ٢٠درصد( تأمين بيست
رزمندگان معسر و كسري هزينه درمان 
تكميلي جانبازان و ايثارگران، پوشـش  
ــان   ــان، زن ــار خاص(قاليباف ــه اقش بيم
سرپرست خـانوار) و افـزايش سـرمايه    
ومنابع صندوق كارآفريني اميد و اجراي 

  ينقانون جامع حمايت از معلول

٢١,١٦٥  

  ٦٢٦,٦١٥   يجمع مصارف هدفمند
    ١,٤٠٧,٤٠٤  جمع كل       ١,٤٠٧,٤٠٤  ها   جمع كل دريافتي

 يبخش خصوص يروگاههايد برق از نيع، فروش و خريد، انتقال و توزينه توليان صنعت برق بابت هزيزـ ١
  ال بوده که در جدول فوق لحاظ نشده است.يارد ريلي) م٤٧,٢١٠معادل(

ت از صنعت آب و برق به يروگاهها) جهت حماياز فروش آب و برق(شامل منابع سوخت ن يافتيوجوه در يتمامـ ٢
بر عهده  يف قانونيتکال يشود. اجرا يربط برگشت داده م يذ يصورت كامل و حداكثر ظرف مدت دوهفته  به شرکتها

 مذکور است.  يشرکتها
از محل کاهش  يمصارف هدفمند يفهايک از ردي% ) هر١٠رصد(د ش تا سقف دهيشود افزا يبه دولت اجازه داده مـ ٣

  اقدام كند. ي)  مشروط به حفظ سقف مصارف هدفمند ٢٢تا  ١٨ن مصارف(اجزاء يا يفهاير رديسا
هاي دريافتي از  العمل و درصدي از ارزش ريالي فروش فرآورده هزينه خدمات جايگاههاي سوخت به روش حقـ ٤

  باشد. كننده مي مصرف
  
و  دولت موظف است با استفاده از كليه بانكهاي اطالعاتي در اختيار، نسبت به شناساييـ ١

  بگيران اقدام كند. حذف سه دهك باالي درآمدي از فهرست يارانه
هاي(منابع) جدول فوق، وزارت امور  يافتي) در٣ف(يبه منظور تحقق کامل ردـ ٢
و با اعالم  ين محاسبات عموم) قانو٤٨مکلف است به استناد ماده( ييو دارا ياقتصاد

شركت دولتي تابعه وزارت نفت، نسبت به وصول مطالبات سنوات قبل شرکت مذکور از 
شود و پس از تسويه  ز مييکشور وار  کل يدار به خزانه يمشترکان اقدام كند. منابع وصول

حساب مانده آن به يتابعه وزارت نفت، باق يمعوقه شرکتها يها اتيسود سهام معوقه و مال
  شود.  يكشور واريز م داري كل  ها نزد خزانه سازمان هدفمندسازي يارانه

يارانه آرد صنف و صنعت حذف و منابع حاصل از آن به خريد تضميني گندم ـ ٣
  يابد. اختصاص مي
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) ٣٨هاي نفتي موضوع ماده( ها از فروش فرآورده ها و دهياري عوارض شهرداريـ ٤
ماه به حساب تمرکز وجوه  پس از وصول، ظرف مدت يكقانون ماليات بر ارزش افزوده 

  ها پرداخت شود. ها و دهياري شود تا به شهرداري يز ميوزارت کشور وار
شنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با ين تبصره به پيا ينامه اجرائ نييآـ  ب

 يفاه اجتماعرو و تعاون، کار و ري، نفت، نييو دارا يامور اقتصاد يها  وزارتخانه يهمکار
  رسد. يران ميأت وزيب هيشود و به تصو ه مييته

 ١٥تبصره 
اي مكلفند  شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقهـ  الف

شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت  منابع تعيين
 گذاري وانير بابت رد ديون و يا سرمايهمادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي و شركت ت

  كنند.  (احداث) در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت
شده در بودجه  شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيينـ  ب

برداري  هرهب هاي برداري نيروگاه اتمي بوشهر بابت هزينه مصوب ساالنه خود را به شركت بهره
  پرداخت كند.

گذاري خارجي در احداث نيروگاههاي حرارتي كه  به منظور حمايت از سرمايهـ  ج
كنند و منشأ تأمين منابع اخذ  گذاري بعد از تصويب اين قانون مجوز الزم را براي سرمايه

و گذاري  مالي آنها به صورت كامل از خارج از كشور تأمين شده و به تأييد سازمان سرمايه
كمكهاي اقتصادي و فني ايران نيز رسيده باشد، دولت مكلف است نسبت به صدور مجوز 

%) محصول توليدي آنها به خارج از كشور اقدام كند و درصورت ٥٠درصد( صادرات پنجاه
 داشتن قرارداد خريد تضميني برق، تعرفه خريد تضميني آنها را با نرخ ارز تاريخ انعقاد قرارداد

گاز به قيمت  عديل ارزي ساالنه) پرداخت كند. در اين صورت تأمين سوخت(بدون پرداخت ت
  فارس خواهد بود.  %) فوب خليج٩٥درصد( صادراتي و سوخت مايع به قيمت نود و پنج

 به منظور اصالح الگوي مصرف برق، دولت مكلف است نسبت به نصب كنتورهايـ  د
صورت  ف اقدام و هزينه مربوط را بههوشمند براي مشتركان برق با اولويت مشتركان پرمصر

  اقساطي از مشتركان دريافت كند.
تعرفه سوخت نيروگاههاي خودتأمين كه بنا به اعالم وزارت نيرو اقدام به تحويل ـ   ه

كنند، به ميزان سوخت مصرفي  تمام يا بخشي از برق توليدي خود به شبكه سراسري مي
سوخت نيروگاهي براساس متوسط بازدهي شده به شبكه، معادل تعرفه  براي برق تحويل

  خواهد بود. ١٣٩٧نيروگاههاي حرارتي سال 
به منظور تأمين كمبود نيروي انساني شركتهاي آب و فاضالب روستايي، ـ  و

شاغالن(كاركنان) شركتهاي آب و فاضالب شهري با موافقت شركت مهندسي آب و فاضالب 
  ايي به صورت مأمور خدمت كنند.توانند در شركتهاي آب و فاضالب روست كشور مي

 سازي و مديريت مصرف آب، شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت به منظور فرهنگـ  ز
) قانون ٢٩نيرو مكلفند تعرفه بهاي آب مصرفي كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده(

ومي هاي عم شده دريافت كنند. مدارس، كتابخانه برنامه ششم توسعه را معادل قيمت تمام
  هاي دولتي در صورت مصرف باالتر از الگوي مصرف مشمول حكم اين بند هستند. و بيمارستان

  ١٦تبصره
منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  بهـ  الف

الحسنه  الحسنه نظام بانكي، تسهيالت قرض انداز و جاري قرض از محل پسموظف است 
ازدواج  باشد و تاكنون وام مي ١/١/١٣٩٦ه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از ازدواج به زوجهايي ك

  اند، با اولويت نخست پرداخت كند. دريافت نكرده
 ميليون سيصد ١٣٩٨در سال  هايك از زوج الحسنه ازدواج براي هر تسهيالت قرض

بانك  .است يك ضامن معتبر و سفتهاخذ  پنجساله باريال با دوره بازپرداخت  )٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
  تواند يارانه پرداختي به اشخاص را به عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرد.  مركزي مي

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر 
  بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. ماه يك شش

) قانون ٥٢امه ششم توسعه و ماده() قانون برن٨٣ماده(» ب«بند  يدر اجراـ  ب
هاي توسعه كشور، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از  احكام دائمي برنامه

) ريال ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠طريق بانكهاي عامل مبلغ پنجاه هزار ميليارد(
هزار  الحسنه بانكي و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك سي و پنج  هاي قرض سپرده مانده

) ريال به كميته امداد امام خميني(ره) و پانزده هزار ٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠يارد(ميل
) ريال به سازمان بهزيستي كشور با معرفي دستگاههاي ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد(

ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي با اولويت زنان سرپرست  ذي
  نه پرداخت كند. الحس الت قرضيخانوار به صورت تسه

در صورتي كه هر يك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان سهميه تسهيالت خود 
  گيرد. استفاده كنند، سهميه مذكور به دستگاه ديگر تعلق مي ١٣٩٨را تا پايان آذرماه سال 

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ٧٧در اجراي ماده(ـ  ج
الحسنه  ) ريال از منابع قرض٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)، مبلغ دوهزار ميليارد(٢ت(مالي دول

گيرد تا به زندانيان نيازمند با  بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي
  اولويت زندانيان زن و زندانيان بدهكار مهريه، پرداخت شود.

%) از ١درصد(  ت ماهانه معادل يككشور مكلف اس داري كل دولت از طريق خزانهـ  د
دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي سودده وابسته به دولت   يك

به مبلغ هفتاد استهالک  يها نهيهز يبه استثنا) اين قانون را ٣مندرج در پيوست شماره(
برداشت و  ) ريال از حسابهاي آنها٧٥,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠و پنج هزار و دويست ميليارد(

جدول  ١٣٠٤٢٥داري كل كشور موضوع رديف  به حساب درآمد عمومي نزد خزانه
  ) اين قانون واريز كند.٥شماره(

ران و يا ياسالم يجمهور يمطالبات بانک مرکزشود  يبه دولت اجازه داده مـ   هـ
ارت ربط وز يتابعه ذ يشده به شرکت دولت الت پرداختيبابت اصل و سود تسه يتجار يبانکها

  كند.امهال  ١٤٠٠ان سال يتا پارا  نفت و گاز يباالدست يطرحها ين مالينفت، بابت تأم
 نيبه تضم يو حقوق يقياشخاص حق ياز بده يبخش هيتهاتر و تسوحسب ـ  و

 يرنقديغ يها ييدارا يتجارت و ملت از محل واگذار ران،يصادرات ا يدولت به بانکها
که اصل و سود تا  يموظفند در صورتالذکر  فوق يها، بانکكه قبالً تسويه شده است دولت
 باره(دفعتاً واحده) يكصورت ه ب التيتسه رندهيتوسط گ هياول التيقرارداد تسه ديسررس

بدحساب و  انيج از فهرست مشتروخر ق،يوثا ي، نسبت به فک رهن، آزادسازشود هيتسو
در استفاده از  ريدرگ ياز طرفها کيهر  نفعان يذ يالخروج رفع ممنوع ياقدام برا

  . كنندمزبور اقدام  التيتسه
با عنوان  ٣١٠٦٠٢شماره  يدرآمد فيبند در رد نيا ياز اجرا شده منابع حاصل

  .شود يم زيوار» شده) (وجوه ادارهيياعطا التياز محل تسه يمنابع حاصل از برگشت«
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت ـ  ز
ان ارتش جمهوري اسالمي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كاركن

 كل ارتش جمهوري اسالمي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد
انداز و جاري  هاي پس ) ريال از محل منابع سپرده١٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(

زيه دويست الحسنه جهي الحسنه نظام بانكي براي پرداخت تسهيالت قرض قرض
) ريال به كاركنان و ٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال و ازدواج پنجاه ميليون(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليون(

) ريال به هر ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن سيصد ميليون(
يك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري اسالمي ايران اقدام كند. همچنين بانك 

) ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ايران با تخصيص هشت هزار ميليارد( مركزي جمهوري اسالمي
التفاوت سود تا سقف نرخ مصوب شوراي پول و  ريال از محل منابع عادي بانكها كه مابه

اعتبار توسط فرماندهي ارتش جمهوري اسالمي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش 
داخت تسهيالت ساخت يا شود، نسبت به پر (آجا) تأمين مي جمهوري اسالمي ايران

) ريال با بازپرداخت ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ميليارد هر فرد تا سقف يك  يخريد مسكن برا
  ساله اقدام كند. حداكثر بيست

هاي بانكي، مبارزه با پولشويي و جلوگيري از به منظور افزايش شفافيت تراكنشـ  ح
  فرار مالياتي:

شدن اين قانون  االجراء از الزمماه پس  بانك مركزي مجاز است ظرف مدت يكـ ١ 
  حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي فاقد شماره ملي و افراد حقوقي فاقد شناسه ملي را مسدود كند.

كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري موظفند براساس درخواست سازمان امور ـ ٢
(درون  هاي بانكي مالياتي فهرست حسابهاي بانكي و اطالعات مربوط به كليه تراكنش

  بانكي) مؤديان را به صورت ماهانه در اختيار سازمان امور مالياتي قرار دهند. بانكي و بين
هاي بانكي  براي شفافيت تراكنشبانك مركزي با تصويب شوراي پول و اعتبار، ـ ٣

صورت يكسان يا متناسب با سطح فعاليت اشخاص حقيقي از نظر عملكرد مالي  به
ين كند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آستانه(سقف) را براي اي(سقفي) را تعي حدآستانه

بانكي) و ساير  هاي بانكي(درون بانكي و بين اشخاص حقيقي از طريق كليه تراكنش
  و در صورت نياز به ارائه اسناد مثبته كند.» بابت«ابزارهاي پرداخت، مشروط به درج 

توانند با  كنند مي ري مياشخاص حقيقي كه از حساب بانكي خود استفاده تجا
(كد) اقتصادي و اتصال حساب بانكي خود به شناسه(كد) اقتصادي، از  دريافت شناسه

  شمول مفاد اين جزء مستثني شوند.
بانك مسكن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسكن مهر ـ  ط

شدن  قل پنج سال از بازنشستهتعداد چهل هزار فقره تسهيالت مسكن به بازنشستگاني كه حدا
آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسكوني بوده و از تسهيالت 

  گذاري، پرداخت كند. اند، بدون نياز به سپرده خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده
%) و ٧درصد( ها هفت %)، در مراكز استان٩درصد( نرخ سود اين تسهيالت در تهران نه

%) است؛ اين حكم شامل كليه بازنشستگان اعم از ٤ر ساير شهرها و روستاها چهاردرصد(د
 كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي كه مستمري بازنشستگي آنها كمتر از سي ميليون

بندي  شود. سقف تسهيالت مزبور و نحوه اولويت ) ريال در ماه است، مي٣٠,٠٠٠,٠٠٠(
  شود. رسد، معين مي به تصويب هيأت وزيران مينامه اجرائي كه  متقاضيان در آيين
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بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي عامل با ـ  ي
 هماهنگي و معرفي بسيج سازندگي نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد

الحسنه و عادي بانكها  هاي قرض ) ريال از محل منابع سپرده٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
پرداخت به تعداد يكصد هزار نفر جهت ايجاد نيروگاه خورشيدي پنج كيلوواتي در  براي

) ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠روستاها و حاشيه شهرها و مناطق محروم به ازاي هر نفر پانصد ميليون(
التفاوت نرخ سود تا  %) اقدام كند. مابه٤ماهه و نرخ چهاردرصد( ريال با بازپرداخت شصت

) ريال نسبت به نرخ مصوب شوراي پول و ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠سقف هزار ميليارد(
  شود.) اين قانون پرداخت مي١٨تبصره(» الف«اعتبار از محل منابع بند 

اندازي اين نيروگاهها به صورت رايگان برعهده سازمان بسيج  مسؤوليت نصب و راه
  باشد. مستضعفين مي

ضميني برق از سوي استفاده از تسهيالت اين بند منوط به ارائه قرارداد خريد ت
  شركت تابعه وزارت نيرو است.

 درصد بانك مسكن موظف است در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيك دهـ  ك
ها در نظام بانكداري الكترونيك را به حساب  %) درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش١٠(

اي مربوط به  هداري كل كشور واريز كند.  معادل مبلغ واريزي از محل رديف هزين خزانه
يابد تا جهت كمك به تأمين مسكن خانوارهاي  سازمان بهزيستي كشور اختصاص مي

  داراي حداقل دو عضو معلول فاقد مسكن تحت پوشش هزينه كند.
  شود. كل كشور تنفيذ مي ١٣٩٥) قانون اصالح قانون بودجه سال ٣٥حكم تبصره(ـ  ل

 )١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ليارد(يك مي با مبلغتسهيالت هرگونه سقف بخشودگي سود 
هاي متعلقه،  مشروط به بازپرداخت اصل تسهيالت و بخشش جريمهو كمتر از آن ريال 

  شود. ريال تعيين مي )٧٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هفتاد و سه هزار و دويست ميليارد(
 )١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( يك ميليارد با مبلغهر يك از مشمولين بخشودگي سود تسهيالت 

) ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد( تا سقف يكتوانند از زمان تصويب اين قانون  ميو كمتر از آن ريال 
  از بخشودگي سود تسهيالت موضوع اين بند استفاده كنند. ريال

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است بدون رعايت مبلغ حداكثر 
) ٣٥ه(مطالبات بانك مركزي از بانكها به تفكيك هر بانك مندرج در جدول ضميمه تبصر

كل كشور به اجراي طرح بخشودگي سود تسهيالت  ١٣٩٥بودجه سال قانون قانون اصالح 
  ) ريال اقدام كند.١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠زير يك ميليارد(

هاي عشايري ايران در صورت بازپرداخت اصل آن،  تسهيالت اتحاديه مركزي تعاوني
  .شود مشمول بخشودگي سود و جريمه و استفاده از مفاد اين حكم مي

  ١٧تبصره
بسته  ئهارا ١٣٩٨منابع، در سال  يداريعدالت در سالمت و پا تيمنظور رعا بهـ  الف
 گانيصورت را اقشار که براساس آزمون وسع به هيکل يشده برا فيتعر هيپا مهيخدمات ب

نظام ارجاع، پزشک خانواده و در  قياز طر رند،يگ يم سالمت قرار هيپا مهيتحت پوشش ب
شده در   هئاز سطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارا يمند بود. بهره خواهد يمراکز دانشگاه

الذکر، مستلزم  شده فوق فيتعر هيپا مهياز بسته خدمات ب شتريو ب يدولتريمراکز غ
هزينه مربوط از محل  بود. خواهد مهيشدگان در پرداخت حق سرانه ب مهيب يمشارکت مال

  شود. تأمين مي ١٢٩٢٠٣رديف 
مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف  ثارگرانيو امور ا ديشه اديبنـ  ب

اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد   )٧جدول شماره( ١٣١٦٠٠
تا  ،باشند درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي

معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان كمك  انهماه ،زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند
شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ين بند به پيا ينامه اجرائ نيآي دولت پرداخت كند.

  رسد. يران ميأت وزيب هيشود و به تصو ه مييثارگران تهيد و امور اياد شهيکشور و بن
، ) قانون برنامه ششم توسعه٧٠ماده(» چ«در راستاي اجرائي نمودن بند ـ  ج

شدگان درمان كشور و مديريت مصارف،  موضوع استقرار پايگاه اطالعات برخط بيمه
پايه و تكميلي درمان اعم از دولتي و غيردولتي و نيز   هاي بيمه كليه شركتها و صندوق

ن ي) قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان تأم٥دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(
تاد كل نيروهاي مسلح)، كميته امداد امام مسلح(باهماهنگي س يروهاين ياجتماع

گر مكلفند نسبت به  هاي بيمه خميني(ره)، سازمان تأمين اجتماعي و ساير سازمان
روزرساني پايگاه مذكور به صورت رايگان و  شدگان خود و به ارسال برخط اطالعات بيمه

ابزارهاي  برداري از پايگاه مذكور از طريق جايگزيني مستمر اقدام و نسبت به بهره
شدگان  اي و درماني به بيمه كليه خدمات بيمه  الكترونيكي به جاي دفترچه، جهت ارائه

  تحت پوشش خود استفاده كنند.
شدگان  مهيب يسنج ران مکلف است نسبت به استحقاقيمه سالمت ايسازمان ب

گاه يپا آنان با استفاده از يو بازبيني رفع همپوشاني ا مهيب يمشتمل بر امکان اعتبارسنج
نه خدمات ياقدام كند. هز يکيشدگان کشور و به صورت الکترون مهياطالعات برخط ب

تراکنش  يران بر مبنايمه سالمت ايسازمان ب يب مجمع عمومين حکم با تصويموضوع ا
  شود. يافت ميکننده در ن و از مراجعهييشده تع انجام

،  يصي، تشخ ياشته مراکز بهدين کليو پيراپزشكي و همچن يصاحبان حرف پزشک
که  يمکلفند بر اساس ضوابط يه و خصوصيري، خيردولتي، غياعم از دولت ييو دارو يدرمان
بر نسخه  ياز به دفترچه و مبتنيشود بدون ن يران ابالغ ميمه سالمت ايسازمان ب ياز سو

 و با استفاده از امضاي الكترونيكي موجود در پايگاه اطالعات هويتي كشور به يکيالکترون
گر پايه نيز موظفند كليه  هاي بيمه ها ارائه خدمت كنند. سازمان ه صندوقيشدگان کل مهيب

هاي خود به مراكز فوق را صرفاً براساس اسناد دريافتي از طريق سامانه  پرداخت
ال ي) ر١,٠٠٠مبلغ هزار( يکيهر فقره نسخه الکترون يالكترونيكي برخط انجام دهند. به ازا

  شود. يافت ميداد در خدمت طرف قرار  دهنده ارائه يقوقو ح يقياز اشخاص حق
) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ٦٢در راستاي اجراي ماده(ـ  د

)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف به تأمين تسهيالت ٢مقررات مالي دولت(
باشند و يارانه سود تسهيالت از  ر ميالزم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نف

  شود. ) تأمين مي٧جدول شماره( ١٣١٦٠٠منابع موجود در اين قانون از رديف 
 ونيليست ميمت تا سقف دويق الت ارزانيکه در سنوات گذشته از تسه يثارگرانيا

اخت ا سيد ياند، به شرط خر كرده هيتسو ١٣٩٦ان ساليمندشده و تا پا ال بهرهي) ر٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠(
   شوند. مند مي بهره ١٣٩٨قانون بودجه سال يثارگريمت ايق  الت مسکن ارزانيد از تسهيمسکن جد

وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به واگذاري زمين و مسكن به ايثارگران فاقد 
  اند، به صورت تجميعي اقدام كند. زمين و مسكن كه تاكنون زمين دولتي دريافت نكرده

) قانون الحاق برخي مواد به ٣٧است درآمد حاصل از اجراي ماده( دولت مكلفـ  هـ
جدول  ١١٠٥١٣) مندرج در رديف ٢قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

اي مربوط  هاي سرمايه اي و تملك دارايي ) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه٥شماره(
  %) تخصيص داده و پرداخت كند.١٠٠درصد( به صورت صد

 شركت توسعه و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني و تجهيزات ١٣٩٨از ابتداي سال  ـ و
  شود. ) قانون برنامه ششم توسعه مي٥٥پزشكي كشور(مادرتخصصي) مشمول مفاد ماده(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(سازمان غذا و دارو) مكلف است مجوز ـ  ز
شكي مورد نياز كشور با كيفيت و استاندارد الزم جهت واردات دارو، تجهيزات و لوازم پز

شود و يا كافي نيست را از طريق فرآيند  مورد نظر كه در داخل كشور مشابه آن توليد نمي
  كنند، صادر كند. رقابتي به واردكنندگاني كه با كمترين قيمت تأمين مي

سازمان غذا و نامه اجرائي اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري  آيين 
  رسد. شود و به تصويب هيأت وزيران مي يدارو ظرف مدت دوماه پس از ابالغ اين قانون تهيه م

هاي داراي رديف بودجه مستقل موظفند  دانشگاههاي علوم پزشكي و بيمارستانـ  ح
گردش مالي حاصل از خريد و فروش دارو، لوازم و تجهيزات مصرفي پزشكي را منحصراً جهت 

ها و شركتهاي پخش  هاي تأمين و تدارك دارو و تجهيزات پزشكي به داروخانه ت هزينهبازپرداخ
  شود. كننده پرداخت كنند؛ تخطي از اين امر تصرف غيرقانوني در اموال عمومي تلقي مي تأمين

  ١٨تبصره
  ـ  الف

 اين) ٩شماره( جدول ٥٥٠٠٠٠ـ  ٢٨رديف  شود اعتبارات مي داده اجازه دولت بهـ ١
شده،  ن قانون را در قالب وجوه ادارهي) ا۱۴از اعتبارات مندرج در جدول تبصره( يخشقانون، ب

 تنظيم قانون به مواد برخي الحاق قانون) ٥٢ماده( ، کمک بالعوض با منابع موضوع ارانه سودي
أت امنا، ضوابط، مقررات و اساسنامه يدر چهارچوب مصوبات ه )٢(دولت مالي مقررات از بخشي

جاد اشتغال يا يها برنامه ياجرا يب و برايترک يالت بانکين تسهيو همچن يملصندوق توسعه 
بند  يها برنامه يل اجرايبازار کار و تکم يها استيس يت اشتغال موجود، اجرايمولد، تثب

  نه كند.يکل کشور هز ۱۳۹۷) قانون بودجه سال ۱۸تبصره(» الف«
) قانون برنامه ششم ۹۴) ماده(۴%) اعتبارات موضوع تبصره(٥٠درصد( پنجاهـ ٢

وزارت ورزش و جوانان به منظور اشتغال جوانان  يشنهاديپ يها توسعه براساس برنامه
نه يد سازمان برنامه و بودجه کشور با عامليت صندوق كارآفريني اميد هزييتواند با تأ يم

  نگهبان ارسال شود. يشورا يبرا ١٣٩٨ن يان فرورديشود. اساسنامه صندوق حداکثر تا پا
(ره) ينيته امداد امام خميان کميمربوط به برنامه اشتغال مددجو يالت بانکيتسهـ ٣

 يشنهاديپ يها ن قانون) بر اساس برنامهي) ا١٦تبصره(» ب«(موضوع بند  يستيو سازمان بهز
  نه شود.يد سازمان برنامه و بودجه کشور هزييتواند با تأ يربط م يذ يدستگاهها

از  ين حکم، بخشيموضوع ا يها از برنامهيق مورد نيان وثيل تأميبه منظور تسهـ ٤
ش يافزا يد سازمان برنامه و بودجه کشور براييتواند با تأ ين بند مي) ا١جزء( يمنابع عموم

  استفاده شود. يگذار هيضمانت سرما يها ه صندوقيسرما
) قانون برنامه ششم ۶ماده(» ب«) بند ١( %) از عوارض موضوع جزء١٠درصد( دهـ  ٥

تواند  ي) است، مياريفاقد ده يها(در روستاها يها و فرماندار ياريار دهيسعه که در اختتو
  شود. و توسعه استان  يزير برنامه ي، مصوب شوراييروستا يياشتغالزا هايصرف طرح

 مواد برخي الحاق قانون) ٥٢(ماده) ٢(تبصره در مندرج)» %١درصد( يک« عبارتـ  ٦
  .شود مي اصالح »درصد  واحد يک« عبارت به )٢دولت( مالي تمقررا از بخشي تنظيم قانون به

و  ياجرائ يک از دستگاههايشنهاد مشترک هر ين حکم به پيموضوع ا يها برنامه
  د. يد سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد رسيي، به تأيوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع
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 همکاري با و کشور بودجه و برنامه سازمان پيشنهاد ن بند بهيا اجرائي نامه آيين
 يتجارت، ارتباطات و فناور و معدن صنعت، اجتماعي، رفاه و کار تعاون، هاي وزارتخانه

راث يو سازمان م ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک اطالعات، جهاد کشاورزي و کشور،
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به شود و مي تهيه يو گردشگر يع دستي، صنايفرهنگ

با  شود ياطالعات اجازه داده م يتابعه وزارت ارتباطات و فناور يهابه شرکتـ  ب
 )١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠( ارديليم هزار و چهارصد يكاطالعات تا مبلغ  يارتباطات و فناور ريوز دييتأ
 جاديا ر،يخطرپذ يها يگذار هيکمک به سرما يخود و برا يال از محل منابع داخلير

 يها )پروژهطرح(از  تيها، حمابخش هيدر کل يکيخدمات الکترون هکنند هئارا يها)اپراتوركارور(
و  يخصوص يهابخش توسط بخش نيصادرات کاال و خدمات در ا ايو  نيآفر اشتغال يا توسعه

مشترک وزارت ارتباطات  شنهاديکه به پ يا نامه نييشده براساس آ  به صورت وجوه اداره يتعاون
 رانيأت وزيه بيو به تصو شوديه ميو بودجه کشور ته امهناطالعات و سازمان بر يو فناور

  .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت كنند اختصاص دهند و مابه رسد، يم
شود كه از طريق سازمان  به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميـ  ج
اخلي و خارجي عمومي دـ  اي و شركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي توسعه

دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله  يها )پروژهمنظور انجام طرح( به
) قانون برنامه ششم توسعه اقدام كند. منابع ٦٩هوشمندسازي مدارس موضوع ماده(

گذاري بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري  نياز جهت سرمايه مورد
اخلي شركتهاي تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين اطالعات و منابع د

  رسد. ) اين قانون به مصرف مي٧جدول شماره( ١٤٩٠٠٠شود و از محل رديف  مي
منظور ايجاد اشتغال و رونق توليد  اي به هاي توسعه دولت مجاز است از طريق سازمانـ  د

لف اقتصادي و زيربنايي و در اجراي مواد هاي مخت گذاري در عرصه و در راستاي توسعه سرمايه
 هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياست

گذاري، زيرساختي و نوسازي صنايع با  ) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه٤٤(
يافته و محروم  ق كمترتوسعهاي و آمايش سرزمين با اولويت مناط درنظرگرفتن مزيتهاي منطقه

اي، وجوه  هاي توسعه (منابع داخلي سازمان كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي با به
اي تسهيالت بانكي و تأمين مالي  هاي توسعه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان

  اين قانون) اقدام كند.  ) ٣تبصره(» الف«خارجي(فاينانس) موضوع بند 
 ) قانون مديريت خدمات كشوري كه به هرشكل٥كليه دستگاههاي موضوع ماده(ـ   ه

 ها و كمكهاي خود را به تفكيك كنند، مكلفند تمامي حمايت پذير حمايت مي از اقشار آسيب
كنند.  ت در سامانه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ثبتيكننده حما شناسه ملي فرد دريافت
هاي حمايتي، اطالعات سامانه در اختيار  كارآمدسازي سياست به منظور ساماندهي و

  گيرد.  تمامي دستگاههاي فوق قرار مي
پس از ثبت اطالعات، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است امكان استعالم 

  كننده قرار دهد.  كننده حمايت را در اختيار نهادهاي حمايت سنجي افراد دريافت استحقاق
هاي  ماه با همكاري وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است ظرف مدت سهوزارت ـ  و

نيرو، جهاد كشاورزي و نفت از محل اعتبارات مربوط به مطالعات اينترنت اشياء، سازوكار اجرائي نقشه 
) را در شبكه ملي اطالعات تدوين كند به طوري كه كنتور AMIگيري پيشرفته( راه زيرساخت اندازه

هايي مانند حجم آب  شمند چاههاي آب مجاز قابليت اتصال به زيرساخت مذكور را داشته و دادههو
  هاي زيرساخت مذكور ارسال كنند. مصرفي را به طور مستقيم به مركز مديريت داده

  ١٩تبصره 
 از يبخش ميتنظ قانون به مواد يبرخ الحاق ) قانون٢٧نمودن ماده( يبه منظور اجرائ

مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و  ياجرائ يدستگاهها ،)٢( لتدو يمال مقررات
و  يبردار بهره تمام و آماده  مهيد، نيجد  طرح ياجرا يدات الزم را برايهاي خود تمه دارايي

، يخصوص يا مشارکت با بخشهايو  يق انعقاد قرارداد واگذارياز طر يبردار در حال بهره
   ا با اولويت بخشهاي خصوصي و تعاوني فراهم كنند.ه ياريها و ده يو شهردار يتعاون

 يها يي%) از اعتبارات تملک دارا١٠درصد( شود تا ده يبه دولت اجازه داده مـ ١
ز كند تا با اعتبار مصوب يوار ٥٥٠٠٠٠ـ ٤١ف شماره ين قانون را کسر و به رديا يا هيسرما

 ارانهي قانون، در قالب ني) ا١وست شماره(يطرحها و زيرطرحهاي مندرج در قسمت دوم پ
مذکور اختصاص دهد. سهم  يقراردادها يا کمک بالعوض، برايشده و  اداره سود، وجوه

  ابد.ي يهر استان و شهرستان به همان استان و شهرستان اختصاص م ياعتبارات استان
را از  ين ماليتوانند تأم يها م ياريها و ده يو شهردار ي، تعاونيخصوص يبخشها

، منابع  ن قانون)ي) ا٣تبصره(» الف«(موضوع بند يخارج ين ماليچون تأم ييق روشهايطر
ت قوانين و ي(با رعايصندوق توسعه مل يو ارز ياليالت ريه و تسهي، بازار سرمايبانک

 مقررات موضوعه) انجام دهند.
) قانون ١٩) تبصره(١٢( ) و١١)،(١٠)،(٩)،(٨)،(٦)،(٥)،(٤)،(٣اجراي بندهاي(ـ ٢

  شود. كل كشور با رعايت و استفاده از ظرفيت اين تبصره تنفيذ مي ١٣٩٧بودجه سال 
 و آموزش سالمت، يها از حوزه يبردار احداث، توسعه و بهره در تواند يم دولتـ ٣

 يکل يها استيس ياجرا قانون) ٣ماده( »ج« بند) ٢(تبصره موضوع فرهنگ و قاتيتحق
 و بنگاهها يطرحها يران در اجيو همچن ياساس قانون) ٤٤اصل چهل و چهارم(

 با) ٤٤(كلي اصل چهل و چهارم يها استيس ياجرا قانون) ٢(ماده سه گروه يها تيفعال

 يت قانون اجرايبا رعا تبصره نيا تيظرف از يخصوصـ  يعموم مشارکت روش از استفاده
  .كند ) استفاده٤٤اصل چهل و چهارم( يکل يها استيس

 يها يي%) از اعتبارات تملک دارا١٠درصد( ا سقف دهت استان توسعه و يزير برنامه يشوراـ ٤
ش از يد بيجد هايطرح ياختصاص دهد و برا يد استانيجد هايطرح ياستان را برا يا هيسرما

د يباشد. خر يمجاز م يخصوصـ  يق سازوکار مشارکت عموميشده صرفاً از طر نييسقف تع
 ياستان برا يا نهيو هز يا هيسرما يها يياز محل اعتبارات تملک دارا يمشارکت هايمحصول طرح

  باشد. ير ميپذ و توسعه استان امکان يزير برنامه يمصوب شورا ياستان هايطرح
 در مندرج يگذار تعرفه شمول از مشارکت يقراردادها طرح در محصول يبهاـ  ٥

 طرح، محصول يبها يبرا يفيتکل متيق نييدر صورت تع. است يمستثن مقررات و نيقوان
 و قرارداد به منضم يالگوي مال يمبنا بر شده محاسبه محصول متيق التفاوت مابه دولت

كند. الگوي  يم پرداخت بودجه قانون در شده ينيب شيپ منابع محل از را يفيتکل متيق
 ) قانون٢٧شده در دستورالعمل ماده( فيتعر يب کارگروههايد به تصويالذکر با فوق يمال

  برسد. )٢(دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ قانون به مواد يبرخ الحاق
 بيتصو شود و به ه مييته کشور بودجه و برنامه سازمان توسط تبصره نيا ياجرائ نامه نييآ

  رسد. يران ميوز أتيه
براي ايجاد امكان عملي و هماهنگي بين دستگاهها، دولت بايد ظرف مدت ـ  ٦

ي طرحهاي عمراني را ماه برنامه عملياتي بلندمدت توسعه، مشاركت و واگذار سه
هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه كند،  كميسيون به

ها،  به طوري كه مشتمل بر اقدامات ساالنه دستگاهها در تدوين و اجراي آموزش
برداري به منظور استقرار و تكميل نهائي  هاي احداث و بهره كارها و تعيين مسؤوليت گردش

  ركت به جاي مديريت صرفاً دولتي باشد.روش مشا
شده  )هاي ملي، استاني و ملي استاني دولت مكلف است اطالعات كليه طرح(پروژهـ ٧

)هاي مندرج در گزارش طرحهاي توسعه  موضوع اين تبصره را با تقدم زماني طرح(پروژه
 در سامانه الكترونيك ١٣٩٨مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي و تعاوني در سال 

گذاري زيرساختي منتشر كند. اطالعات هر طرح يا زيرطرح  طرحهاي عمراني و سرمايه
مورد درخواست متقاضيان(اشخاص بخش خصوصي يا تعاوني) براي مشاركت يا واگذاري 

  بايد حداكثر ظرف مدت دوماه منتشر شود.
   ٢٠ تبصره

) ٥( ماده موضوع ائياجر دستگاههاي تمامي عملكرد، بر مبتني ريزي بودجه اجراي درـ  الف
 نسبت ١٣٩٨ در سال مكلفند دولتي، شركتهاي و بانكها جمله از كشوري خدمات مديريت قانون

  كنند. اقدام شده تمام قيمت کامل سامانه(سيستم) حسابداري استقرار به تكميل و
شده در   ينيب شيدر سقف رقم پ ياجرائ يدستگاهها ياختصاص يمازاد درآمدهاـ  ب

د و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور ييبا تأ ١٣٩٨در قانون بودجه سال  ١٠٢٥٣٠رديف 
  نه است.يبا رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هز

) قانون برنامه ٧ماده(» پ«بر عملکرد موضوع بند  يمبتن يزير بودجه اجراي درـ  ج
  ششم توسعه:

که شامل  يمنعقده با واحد مجر تفاهمنامه يمکلف است بر مبنا ياجرائ  دستگاهـ ١
 ن است، اعتباراتين تعهدات طرفييشده آنها و تع مت تماميها، خدمات و ق تيحجم فعال

نگهداري  يا به گونه جداگانه صورت به خود حسابداري )سيستم(سامانه در مجري را واحد
 .باشد داشته وجود مجزا صورت واحد مجري به مالي رويدادهاي گيري گزارش امكان  کند که

  مجري خواهد بود. واحد مدير چهارچوب تفاهمنامه منعقده با خرج در انجام تشخيص
 تفاهمنامه خود براساس يا نهيکرد اعتبارات هز نهيدر هز كه ياجرائ يبه دستگاههاـ ٢

 و بودجه برنامه سازمان موافقت با شود مي داده کنند، اجازه ياقدام م يمنعقده با واحد مجر
دستگاه  همان يابالغ اعتبارات سقف در نه ويهز فصول جابجايي اعتبارات به نسبت ر،كشو

  كنند. اقدام دولت ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ٧٩ت الزامات ماده(يبدون رعا
مستمر  يها العاده حقوق، فوق به مربوط اطالعات تمام مكلفند اجرائي دستگاههايـ ٣
بودجه  و برنامه سازمان اختيار در را خود ييماني و قراردادرسمي، پ كاركنان مستمر ريو غ

   دهند. قرار دارايي و اقتصادي امور كشور و وزارت استخدامي و اداري كشور، سازمان
مندرج در  يو قرارداد يماني، پيکارکنان رسم يايموظفند حقوق و مزا يمجر يواحدها
 يها ر پرداختيو مقررات مربوط و سا نيمنعقده را برابر قوان يو قراردادها ينيحکم کارگز

  آنها محاسبه و پرداخت كنند.  ييمستمر مربوط به كاركنان را معطوف به عملکرد و کارآ ريغ
 شده تمام متيق بين تفاضل از حاصل هاي جويي مجاز است از صرفه يدستگاه اجرائـ ٤

 دوره همان در صولمح يا فعاليت قطعي هاي هزينه و منعقده يها در تفاهمنامه توافق مورد
د عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف ييتفاهمنامه، مشروط به تأ

 در قالب مجري واحد كاركنان در انگيزه ايجاد منظور %) را به٥٠(درصد ص اعتبار، پنجاهيتخص
 ابالغي دستورالعمل اساس محصوالت بر كيفي خدمات و ارتقاي و هاي غيرمستمر پرداخت
 براي ديگر را %)٥٠( درصد پنجاه و كشور استخدامي و اداري و كشور بودجه و هاي برنامه سازمان

 بر سقف مازاد ربط و ذي دستگاههاي اي سرمايه هاي دارايي تملك طرحهاي افزايش اعتبارات
و بودجه  برنامه ) قانون٣٠ماده( موضوع اعتبارات تخصيص كميته مصوب اعتبارات تخصيص

  كند. ههزين كشور،
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ف و اهداف يبر عملکرد و به منظور تحقق وظا يمبتن يزير بودجه يدر اجراـ  ٥
مت يمجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و ق ي، دستگاه اجرائياجرائ يدستگاهها

ن قانون را ي) ا٤وست شماره(يمصوب مندرج در پ يها ل برنامهيذ يها تيشده فعال تمام
جاد نشود، حداکثر تا يا يرييآن برنامه تغ يا نهيات هزمشروط به آنکه در جمع اعتبار

د سازمان برنامه و بودجه ييو تأ ين مقام دستگاه اجرائيشنهاد باالتري%)، با پ٣٠درصد(  يس
  کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصالح كند.

و  يادارسازمان  ،كشور بودجه و برنامه سازمان شنهاديبه پ بند، اين اجرائي نامه آيين
  رسد. مي وزيران هيأت تصويب به شود و مي تهيه ييو دارا يکشور و وزارت امور اقتصاد ياستخدام
) قانون برنامه ششم توسعه با رعايت احكام ٢٥موضوع ماده( ياجرائ يدستگاههاـ   د

و  يق واگذارين ماده از طريف اي%) از وظا١٠درصد( ن حداقل دهياين ماده، مکلف به تأم
انجام  يد برايجد ياتيا عملي يجاد هرگونه واحد ادارين ايباشند. همچن يمات مد خديخر

ق سازوکار ياز از طرين خدمات مورد نيالذکر ممنوع است و تأم وظايف موضوع ماده فوق
  ر است.يپذ ن ماده و اعتبارات مصوب امکانيشده در ا ينيب شيپ

  ـ  هـ
)، ٩٥پرداخت موضوع مواد( افت ويه و ارائه صورتحساب درين مهلت تهيآخرـ ١

ماه سال بعد خواهد بود.  بهشتيان ارديکشور تا پا ي) قانون محاسبات عموم١٠٠) و(٩٩(
کشور  ي) قانون محاسبات عموم٩٨موضوع ماده( يدولت يشرکتها يمال يارسال صورتها

أت عامل حسب مورد، حداکثر يا هيره يأت مديه يه به همراه گواهيز بالفاصله پس از تهين
  است. يان خردادماه سال بعد الزاميا پات

 ي) قانون الحاق برخ٢٦) ماده(١، موضوع بند(يمال ين مهلت ارائه صورتهايآخرـ ٢
  رماه سال بعد خواهد بود.يان تي)، تا پا٢دولت( ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ

کل  ١٣٩٨، صورتحساب عملکرد بودجه سال ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ ٣
ورماه يان شهريکشور را حداکثر تا پا ي) قانون محاسبات عموم١٠٣کشور، موضوع ماده(

  كند. يربط ارسال م يذ يسال بعد به مباد
) قانون ٨٧مندرج در ماده(» الي) ر٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ارد(يليهشت م«عبارت ـ  و

سقف پنجاه برابر «به عبارت   ٢٧/١١/١٣٨٠دولت مصوب  ياز مقررات مال يم بخشيتنظ
  ابد.ي ير مييتغ» نصاب معامالت متوسط

 كليه اعتبارات مجلس شوراي اسالمي طي مبادله موافقتنامه بين رئيس كميسيونـ  ز
كرد آن، بر مبناي اين  يابد. هزينه رئيسه تخصيص مي برنامه و بودجه و محاسبات و هيأت

  موافقتنامه است.
  ٢١ تبصره

نگي و پرداخت به موقع حقوق كاركنان، به منظور ايجاد انضباط مالي، هماهـ  الف
) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتداي ٢٩كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(

اطالعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومي و اختصاصي را  ١٣٩٨سال 
  داري كل كشور قرار دهند: مطابق ضوابط زير در اختيار خزانه

به هرگونه پرداخت به كليه اشخاص حقيقي شامل رسمي،  اطالعات مربوطـ ١
 كاري، وقت، در هر قالبي مانند حقوق و مزايا، كارانه، اضافه وقت و پاره پيماني، قراردادي تمام

  مندي و اوالد و همچنين هرگونه پاداش، به تفكيك شناسه ملي العاده، حق عائله انواع فوق
نفع  دستگاههاي اجرائي در قالب شناسه ذيهاي  اطالعات مربوط به ساير هزينهـ ٢

جز در مواردي كه به تشخيص شوراي عالي امنيت  (اشخاص حقيقي و حقوقي) به نهائي
  شود. ملي محرمانه تلقي مي

وزارت اطالعات، ستاد كل و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، سپاه ـ ٣
ن، حفاظت اطالعات قوه قضائيه و پاسداران انقالب اسالمي، سازمان اطالعات سپاه پاسدارا

 )١نيروهاي انتظامي، ارتش جمهوري اسالمي ايران و شوراي عالي امنيت ملي از شمول جزء(
  اين بند مستثني هستند.

تخصيص اعتبار دستگاههاي اجرائي منوط به ارائه كامل اطالعات مذكور است و عدم 
  شود. مومي محسوب ميرعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال ع

هاي اقتصادي كه  كليه تصميمات و مصوبات ستادها و كميته ١٣٩٨در سال ـ  ب
شود، بدون طي فرآيند قانوني قابليت اجراء ندارد و  موجب تغيير در ارقام اين قانون مي

  اجراي مصوبات آنها بدون طي فرآيند قانوني تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال عمومي است.
منظور پيشگيري از حوادث غيرطبيعي ناشي از تهديدات رايانيكي، زيستي،  بهـ  ج

پرتوي، شيميايي، تروريستي و نظامي به كليه دستگاههاي اجرائي، نهادهاي عمومي 
غيردولتي، شركتهاي دولتي داراي زيرساختهاي حياتي، حساس و مهم اجازه داده 

مربوطه و تأييد سازمان برنامه و  شود با توافق سازمان پدافند غيرعامل با دستگاه مي
اي و منابع داخلي خود در حد  هاي سرمايه بودجه كشور از محل اعتبارات تملك دارايي

هاي  سازي زيرساخت مجوزهاي قانوني براي اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل و مصون
  همان طرحها هزينه كنند.

ششم توسعه، سازمان برنامه ) قانون برنامه ٢٦ماده(» الف«) بند ٢در اجراي جزء(ـ  د
ماهه مازاد درآمد استاني نسبت به اعتبار مصوب  و بودجه كشور مكلف است در مقاطع سه

  هر استان را در همان استان هزينه كند.

برنامه ششم توسعه و اقتصاد  يکل يها استيس يدولت مكلف است در اجراـ   ه
 ياختار بودجه کل کشور به نحونسبت به اصالح س ١٣٩٨در چهارماهه اول سال  يمقاومت

اقدام كند که موجب تحقق تعادل و توازن منابع و مصارف بودجه همراه با اصالح ساختار 
  الزم را به عمل آورد. يکشور شود و اقدام قانون يو عمران يجار يها نهيهز يز ساماندهيو ن

اطع ن بند را در مقيسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد ا
  ارائه كند. ياسالم يچهارماهه به مجلس شورا

  است. ١٣٩٨ قانون مربوط به سال  احكام مندرج در اين ياجراـ  و
ماه پس از   سهقانون حداكثر ظرف مدت  نيا ازياجرائي مورد ن يها نامه نييآـ  ز

  رسد. مي رانيأت وزيه بيو به تصوشود  ميتصويب آن تهيه 
شنبه  سه روز حده و بيست و يك تبصره در جلسه علنيوا قانون فوق مشتمل بر ماده

مورخ بيست و يكم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب 
) ٤از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصالح جزء( ٢٥/١٢/١٣٩٧و در تاريخ 

) موافق ١٦ه() و حذف يك بند از تبصر١٨تبصره(» الف«) بند ٢) و جزء(٤تبصره(» ـ ه«بند
  با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
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