
 72/57/5984مورخ  549861شماره 

 سازمان برنامه و بودجه کشور

 قانون بودجه سال»در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به پیوست 

مجلس شورای اسالمی تصویب و در  02/70/7931که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ « کل کشور 7931

( موافق با 77مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بند از تبصره )از سوی  01/70/7931تاریخ 

مجلس شورای اسالمی  01/70/7931مرخ  779311/943مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 

 .گرددواصل گردیده است، جهت اجراء ابالغ می

 جمهوررییس -حسن روحانی

 74/57/5984مورخ  559821/969شماره 

  م و اممسممین جاا  قاا  دکرر حسن روحانیحضرت حجت االسال

 رییس محرر م جمهور  اسالمی ایران

( قانون 709در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم ) 73/3/7931مورخ  774311عطف به نامه شماره 

کل کشور مصوب جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  7931اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون بودجه سال 

که با عنوان الیحه به مجلس شورای اسالمی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم مجلس  02/70/7931

( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با 770)

 .گرددمصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابالغ می

 رییس مجمس شورا  اسالمی -عمی الریجانی

 كل كشور ۷۹۳۱ه سال قانون بودج

کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج  7931بودجه سال  -ماده واحده

( ریال و از 70۲001۲109۲142۲222۲222هزار و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون )

د و پانصد و بیست و سه میلیارد و هفتص هزارحیث مصارف بالغ بر دوازده میلیون و دویست و بیست و پنج

 :شرح زیر است( ریال به70۲001۲109۲142۲222۲222و چهل میلیون )

ای و مالی و مصارف های سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی -الف

الغ بر چهار میلیون و ای و مالی، بهای سرمایهها و تملک داراییبودجه عمومی دولت از حیث هزینه



چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت میلیون 

  :(ریال شامل4۲490۲124۲113۲222۲222)

منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش میلیارد و  -7

  ریال (9۲317۲311۲743.222۲222یکصد و چهل و نه میلیون )

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی و هشت درآمد اختصاصی وزارتخانه -0

 ( ریال112۲193۲173۲222۲222میلیارد و پانصد و نوزده میلیون )

بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع  -ب 

اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و  تأمین

ها بالغ بر ها و سایر پرداخت( ریال و از حیث هزینه3۲937۲041۲034۲222۲222هشتاد و چهار میلیون )

د و چهار هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و دویست و هشتا

 ( ریال3۲937۲041۲034۲222۲222میلیون )

 -5تبصره  

سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت )نفت خام، میعانات گازی و گاز( سی و  -الف

شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در طول سال و متناسب ( تعیین می90۳دو درصد)

( شرکت ملی نفت 1/74۳نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد)با وصول منابع، بالفاصله 

ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی )معاف از تقسیم سود سهام دولت( و همچنین سهم سه درصد 

( 1جدول شماره ) 072723یافته موضوع ردیف درآمدی خیز، گازخیز و کمتر توسعههای نفت( استان9۳)

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 01( بند )الف( ماده )9مطابق جزء )این قانون 

های ( قانون احکام دائمی برنامه90و بند )ت( ماده ) 7931/70/74فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مصوب 

قانون تنظیم ( قانون الحاق برخی مواد به 44( بند )ب( ماده )9و جزء ) 7931/77/72توسعه کشور مصوب 

صورت ماهانه واریز و از اقدام نماید. مبالغ مذکور به 7939/70/4( مصوب 0بخشی از مقررات مالی دولت )

  .شودماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می

 و بودجه و برنامه هایکمیسیون به بار توسط وزارت نفتکرد وجوه این بند هر سه ماه یکگزارش هزینه

 .دگردمی ارائه کشور بودجه و برنامه سازمان و اسالمی شورای مجلس انرژی و محاسبات

سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، )نفت خام، میعانات گازی و گاز( مندرج در  -ب

( این قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده میلیارد و 1جدول شماره) 072727ردیف

( صادرات نفت خام 9۳( ریال و منابع مربوط به سه درصد)313۲974۲429۲222۲222چهارصد و سه میلیون )



( قانون برنامه ششم توسعه و بند)ت( 01( بند )الف( ماده )9های موضوع جزء )و میعانات گازی برای استان

( قانون الحاق برخی 44ماده )( بند )ب( 9های توسعه کشور و جزء )( قانون احکام دائمی برنامه90ماده)

( مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه 0اد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مو

( این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد 1جدول شماره) 072723مندرج در ردیف

 .شود( ریال تعیین می12۲322۲222۲222۲222)

کمتر  7931و خالص صادرات گاز در سال  چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی -ج

( 7۲272۲774۲429۲222۲222از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون )

های توسعه ( قانون احکام دائمی برنامه71شود با رعایت بند )ب( ماده )ریال شود، به دولت اجازه داده می

( سهم صندوق 12۳نده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد )( ما12۳درصد)کشور از محل پنجاه

 .شده اقدام کندالتفاوت حاصلتوسعه ملی نسبت به تأمین مابه

های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان -د

ربط مکلف است در قالب تی تابعه ذیکرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دول

( قانون 70و ماده ) 7930/70/1کل کشور مصوب  7939( قانون بودجه سال 0تبصره)« ق»قراردادهای بند 

 .عمل آورداقدام الزم را به 7934/0/7پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب رفع موانع تولید رقابت

شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه  -ه

( ریال به نسبت 92۲222۲222۲222۲222رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد ) (VB)قیر

داری کشور(، جهت ( در اختیار وزارت جهاد کشاورزی)سازمان جنگلها، مراتع و آبخیز79۳درصد)سیزده

( در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و 14۳پوش)مالچ(، پنجاه و چهاردرصد)خاك

( در اختیار بنیاد مسکن 71۳آسفالت راههای روستایی و معابر محالت هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد)

ها، های مشارکتی با دهیاریژه(انقالب اسالمی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح)پرو

های کشور( جهت آسفالت ها و دهیاری( در اختیار وزارت کشور)سازمان امور شهرداری79۳سیزده درصد)

( جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت 9۳معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد)

س کشور( با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدار

داری کل کشور اعمال و با آن مابین خود و خزانهمذکور به شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی

  .ها و پاالیشگاهها تسویه نمایداز محل خوراك مایع تحویلی به پتروشیمی

به  (VB)ه تحویل کامل مواد اولیه قیرنسبت ب 7931شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 

ربط اقدام نماید. این دستگاهها مکلفند با رعایت شاخصهای مربوطه نسبت به ابالغ دستگاههای اجرائی ذی

  .ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون اقدام نمایندسهم هر یک از استان
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های عمران، ربط به کمیسیونگاههای اجرائی ذیماهه توسط دستصورت سهگزارش عملکرد این بند به

  .گرددانرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه می

بینی نکرد، قیر رایگان آن ای برای راههای روستایی پیشریزی شهرستان بودجهچنانچه کمیته برنامه

ر گیرد تا دهای شهرستان قرار میدهیاری های زیر بیست هزار نفر جمعیت وشهرستان در اختیار شهرداری

 .عمران معابر داخل روستا مصرف شود

( ریال 12۲222۲222۲222۲222بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ) -و

ربط این وزارت و شرکتهای استانی آن جهت اجرای خطوط گازرسانی تسهیالت به شرکت دولتی تابعه ذی

بار تاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبه روس

های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه توسط وزارت نفت به کمیسیون

 .گرددمی

( قانون رفع موانع تولید 70)ربط مجاز است در اجرای ماده وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -ز

ای همنظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح)پروژه(پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بهرقابت

هزار میلیارد تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ پنجاهنیمه

 .ر قرار دهد و تا پایان سال تسویه نماید( ریال در اختیار شرکت مذکو12۲222۲222۲222۲222)

 -7تبصره  

  -الف

، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع 7931شود در سال به دولت اجازه داده می -7

را از طریق  7934/9/7( قانون اساسی مصوب 44های کلی اصل چهل و چهارم )بند)د( سیاست (0جزء)

  .اخت نماید( این قانون پرد79جدول شماره)

بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و  -0

های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد دارایی

وچهارم های کلی اصل چهل( قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست39و سوم )

 .( این قانون قابل پرداخت است73از طریق جدول شماره ) 7931/9/01( قانون اساسی مصوب 44)

( قانون الحاق برخی مواد به قانون 4، مشمول حکم ماده )7931ب شرکتهای در حال واگذاری در سال 

 .باشند( می0تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 -9تبصره  



مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سال  7931/70/09مورخ  2727/34944با رعایت مصوبه شماره  -الف 

بل، قمانده سـهمیه سـال سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( برای طرحها عالوه بر باقی 7931

سهیالت مالی شود. در مواردی که استفاده از ت( دالر تعیین می92۲222۲222۲222معادل ریـالی سی میلیارد )

خارجی )فاینانس( با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل 

ای های تسهیالت مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعهو هزینه

ویب هیأت وزیران به نمایندگی از باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصالمللی بین

های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت نامهطرف دولت ضمانت

  .ربط تفویض نمایدماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذییک

یردولتی و شرکتهای دانش بنیان نیز با سپردن طرحهای بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غ

توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود های الزم به بانکهای عامل میتضمین

  .هریک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت خواهد شد

حل تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( تأمین در مورد کلیه طرحهای مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از م

منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی(، ربط)بهشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیمی

نامه دولتی(، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران منظور صدور ضمانتوزارت امور اقتصادی و دارایی )به

یریت تراز ارزی کشور( و سازمان برنامه و بودجه کشور )صرفاً برای کنترل منظور کنترل تعادل و مد)به

ای( ضروری بوده و های سرمایهطرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی

شده در این قانون قابل بینیبازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش

  .باشدمیپرداخت 

( قانون برنامه ششم توسعه، تسهیالت مذکور را به 4های بند )پ( ماده )شورای اقتصاد با رعایت اولویت

  .ددهمحیطی باشند، اختصاص میطرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست

از أخذ تضمین الزم از در خصوص طرحهای غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس 

بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور 

  .نمایدنامه بازپرداخت اقدام ضمانت

الذکر ( دالر از تسهیالت تأمین مالی خارجی )فاینانس( فوق7۲222۲222۲222دولت مجاز است یک میلیارد )

المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و ای بیناده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعهرا برای استف

کارگاههای دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از 

  .محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین نماید



های توسعه کشور بر حکم فوق قانون احکام دائمی برنامه( 71( بند)خ( ماده )9( و )0های )حکم تبصره

 .حاکم است

 7931در سال  7931/1/9کل کشور مصوب  7931( قانون اصالح قانون بودجه سال 93مفاد تبصره ) -ب

 .گرددتنفیذ می

می، اسالای از جمله بانک توسعهشده از بانکهای توسعهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویببه -ج

کننده و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفاده (AIIB)های آسیاییگذاری زیرساختسرمایه بانک

این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در  از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند )الف(

( 7در پیوست شماره )شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج بینیچهارچوب سقف اعتبارات پیش

 .کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نماینداین قانون نسبت به هزینه

ها و دستگاههای ( سهم دستگاه توسط شهرداری71۳دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد ) -د

( دالر 0۲222۲222۲222دو میلیارد ) ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقلذی

برداری از خطوط مترو و طرحهای کاهش از تسهیالت خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره

های این تسهیالت اقدام آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است نسبت به تضمین اصل و هزینه

 .نماید

 -6تبصره  

از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیالت  7931در سال  شودبه بانکهای عامل اجازه داده می -الف

  :ارزی به موارد زیر اقدام کنند

ای گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهسرمایه -7

ضریب  آوری گازهای همراه در راستای افزایشمشترك و جمع باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین

بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز 

  موجود در مخازن و تولیدی از آنها

ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل های توسعهای و زیربنایی سازمانطرحهای توسعه -0

ولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته براساس ( بخش خصوصی و تعاونی با ا17۳درصدی)ویکپنجاه

  ایهای منطقهمزیت

گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای صنایع تکمیلی و سرمایه -9

 .تبدیلی چغندرقند



سهیالت از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای ت 7931شود در سال به بانکهای عامل اجازه داده می -ب

های ای سازمانها برای طرحهای توسعهگذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریارزی به سرمایه

های شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونتوسعه

ربط این وزارتخانه و یا و ذیها و شرکتهای تابعه ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانتوسعه

های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش ها و دهیاریوزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری

 .کنندگان تا استهالك اصل سرمایه و سود آن اقدام کنندخدمات به استفاده

(ریال تسهیالت از 42۲222۲222۲222۲222مبلغ چهل هزار میلیارد ) 7931بانکهای عامل مجازند در سال  -ج

روزرسانی آزمایشگاهها و کارگاههای محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به

دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی براساس فهرست مورد توافق 

جه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل ربط و سازمان برنامه و بودهای ذیها و سازمانوزارتخانه

توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند. تضمین این تسهیالت پس از تصویب هیأت امنا بر عهده 

الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مراکز فوق

  .شودم با بانکها بازپرداخت میمبتنی بر زمانبندی مورد تفاه

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعالم معاونت علمی 

جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین و فناوری رئیس

  .شودمی

سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری نامه اجرائی این بند به پیشنهاد آیین

، حداکثر «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»و « علوم، تحقیقات و فناوری»های اسالمی ایران، وزارتخانه

 .دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

شود معادل مبلغ ششم توسعه، به دولت اجازه داده می منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامهبه -د

 7931( ریال از ورودی سال 749۲112۲222۲222۲222هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد )وسهیکصدوچهل

نزد  972121بندی صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه

  .داری کل کشور واریز نمایدخزانه

  :یابدای این قانون به شرح زیر اختصاص میمعادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینه

 تولیدی، های¬( قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی برنامه39سازمان صدا و سیما در اجرای ماده ) -7

  سریال و فیلم مستند، پویانمایی،

  ( قانون برنامه ششم توسعه721)تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده  -0



  فرسوده بافتهای ساماندهی به کمک و زلزله از دیده¬بازسازی مناطق آسیب -9

  ه ششم توسعهبرنام قانون( 91) ماده اجرای در( فشار تحت)نوین های¬توسعه سامانه )سیستم( -4

  آن های¬طرحهای آبرسانی روستایی و توسعه شبکه -1

  ( قانون برنامه ششم توسعه93بند )خ( ماده)آبخیزداری در اجرای  -1

( قانون برنامه ششم 93رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند)س( ماده) -1

  توسعه

  .پهلو )پنوموکوك( و عفونت کودکان )روتاویروس( در کشورتولید واکسن سینه -3

جایی اعتبارات این بند جمله حقوق و دستمزد و جابهشده از هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص

  .ممنوع است

و بر اساس  7931ماهه اول سال اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه

 .گرددهای کشور توزیع و ابالغ میشاخص )سازمان برنامه و بودجه کشور( بین استان

منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و شش هزار هشود ببه دولت اجازه داده می -ه

( دالر را از منابع صندوق توسعه 912۲222۲222هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون )

صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعالم سازمان برنامه و ملی به

ور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیالت یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری بودجه کش

گیرد تا در چهارچوب شود، قرار میاسالمی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می

 .ربط مصرف گرددهای ذیموافقتنامه

ه مالی خارجی اقدامات قانونی الزم را کنندشود پس از عقد قرارداد با تأمینبه دولت اجازه داده می -و

( تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( برای طرحهای ریلی از محل 71۳نسبت به تأمین سهم پانزده درصد )

 .عمل آوردصندوق توسعه ملی به

  :یابدمی( این تبصره با شرایط زیر اختصاصتسهیالت بندهای)د( و )ه -ز

منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز  7429تا  7933تی های سنواتسهیالت مذکور در بودجه -7

  .گردد

ریزی عملیاتی( با تأکید بر تعیین اهداف و تعهدات برنامه عملیاتی و جریان وجوه )با رویکرد بودجه -0

  .دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برسد



نظارت صندوق هه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأتماگزارش عملکرد شش -9

  .طور مستقل تهیه و ارسال شودتوسعه ملی به

و مقررات برای استفاده و  7931تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال  -4

  .تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، ممنوع است

توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت  7931( قانون بودجه سال 4گزارش نظارتی تبصره) -1

  .طور مستقل تهیه و ارسال گرددصندوق توسعه ملی به

ها در چهارچوب منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینهاصالحات ساختاری و نهادی و اجرائی به -1

ن اساسی و قانون برنامه ششم توسعه )به ( قانو44وچهارم)های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهلسیاست

(( و جهت تأمین منابع اجرای طرحهای 4( و جدول شماره )1ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده )

مشمول این مجوز در سالهای آتی از محل منابع بودجه عمومی )بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی( 

 .ضروری است

 :با رعایت اوانین و مقررات 5982ود در سال شاجازه داده می -1تبصره  

های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات ها و سازمانشرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه -الف

آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا سقف چهل و پنج 

اوراق مالی اسالمی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه (ریال 41۲222۲222۲222۲222هزار میلیارد )

خت رسد، با تضمین و بازپرداتصویب شورای اقتصاد میفنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به

 .اصل و سود توسط خود، منتشر کنند

سالمی ( ریال اوراق مالی ا012۲222۲222۲222۲222هزار میلیارد )دولت تا مبلغ دویست و شصت -ب

( این قانون واریز کند. 1جدول شماره ) 972723ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره  -)ریالی

تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در ای نیمههای سرمایهمنابع واریزی به طرحهای تملک دارایی

ای استانی این قانون اختصاص یههای سرما( و همچنین اعتبارات طرحهای تملک دارایی7پیوست شماره )

ای مربوط هیابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. سود و هزینهمی

 .باشدبینی و قابل پرداخت می( این قانون پیش3به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره )

ب( این تبصره، در سقف مطالبات معوق همان طرح با نرفته طرحهای بندهای )الف( و )اوراق فروش -ج

ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی حساب ذیتأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی

های کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینهطلبکاران طرح مذکور )اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین

 .له تملک اراضی و تأدیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاهها( استها از جمطرحها و پروژه



ها و های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور )سازمان امور شهرداریهای کشور و سازمانشهرداری -د

( ریال اوراق مالی اسالمی 11۲222۲222۲222۲222های کشور( تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد )دهیاری

ها منتشر کنند. حداقل ضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریریالی با ت

( از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع 12۳درصد )پنجاه

یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار آلودگی هوا اختصاص می

ها است و ( شهرداری12۳درصد )( دولت و پنجاه12۳درصد )حمل و نقل شهری به نسبت پنجاهشهری و 

  .باشد( سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می12۳درصد )تضمین پنجاه

نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و اوراق فروش

 .باشدشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح میبـودجه ک

سال را صادر و به طلبکاران دولت، اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه -ه

ای، خرید تضمینی محصوالت راهبردی)استراتژیک( کشاورزی، های سرمایه)طرحهای تملک دارایی

فروش، بیمه محصوالت کشاورزی، تأدیه بدهیهای  التفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمتمابه

های بیمه پایه سالمت و مطالبات تولیدکنندگان برق( تا سقف نود و پنج هزار میلیارد سازمان

های سنواتی کل ( ریال واگذار کند. بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه31۲222۲222۲222۲222)

کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و  داری کلشود و خزانهبینی میکشور پیش

  .( این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید3جدول)

( ریال از مبلغ موضوع این بند به سازمان 41۲122۲222۲222۲222مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد )

 .یابدبیمه سالمت ایران اختصاص می

ق( تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی دولت از طریق اسناد )اورا -و 

ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت  7931و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

( 02۲222۲222۲222۲222ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار میلیارد ))وزارتخانه

خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و  -یصورت جمعریال به

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به ( قانون رفع موانع تولید رقابت0خصوصی که در اجرای بند)پ( ماده )

 حقوقی و حقیقی اشخاص مطالبات مذکور، شرکتهای به دولت بدهی با شرکتهای دولتی منتقل شده

ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها ایهسرم هایدارایی تملک طرحهای بابت دولت از اونیتع و خصوصی

و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت 

  .وسیله این اسناد قابل تسویه استبه



متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی شود درصورت درخواست به دولت اجازه داده می -7

اد های نیرو و جهو خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه

کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه  ایجاد شده است با بدهی 7931

بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا 

(ریال به صورت 7۲222۲222۲222۲222۲222ایجاد شده، تا مبلغ یک میلیون میلیارد ) 7931پایان سال 

  .از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نمایدخرجی  -جمعی

شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می

  .شودسقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می

ر بدهی از طریق اسناد)اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و حداقل تهات -7-7

  (ری ال122۲222۲222۲222۲222تعاونی پانصد هزار میلیارد )

های آموزش و تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه -7-0

بابت یارانه قیمتهای تکلیفی( و شرکت ملی نفت ایران پانصد هزار پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی )صرفاً 

  شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی( ریال با اولویت مطالبات حسابرسی122۲222۲222۲222۲222میلیارد )

  ( ریال از منابع این جزء1۲222۲222۲222۲222تا سقف پنج هزار میلیارد )

  .یابدمیتابعه و وابسته آن اختصاصو شرکتهایامام)ره( به ستاد اجرائی فرمان حضرت

نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای مانده مصرف 7931دولت مجاز است در پایان آذرماه  -0

  .های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نمایددولتی تابعه وزارتخانه

قل شده در این بند، امکان نبانکها از فرآیند تعریفبانک مرکزی مجاز است به منظور استفاده حداکثری  -9

و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید. ضوابط نقل و انتقال این اوراق و 

  .درسای است که به تصویب هیأت وزیران مینامهچگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین

ها، بات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمهنحوه تسویه مطال -4

د که ای خواهد بونامههای مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیینها و آستاناتحادیه

وزیران هیأت با پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب

  .رسدمی

ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی  -1

  .توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد



 های آن( درهمزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه وجوه التزام )جریمه -1

وده اند، بخشمورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و تعیین تکلیف شده

  .شود و بانکها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشتمی

در  افزایش سرمایه دولتبه میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب  -1

  .این شرکت منظور خواهد شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه  -3

منابع  7911/1/7( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 729عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده)

ه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را در صورتحساب شده از محل افزایش بدهی دولت باستفاده

  .عملکرد بودجه درج کند

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان محاسبات 

  .شودهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه میکشور، کمیسیون

جرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نامه اآیین

 .وزیران خواهد رسیدبانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت

کشور، تا مبلغ یکصدهزارمیلیارد داری کلهای خزانهمنظور استمرار جریان پرداختدولت به -ز

(ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبور را 722۲222۲222۲222۲222)

های استانی ابالغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه های با اولویت طرحهای تملک داراییصرف تخصیص

سازمان  ماهه اول سال انجام خواهد گرفت وکشـور موضوع این قانون نماید. انتشار این اسناد در طی شش

برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت 

نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند. تسویه این استان اقدام و تعهد و تفاهم

باشد. انتقال تعهدات مربوط به شور میداری کل کهای خزانهاسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت

 .اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است

تـا معــادل سی هزارمیلیارد  7931دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  -ح

های مترتب بر ( ریال اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر نماید. اصل و سود و هزینه92۲222۲222۲222۲222)

 .شودبینی میهای سنواتی کل کشور پیشتشار این اوراق در بودجهان

گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترك وزارت نفت و طرحهای سرمایه منظوربه -ط

های مذکور از طریق شرکتهای تابعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانهزیربنایی و توسعه

ورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی) ریالی یا ارزی( در سقف سی و پنج هزار میلیارد ربط و با تصویب شذی



( ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل 91۲222۲222۲222۲222)

افزایش تولید همان میادین )برای طرحهای وزارت نفت( و عایدات طرح )برای طرحهای وزارت صنعت، 

( ریال از اوراق 02۲222۲222۲222۲222هزارمیلیارد )نمایند. حداقل مبلغ بیستن و تجارت( تضمینمعد

منتشرشده توسط شرکت ملی نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای الزم و تأسیسات و ایستگاههای 

 .یابداختصاص می (NGL) شدهتقویت فشار خطوط لوله گازطبیعی مایع

لی ریا -ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزیشرکتهای دولتی تابعه ذی وزارت نفت ازطریق -ی

سررسیدشده، تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به 

پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد 

وزیران منتشر نماید. شرکتهای ر اوراق مالی اسالمی)ریالی یا ارزی( با تصویب هیأت( دال9۲222۲222۲222)

 .سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایندمذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج

  -ك

ای همایه کشور، کمیتمنظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسالمی در بازارهای پول و سربه -7

متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخهای سود اسمی 

ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط این الذکر توسط باناوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق

  .شودکمیته تعیین می

اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای )و(، )ز( و )ح( این تبصره از هرگونه  -0

  .بررسی در کمیته مذکور مستثنی است

ود نیز شدولت منتشر مینحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین  -9

  .باشد( این بند می7مشمول جزء )

 .وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است -4

 .شوداوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی -ل 

اسالمی جهت تکمیل و تجهیز  -مالی ریال اوراق (72۲222۲222۲222۲222)دولت مبلغ ده هزار میلیارد  -م 

فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش )سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور( منتشر 

 .نمایدمی

های کلی اصل چهل و ( قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست70در اجرای ماده ) -ن

رد بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و  ( قانون اساسی دولت مکلف است جهت44چهارم )



( بند )و( این تبصره، 0-7های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام الزم در اجرای جزء )صندوق

( ریال با احتساب عملکرد 122۲222۲222۲222۲222نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد )

  :مایدجزء مذکور، از طریق روشهای زیر اقدام ن

کارشناسی دقیقاالمتیاز و حقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسباتارائه حق -7

  .رسدوزیران میای که به تأیید هیأتتوسط کارشناسان خبره

تأمین خوراك انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق ویژه اقتصادی که به  -0

  .اندشکیل شدهموجب قانون ت

  ای مهم در دست اجرای کشورهای سرمایهها و طرحهای تملک داراییواگذاری پروژه -9

 .های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسدواگذاری خانه -4

سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف بودجه عمومی حداکثر معادل سقف  -س

باشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره ( قانون برنامه ششم توسعه می4شده در جدول شماره )بینیپیش

 .ها در بودجه عمومی را نداردمربوط به شرکتها و شهرداری

( 722۳( این قانون به صورت صددرصد )1جدول شماره) 717222-7ای ردیف ستون متفرقه هزینه -ع

  .یافته خواهد بودتخصیص

 -4صره تب 

و اصالحات  7911/70/4های مستقیم مصوب ( قانون مالیات34سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده) -الف

شود. (ر یال تعیین می011۲222۲222ساالنه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون )  7931بعدی آن در سال 

 العاده و کارانه به استثنایفوقنرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای 

( قانون 1های مستقیم و اصالحات بعدی آن و با رعایت ماده)( قانون مالیات31( ماده )0( و )7های )تبصره

با اصالحات و الحاقات  7913/70/71ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب اصالح پاره

مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات ساالنه بعدی و مربوط به امور آموزشی و پژوهشی است، 

( و 71۳( و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد)72۳ده درصد)

( و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج 01۳نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد)

های ( قانون مالیات727( و )11شود. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد)ن می( تعیی91۳درصد)

  .شود(ریال تعیین می071۲222۲222مستقیم ساالنه مبلغ دویست و شانزده میلیون )



( قانون الحاق برخی 03های توسعه کشور و تبصره بند)ی( ماده )( قانون احکام دائمی برنامه7احکام ماده )

 .( بر حکم بند فوق حاکم است0قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )مواد به 

بهای وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب -ب

ریال از مشترکان آب دریافت و به (712شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه )

( وجوه دریافتی تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد 722۳ی کل کشور واریز کند. صددرصد)دارخزانه

( ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت 112۲222۲222۲222)

( اعتبار مذکور برای آبرسانی 02۳یابد. بیست درصد)آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می

( برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب 32۳و هشتاد درصد ) شرب عشایری

ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع های کشور در مقاطع سهشرب سالم بین استان

ایی تها و شرکتهای آب و فاضالب روسشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه استانمی

 .ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر استاستان

ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت ربط موظفند معافیتدستگاههای اجرائی ذی -ج

ط وزارت امور خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند توس -جمعی

اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابالغ خواهد 

ها و ماه یکبار گزارش این معافیتشد. گمرك جمهوری اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی هر شش

فات به ها و تخفیماید. عملکرد معافیتنتخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه می

 .عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرك جمهوری اسالمی ایران محسوب خواهد شد

به میزان هشت  7934/3/72( قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1عوارض موضوع ماده ) -د

( ریال تعیین 70۲322۲222۲222۲222( مبلغ برق مصرفی در سقف دوازده هزار و هشتصد میلیارد )3۳درصد)

گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای می

موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل 

ترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم از تبدیل پسماندهای عادی به انرژی صرف گردد. مش

 .باشنداین بند معاف می

  -ه

  :شودهای توسعه کشور اضافه می( قانون احکام دائمی برنامه90( بند )پ( ماده)7متن زیر به جزء) -7

های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و شاخصهای مناطق و شهرستان

  .رسدبودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می



 .باشدمحل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می -0

تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات سازمان امور مالیاتی کشور می -و 

ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید. مقررات این بند بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی 

هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت درخصوص دوره

 .رسدبا پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می

( به هر یک 0برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( قانون الحاق 70مطابق ماده ) -ز 

شود ماهانه از هر واحد ربط اجازه داده میهای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیاز وزارتخانه

( ریال و از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین 0222مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار )

 712731و  712731(ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 7222هزار )برق مبلغ یک 

داری کل کشور واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف ( این قانون نزد خزانه1جدول شماره )

مشمول  ( خواهد بود. وجوه فوق،12۳درصد)الذکر معادل پنجاهبرسانند. برای مشترکین روستایی، مبالغ فوق

  .مالیات به نرخ صفر است

 گر و پرداختنامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمهآیین

خسارت به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب 

 .رسدوزیران میهیأت

ر موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سازمان امور مالیاتی کشو -ح

 .( محاسبه و دریافت نماید72۳را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد) 7933و 7933سالهای 

( قانون برنامه ششم توسعه در تهران و 1( بند)ب( ماده)7توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء) -ط

ابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت درصد سایر شهرهای مش

گردد. تشخیص این شرایط با ( نقاط روستایی و عشایری تعیین می70۳( نقاط شهری و دوازده درصد)33۳)

 .ریزی و توسعه استان استشورای برنامه

آب، برق و گاز در زینه مصرفیکلیه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت ه 7931در سال  -ی

باشند. سقف ( ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف می7۲222۲222۲222۲222هزار میلیارد )سقف یک

های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجراء الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه

 .شودمی



هزار میلیارد ایران در سقف یک سود سهام صندوق بازنشستگی فوالد در شرکت دخانیات -ك

( ریال پس از واریز به صندوق بازنشستگی فوالد صرف پرداخت حقوق و درمان 7۲222۲222۲222۲222)

 .شودبازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد می

، شناسیشناسی و اکتشافات معدنی کشور مربوط به خدمات زمیندرآمدهای سازمان زمین 7931در سال  -ل

( اختصاصی تلقی 1جدول شماره ) 742029و  742723، 742721و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای اکتشافی 

 .شودمی

به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد و پنج  7931از ابتدای سال  -م

( 012و پنجاه )( ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست 712(ریال، تولید مشترك صدوپنجاه)11)

( ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی 122ریال و وارداتی ششصد)

مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی 

ی این بند پس از واریز به این قانون واریز نماید. معادل درآمد حاصل از اجرا 712732موضوع ردیف 

در  703222و  703122، 701122داری کل کشور، طی ردیفهای شماره حساب درآمد عمومی نزد خزانه

های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری

(، 92۳درصد)نان به میزان سیهای ورزش و جواحاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختیار وزارتخانه

( و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه 02۳آموزش و پرورش به میزان بیست درصد)

 .گیرد( قرار می12۳درصد)

در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی پسماندهای  -ن

( از فروش کاالهایی که مصرف 1/2۳درصد )تا سقف نیمعادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است 

گردد را دریافت و تا سقف ده هزار میلیارد آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می

ای واریز نماید تا برای ایجاد تأسیسات منطقه 712733( ریال به ردیف شماره 72۲222۲222۲222۲222)

لویت مشارکت بخش خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه تبدیل پسماند به مواد و انرژی با او

نامه اجرائی این بند های کشور قرار گیرد. آیینها ودهیاریو بودجه کشور در اختیار سازمان شهرداری

مشتمل بر نحوه وصول، فهرست کاالهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کاالها و فرآیند اجرائی به 

های کشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت مشترك وزارتخانهپیشنهاد 

 .وزیران خواهد رسیدمحیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت

گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند عادی به با هدف ترغیب سرمایه -س

کافت)پیرولیز((، دولت مکلف به تأمین سوخت کمکی گاز سوزی، گازی سازی و آتشانرژی)شامل زباله

(ریال در این 022۲222۲222۲222مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد )



باشد. برق تولیدی این های کشور میتأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در استان

 نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشتركا مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر خواهد بود. آییننیروگاهه

 .رسدوزیران میهای کشور، نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأتوزارتخانه

ش کمیته امداد ( قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوش32( بند )چ( ماده)0در راستای اجرای جزء) -ع

ساز برای هرکدام از افراد تحت پوشش نهادها و امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و های حمایتی از پرداخت هزینهسازمان

ته به آنان بر اساس های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافهزینه

 .بار معافندالگوی مصرف فقط برای یک

( از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته را 12۳دولت موظف است شصت درصد ) -ف

عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از واریز به درآمد به

صرف یارانه سود  192222-19ای ( آن را از محل ردیف هزینه722۳صددرصد ) 772472عمومی ردیف 

  .تسهیالت تولید و حمایت از اشتغال نماید

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع تخلف در 

  .نمایدخواری)رانت(، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری گذاری و ایجاد ویژهتعرفه

 .شودعمومی محسوب میتخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال

منظور حمایت از تولید محصوالت صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای سهم به -ص

صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک واحد درصد میانگین به نرخ تعرفه 

باشند به استثنای کاالهای اساسی، اضافه و ی وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار میمؤثر کلیه کاالها

(ریال از درآمد حاصل از حقوق 79۲222۲222۲222۲222درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد )

آن را به صورت  (ریال72۲222۲222۲222۲222ورودی را به ردیف درآمدی واریز و معادل ده هزار میلیارد )

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص  711222-4( تخصیص یافته از محل ردیف 722۳صددرصد )

المللی کاالهای صادراتی، اعطای دهد تا صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین

ازسازی صنایع صادرات جوایز و مشوقهای صادراتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و ب

پذیری محصوالت و خدمات صادراتی، یارانه تسهیالت اعطائی به واحدهای تولیدی محور، ارتقای رقابت

گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه صندوق صادرات

  .ضمانت صادرات ایران نماید

 -2تبصره 



پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ( قانون رفع موانع تولید رقابت91دن ماده )در راستای اجرائی نمو -الف

واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد »در این ماده به عبارت « داری کل کشورواریز به خزانه»عبارت 

 .گردداصالح می« داری کل کشورشرکتهای دولتی نزد خزانه

تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی گمرك جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از  -ب

( 13( تا )11اند، موضوع مواد )مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته

 00/3/7932( قانون امور گمرکی مصوب 41( ماده )0قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره )

 .نماید، اقدام کنداز محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می ظرف مدت پانزده روز،

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت  -ج

 7937/4/01نگاشت )هولوگرام( و سایر حقوق انحصار محصوالت دخانی از تاریخ دخانیات ایران بابت تمام

براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و  7930/70/03تا 

اقدام و وجوه مزبور را به  7931حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی سال 

 ( این قانون واریز1جدول شماره ) 792407داری کل کشور موضوع ردیف حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 .کند

شده فروش هر متر مکعب آب را التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمامشود مابهبه دولت اجازه داده می -د 

کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به عنوان بازرس )پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف

رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع برداری ای به بهرههای سرمایهدارایی تملک طرحهای بدهی با قانونی(

و ردیف  972424را از محل ردیف درآمدی  7917/70/72( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 90ماده )

 تسویه مکلفند ربطذی دولتی شرکتهای. نماید تسویه خرجی -جمعی صورتبه 192222-19 ایهزینه

نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا خود اعمال نمایند. وزارت نیرو  مالی صورتهای در را حساب

های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات شهریورماه به کمیسیون

 .نمایدکشور ارائه می

های گسترش و نوسازی صنایع سازمان 7931شود مطالبات قبل از سال به دولت اجازه داده می -ه

سعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو( بابت مشارکت در تأمین سرمایه ایران)ایدرو( و تو

های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان

 دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت

خرجی  -صورت جمعی(ریال به4۲222۲222۲222۲222تا سقف چهار هزار میلیارد )« سود سهام»و « مالیات»

از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیالت مالی 



دام محروم اق یافته وزا با اولویت مناطق کمترتوسعهخارجی)فاینانس( یا تضامین برای طرحهای اشتغال

 .نماید

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع  -و

داری و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه 7914/4/9( قانون تأمین اجتماعی مصوب 03( و )03مواد)

مان تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. ساز

 .نمایداجتماعی این منابع را هزینه می

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه  -ز

های کلی اقتصاد مقاومتی و در جهت تقویت تولید داخل و حفظ کشور مکلف است در اجرای سیاست

نسبت به شناسایی کاالهای مصرفی عمده وارداتی و قاچاق  7931شور، حداکثر تا پایان خرداد منابع ارزی ک

ریزی برای افزایش سهم تولید داخل آنها اقدام نماید. در اجرای این حکم دارای مزیت تولید داخل و برنامه

و ارتقاء نظام مالی پذیر ( قانون حمایت از تولید رقابت97دولت مکلف است مشوقهای الزم موضوع ماده )

خرجی  -صورت جمعیبه 192222-11ای شماره و هزینه 712737کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره 

( ارزش کاالهای موضوع این بند را فراهم نماید. اجازه فروش قانونی 72۳برای تولید حداقل ده درصد)

این بند، تنها مشروط به  محصوالت خارجی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کاالهای موضوع

 .مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کاالی قاچاق خواهد بود

های توسعه ( قانون احکام دائمی برنامه71( این قانون و رعایت ماده)7پس از اجرای بند)ج( تبصره ) -ح

ساب ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی بدهی شامل اصل و سود تسهیالت پرداختی از حکشور مانده

جمهوری اسالمی ایران )هما( و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران براساس آخرین صورتهای مالی 

شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج حسابرسی

ش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده ( ریال به عنوان افزای91۲222۲222۲222۲222هزارمیلیارد )

 .گرددشده محسوب میمطالبات حساب ذخیره ارزی از این بابت تا مبلغ فوق تسویه

( قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از معدن و 49( بند )الف( ماده )1در اجرای جزء) -ط

( فروش مواد و 7۳دن استان تا یک درصد )صنایع معدنی عالوه بر عوارض آالیندگی با تصویب شورای معا

( این 1جدول شماره ) 712731های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف های معادن و فعالیتفرآورده

( این قانون در اختیار 3جدول شماره ) 192222-12قانون واریز کند. معادل وجوه واریزشده از محل ردیف 

یاز درمانی و عمرانی مورد ن -های بهداشتیگیرد تا صرف فعالیتمی ریزی و توسعه استان قرارشورای برنامه

ای مذکور در جدول شماره های مذکور شود. ردیف هزینههای منطقه درگیر خسارتشهرستان یا شهرستان



( قانون برنامه ششم توسعه 49( بند)الف( ماده )1اعتبارات موضوع جزء ) 192222-12( با شماره 3)

  .شودبندی میطبقه

 -9تبصره  

( قانون برنامه ششم توسعه و 91شود در راستای اجرای بند )ب( ماده )به دولت اجازه داده می -الف

به  7921220222و  7921270222های اصالحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه

برداران به صورت نقدی سهم بهره مانده به عنوانعنوان سهم کمک بالعوض دولت هزینه نماید. سهم باقی

یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی 

 .برداری قابل پذیرش استچاههای دارای پروانه بهره

ی فاقد مبنی بر الزام اعمال قانون خودروها 7931/4/01( قانون هوای پاك مصوب 1در اجرای ماده ) -ب

معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 

 (LEZ) شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا

قدام ریمه متخلفین اباشند. نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است مطابق قانون نسبت به جمی

کشور واریز داری کلنزد خزانه 712739های صادرشده به ردیف درآمد عمومی نماید. مبالغ وصولی جریمه

( این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و 3جدول شماره ) 192222-43گردد تا از محل اعتبار ردیف می

سایر شهرهای دارای آلودگی هوا اختصاص  برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران وتوسعه و بهره

  .یابد

 -8تبصره  

شود با به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می -الف

نسبت به أخذ تسهیالت از  7931تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 

ای خود و احداث خوابگاههای های سرمایهل طرحهای تملک داراییبانکها اقدام کنند و در جهت تکمی

( قانون برنامه ششم توسعه استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط 729متأهلین موضوع بند )پ( ماده )

عتبار بینی اهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشاز محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق

 .منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام نمایندهای خود بهفعالیتالزم در 

کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش  7931از ابتدای سال  -ب

به  ( این قانون پس از واریز0( و پیوست شماره )1جدول شماره ) 701122ها مندرج در ردیف استان

 .شودکشور، اختصاصی میداری کلخزانه



به صندوق رفاه دانشجویان  7931تا سال  7931شده پرداختی از سال ( وجوه اداره722۳صددرصد ) -ج

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی وزارتخانه

شود. وجوه حاصل از های رفاه دانشجویی تلقی میصندوقعنوان کمک جهت افزایش منابع مالی به

صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد  هایبازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از فعالیت

کشور در قالب درآمد اختصاصی برای داری کل( ریال پس از واریز به خزانه77۲922۲222۲222۲222میلیارد )

 .رسدشجویان به مصرف میپرداخت وام به دان

 ورکش بهزیستی سازمان و( ره)خمینی امام پوشش کمیته امدادمازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت -د

 فرادا این اختیار در دانشجویان رفاه صندوق طریق از وام قالب در قانون این در مندرج اعتبارات به نسبت

شود. به کار افراد، پرداخت می اشتغال و تحصیل از فراغت از پس مذکور وامهای اقساط. گیردمی قرار

 .باشنددانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می

سازی کاربری بخشی از منظور ساماندهی و بهینهشود بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -ه

رعایت مالحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به امالك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با 

برداری از آنها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش احداث، بازسازی و بهره

( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 1و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده)

رداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالك، گیرد و از پصورت می 7917/70/00مصوب 

 .باشدبرداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف میأخذ گواهی بهره

های پژوهشی توسط در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه -و

 .دستگاههای اجرائی، ممنوع است

ور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور به منظ -ز

قابل اختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش  7939/1/92یافته مصوب برای ارتقای مناطق کمترتوسعه

 .عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در استان است

( قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک 14ی بند )ب( ماده )در راستای اجرا -ح

یافته به دستگاههای اجرائی )به استثنای فصول یک و شش( به ای تخصیص( از اعتبارات هزینه7۳درصد)

ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه

ای استان )به استثنای ادارات کل آموزش و پرورش استان(، کسر و با هماهنگی سرجمع اعتبارات هزینه را از

های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در ها و سیاستدستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت

های علوم، نهچهارچوب دستورالعمل ابالغی سازمان برنامه و بودجه کشور )که با هماهنگی وزارتخا



گردد( برای امور پژوهشی و توسعه تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می

 .شده توسط آن شورا اختصاص دهدفناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین

انون، ( این ق9شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ) -ط

( از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در 42۳درصد)مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل

داری کل (، به حساب خاصی نزد خزانه01۳آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد)

با دانشگاهها و مؤسسات  کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود از طریق توافقنامه

های نامههای کاربردی، عناوین پایانآموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح)پروژه(

الت آموختگان تحصیهای تحقیقاتی دانشهای پسادکتری و طرح)پروژه(تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(

  .تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند

اهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد این مبالغ برای دانشگ

شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان بینیاختصاصی پیش

داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا داری کل کشور، توسط خزانهبرنامه و بودجه کشور و خزانه

که تا پایان سال مالی کل مبلغ طوریشود، بهو یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می پژوهشی

  .شوندها تسویه توافقنامه

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی 

  .شودصورت امانی هزینه میبه

آموختگان پژوهشگر و نیروهای دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانشحداقل سهم قابل پرداخت به 

  .( خواهد بود12۳درصد )کارورز از مبلغ هر طرح)پروژه( شصت

( 42۳( از مبلغ چهل درصد )72۳توانند حداکثر تا ده درصد )شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می

ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه

  .نامه مذکور هزینه نماینددر چهارچوب آیین

نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان آیین

قیقات و فناوری، های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحبرنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر دو ماه پس از ابالغ 

  .وزیران خواهد رسیداین قانون به تصویب هیأت

 -5۱تبصره  



(ریال از اصل 0۲112۲222۲222۲222ای مکلفند مبلغ دوهزار و هفتصد و پنجاه میلیارد )شرکتهای بیمه -الف

عیین و هر یک از شرکتها تق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه )پرتفوی( ح

( 1جدول شماره ) 712777صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف رسد بهعالی بیمه میتصویب شورای به

داری و حمل و نقل داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهاین قانون نزد خزانه

گیرد تا در ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار میجاده

( این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ 1ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره)

ظارت بر اجرای این بند است. وجوه و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به ن

  .شودعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میواریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به

ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

ور به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران گزارش ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکعملکرد خود را هر سه

 .نمایند

منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، به -ب

-00( قانون برنامه ششم توسعه( اعتبار ردیف 32نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی )موضوع ماده )حاشیه

( این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی 3ه )جدول شمار 112222

 .گرددکشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می

سازی، آن قسمت از سهام و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق سازمان خصوصی -ج

بازده کم ده وفوالد را که کنترلی بوده و یا زیانهای متعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان دارایی

( قانون اساسی 44های کلی اصل چهل و چهارم )باشند، مطابق مقررات مربوط به قانون اجرای سیاستمی

به فروش برساند و منابع حاصله را در اختیار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله 

( قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات مالی 70های مذکور و اجرای بند )پ( ماده )از واگذاری سهام و دارایی

(( که از طریق سازمان 1۳صندوق مزبور بابت خرید سهام غیرمدیریتی )کمتر از پنج درصد )

 .شود را تهاتر و تسویه نمایدسازی عرضه شده و یا میخصوصی

اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم در مورد آرای حل اختالف مراجع بین دستگاههای  -د

( قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است 793( و یکصد و سی و نهم )794)

ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختالف خودداری نماید، با چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی

گردد. برخورد می 7910/3/1رسیدگی به تخلفات اداری مصوب مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون 

ماه از تاریخ وصول رأی گذشته سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده

نفع اضافه باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی



خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از نماید. در می

محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 .باشدداری کل کشور( می)خزانه

ا پنجاه هزار باب از واحدهای شود عرصه و اعیان تعداد تبه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -ه

تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را با مجوزهای مربوطه و شده یا نیمهمسکونی مسکن مهر تکمیل

شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان تسهیالت پرداخت

  .بهزیستی کشور واگذار نماید

ئی این بند متضمن نحوه واگذاری و نحوه انتقال تسهیالت توسط وزارتخانه های راه و نامه اجراآیین

شهرسازی و اموراقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان 

ران وزیشود و به تصویب هیأتماه پس از تصویب این قانون تهیه میبهزیستی کشور ظرف مدت یک

 .سدرمی

و  7931المللی کشور در سالهای وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بین -و

عنوان هزینه شود بهتوسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می 7931

ت های ثابو دیگر دارایی باشد. همچنین آن بخش از امالكقابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می

 .باشدشود، از پرداخت مالیات معاف میشرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می

های مستقیم اصالحی مصوب ( قانون مالیات743انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده) -ز

نع است و مشمول مالیات به نرخ صفر به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بالما 7934/4/97

  :خواهد بود

( الیحه قانونی 747مشمول ماده) 7931شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال  -7

  .شده باشند 7941/70/04اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

قانونی اصالح قسمتی از قانون ( الیحه 747شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده) -0

 .تجارت خارج شوند

( 72۳به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده درصد) 7931در سال  -ح 

ای واریز و معادل ریالی آن از محل ردیف هزینه 712733گردد. منابع حاصله به ردیف درآمدی اضافه می

17-192222  

ویی ارزی در معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی )پروتز( حلزون جهت جبه هیأت امنای صرفه

 .یابدکاشت حلزون شنوایی تخصیص می



آهن جمهوری اسالمی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله راه -ط 

هن از طریق مشارکت با بخش آاراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 01شده در ماده)بینیخصوصی با سازوکار پیش

آهن ( نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع در محدوده شهرها و ایستگاههای راه0مالی دولت)

ف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی یادشده اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظ

ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان آهن جمهوری اسالمی ایران بر اساس تصمیم کمیتهنام شرکت راهبه

آهن جمهوری اسالمی ایران( و وزارت امور ثبت اسناد و امالك کشور، وزارت راه و شهرسازی )راه

  .اقتصادی و دارایی اقدام نماید

 -55تبصره  

منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت به -الف 

المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق خسارات برعهده بیت

( ریال از منابع درآمد 9۲122۲222۲222۲222های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد )تأمین خسارت

( قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر 04ساالنه موضوع بندهای )ث( و )ج( ماده )

جدول شماره  772222 -0را از محل اعتبارات ردیف  7931/0/02حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری، مبلغ ( این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندو1)

ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است نسبت در مقاطع سهیادشده را به

های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون

 .جلس شورای اسالمی ارائه نمایداجتماعی و قضائی و حقوقی م

سال غیبت دارند را شود کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشتبه دولت اجازه داده می -ب

شود، معاف تسویه می 7931صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به

  .کند

مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع  هایتمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت

شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد میلیارد کشور واریز میداری کلنزد خزانه 712703ردیف 

  ( ریال79۲122۲222۲222۲222)

 و( این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه 1از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره )

  .یابدبودجه کشور اختصاص می

  :باشدمیزان جریمه مشموالن غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می



  مدرك تحصیلی پایه ریالی جریمه مشموالن غایب

  ریال 722۲222۲222زیردیپلم 

  ریال 712۲222۲222دیپلم 

  ریال 022۲222۲222کاردانی 

  یالر 012۲222۲222کارشناسی 

  ریال 922۲222۲222کارشناسی ارشد 

  ریال 912۲222۲222دکترای عمومی علوم پزشکی 

  ریال 422۲222۲222دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 

  ریال 122۲222۲222های علوم پزشکی و باالتر دکترای تخصصی رشته

یه اضافه و مدت غیبت ( به مبالغ جریمه پا72۳درصد )به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده -7

  .شودسال محسوب میماه، یکبیش از شش

ازای هر فرزند، ( و برای مشموالن دارای فرزند نیز به1۳درصد)برای مشموالن متأهل، پنج -0

  .شود( از مجموع مبلغ جریمه کسر می1۳درصد)پنج

بهزیستی موضوع این بند از پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان فرزندان مشمول افراد تحت -9

 .شوندمند می( تخفیف بهره12۳هفتاددرصد)

ها به های مهارتی کارکنان)پرسنل( وظیفه در پادگان( از اعتبار بند)ب( جهت آموزش1۳درصد)پنج -ج 

 .یابدای اختصاص میسازمان آموزش فنی و حرفه

حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل های بدنی مکلف است دیه زندانیان صندوق تأمین خسارت -د 

االجراء برند و قبل از الزمسر میمحدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به

ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص

 .صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کنددیه کشور بهاند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد شده

نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن ( قانون برنامه ششم توسعه، 772در راستای اجرای ماده ) - ه

کشور موضوع داری کلهای سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهکارکنان ساکن در خانه

( این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای 1ل شماره)جدو 712734ردیف 

 .های سازمانی تخصیص و پرداخت نمایدهای تعمیر و نگهداری خانهنیروهای مسلح برای هزینه



های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان آذرماه حساب قبوض جریمهدر صورت پرداخت و تسویه -و 

شود. مبلغ وصولی از این محل بخشیده می 7931دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سال  ، جریمه7931

شود و از طریق ( این قانون واریز می1جدول شماره ) 712709به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

 .رسدبه مصرف می 721222 -7ای ردیف هزینه

 کوپترهای ایران و قطعاتپشتیبانی و نوسازی هلی های شرکتمالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی -ز 

موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید ارزیابی به حساب 

 .شودافزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می

أخذ  7931عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال  7931در سال  -ح 

  .گرددمی

از مرزهای زمینی به مقصد  7931ماه تا بیست و دوم آبان 7931زائران اربعین که از تاریخ سوم مهرماه 

 .باشندکشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می

عیدی بازنشستگان  مندی و اوالد وهزینه عائلهالتفاوت کمکسازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه -ط 

شده برای هریک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی مربوطه را از بینیلشکری و کشوری از اعتبار پیش

  .ای صندوق مذکور اضافه نمایدبودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه

  

 -57تبصره 

کشوری و لشکری و بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق -الف 

نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده گیرد بهطور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میقضات به

  .در حکم حقوق، بدون تغییر باقی بماند 7931/1/3( قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 13)

های توسعه کشور و دائمی برنامه( قانون احکام 7( قانون برنامه ششم توسعه، ماده )14احکام بند)ب( ماده )

( بر حکم 0مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)( قانون الحاق برخی03تبصره بند)ی( ماده )

  .این بند حاکم است

بگیر شاغل دستگاههای اجرائی دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق -7

( قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت 03خدمات کشوری و ماده )قانون مدیریت  (1موضوع ماده )

ای گونه( قانون برنامه ششم توسعه به03ماده ) صورت پلکانی نزولی با رعایت بند )پ(علمی و قضات را به

  .تر از درصد افزایش بیشتری برخوردار شوندافزایش دهد که طبقات پایین



قانون  (17( خواهد بود و مقامات و همطرازان موضوع ماده )02۳حداکثر میزان افزایش بیست درصد )

مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاههای اجرائی موضوع ماده 

قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراکز  (03( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )1)

  .شوندمشمول افزایش نمی 7931شورای اسالمی شهر مراکز استانها در سال استانها و اعضای 

های توسعه کشور و ( قانون احکام دائمی برنامه7( قانون برنامه ششم توسعه، ماده )14احکام بند)ب( ماده )

حکم ( بر 0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)03تبصره بند)ی( ماده )

  .این جزء حاکم است

های ضروری به پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه -0

های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان و اصالحات آن و پاداش 7911/0/01کارکنان دولت مصوب 

( قانون مدیریت 1وسعه و موضوع ماده)( قانون برنامه ششم ت03کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

خدمات کشوری و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت 

( قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا 11برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده)

گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت اسبه قرار میسال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه مالك محسقف سی

  .خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است

های توسعه کشور و ( قانون احکام دائمی برنامه7( قانون برنامه ششم توسعه، ماده )14احکام بند)ب( ماده )

( بر حکم 0الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) ( قانون03تبصره بند)ی( ماده )

 .این جزء حاکم است

های غیرمنقول مازاد در اختیار خود دستگاههای اجرائی مجازند از محل فروش اموال و دارایی -ب

ل هشتاد و استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصبه

( 44وچهارم )کلی اصل چهلهای( قانون اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای سیاست39سوم )

، کشورداری کلقانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه

اش پایان خدمت به افرادی که براساس نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاد

( این قانون 3جدول شماره ) 192222 -91شوند، از محل اعتبار ردیف قانون، بازخرید یا بازنشسته می

و « اداری و استخدامی کشور»و « برنامه و بودجه کشور»های نامه اجرائی که توسط سازمانمطابق آیین

 .رسد، اقدام نمایندتصویب هیأت وزیران میو به شودوزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می

( این قانون را برای افزایش و 3جدول شماره) 112222 -91دولت مجاز است اعتبار ردیف  -ج

سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی متناسب

باشد، (ریال می02۲222۲222میلیون)آنها کمتر از بیستماهانه نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی



 ربط تهیهنامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذیبراساس آیین

  .رسد، اختصاص دهدشود و به تصویب هیأت وزیران میمی

ال افزایش احکام حقوقی س صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند

  .اعمال نمایند 7931/7/7نفع ناشی از اجرای این حکم را از بازنشستگان ذی 7931

های منقول و غیرمنقول مازاد شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و داراییبه دولت اجازه داده می

( 44وچهارم )کلی اصل چهلهای خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست

( ریال نسبت به تأمین منابع مالی برای 7۲222۲222۲222۲222هزار میلیارد )قانون اساسی تا سقف یک

 .سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام کندهمسان

ها، استانداران موظفند پیشنهاد فروش های اداری شهرستانبه منظور تکمیل یا احداث مجتمع -د 

های استان را به استثنای انفال و اموال های ملکی دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانتمانساخ

( قانون اساسی با 39دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم )

تصویب، درآمد  ریزی و توسعه استان ارائه و پس ازرعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه

کشور واریز نمایند. درآمد حاصله داری کلاین قانون نزد خزانه 072027حاصل را به ردیف درآمد عمومی 

  .شودها میپس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان

حال ساخت با اعالم سازمان هایی که مجتمع اداری در ریزی استان موظف است در شهرستانشورای برنامه

( پیشرفت فیزیکی است، اعتبار 12۳اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد )

 .ربط منظور نمایدالزم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی

نون، منوط به ( این قا3پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره) - ه

  .نظارت دیوان محاسبات کشور است

بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات دیوان محاسبات مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک

 .ارائه نماید

( قانون مدیریت خدمات 1( قانون برنامه ششم توسعه و ماده)03کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده) -و 

دارند و نیز براساس « کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی»اختیار  7931قانون بودجه سال کشوری که در 

مقررات، مجوز کمکهای بالعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را 

ای هماه به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیونبه تفصیل همراه با مدارك مربوط تا پایان دی

 .ربط مجلس شورای اسالمی ارائه نمایندتخصصی ذی



اعطای هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه  -ز 

( قانون برنامه ششم توسعه 03( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)1دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

مدیره و رؤسا و قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیأت (17به مقامات موضوع ماده)

مدیران دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است. تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف 

( قانون مجازات اسالمی 133غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده)

 .گرددتعزیرات( می -)کتاب پنجم 7911/9/0مصوب 

  - ح

( قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز 1( قانون برنامه ششم توسعه و ماده)03دستگاههای مشمول ماده) -7

وح در مدت، بلندمدت( مفتگذاری کوتاهبه دریافت سود از حسابهای بانکی )حساب جاری، پشتیبان، سپرده

  .بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که 

باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی

ون از مقام معظم رهبری و ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذاوراق بهادار، صندوق

هریک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از 

  .شمول این حکم مستثنی هستند

، استثنای بانکهامشمول بههای دارای مجوز دستگاههایسود دریافتی ناشی از سپرده 7931از ابتدای سال  -0

ها و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد بهادار وصندوقبورس و اوراقانها، سازمبیمه

صورت اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز و به

 گردد. هرگونه اقدام مغایر این( دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می722۳صددرصد)

  .شودحکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و 

 .بودجه و محاسبات ارائه نماید

ی و قها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوها و دستورالعملها، بخشنامهنامهکلیه تصویب -ط 

کارگیری نیرو و همچنین بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بهطبقه

مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی آموزش و 

 ای دولت باشدپرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای مجازی که متضمن بارمالی بر

در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد. 

 .شودهرگونه اقدام برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می



های ها و کارگروهکلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته 7931در سال  -ی

شورای عالی امنیت ملی درصورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه شورای مذکور مطرح و فرآیند 

تصویب آن طی شود. مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام 

عمومی  معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است. عدم رعایت این حکم، تصرف در وجوه و اموال

 .شودمحسوب می

تقویت نهاد خانواده و جایگاه »های کلی خانواده ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر در راستای سیاست -ك

ر و د« ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنبانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه

منظور ها بهای استان( از اعتبارات هزینه21/2۳صدم درصد) ( قانون برنامه ششم توسعه، پنج727اجرای ماده)

کل امور بانوان و خانواده ریزی استان در اختیار ادارهتحقق اهداف قانونی فوق با مجوز شورای برنامه

  .گرددهای خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب میگیرد. انجام هزینهها قرار میاستان

ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی مکلف است عملکرد این بند را هر ششوزارت کشور 

ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل امور زنان و خانواده ریزی و توسعه استانارسال نماید. شورای برنامه

 .استان تخصیص دهند

جرای سیاستهای کلی اصل چهل و شود با رعایت قانون ابه سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می -ل

( قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت)فسیلی(، انبارهای ذخیره علوفه و کاال، 44چهارم )

اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار شرکتهای تعاونی عشایری و 

های کلی واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمولاتحادیه

صورت نقد و ( قیمت به72۳درصد )( قانون اساسی با قیمت کارشناسی و دریافت ده44وچهارم)اصل چهل

ها بردار واگذار کند. وجوه حاصل از واگذاریهای بهرهمابقی به صورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیه

داری کل کشور ( این قانون نزد خزانه1جدول شماره) 072071ردیف به حساب درآمد عمومی موضوع 

( این 1جدول شماره ) 717222-9( درآمد حاصله از محل ردیف 722۳شود. معادل صددرصد )واریز می

عنوان افزایش سرمایه سهم دولت در صندوق گیرد تا بهقانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می

 .بخش کشاورزی و عشایری هزینه کند حمایت از توسعه

( 03سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند)الف( ماده) -م

هه به ماصورت سهبر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را بهقانون برنامه ششم توسعه مبنی

 .مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

های مناطق آزاد و ویژه لف است اقدامات قانونی الزم جهت درج بودجه تلفیقی سازماندولت مک -ن

 .اقتصادی در این قانون را انجام دهد



( 12۳دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد ) -س

  .ون واریز نماید( این قان1جدول شماره ) 792723است را وصول و به ردیف شماره 

 -59تبصره  

 (0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )03در اجرای بند)م( ماده) -الف

  :یابدمبالغ زیر اختصاص می

( قانون تنظیم بخشی از 72( ریال از محل منابع ماده)1۲222۲222۲222۲222معادل پنج هزار میلیارد ) -7

( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران 70و از محل منابع ماده ) 7932/77/01دولت مصوب  مقررات مالی

  .به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران 7931/0/97کشور مصوب 

( از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و باقیمانده به 42۳درصد )چهل

ای برای نوسازی، های سرمایه( تملک دارایی12۳درصد)ای و شصتهزینه (42۳درصد) نسبت چهل

بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، خودروهای امداد و نجات و 

و  7911/0/3تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 ها در اختیار جمعیتپیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران منظوراصالحات بعدی آن به

گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. سازمان برنامه و هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار می

قاطع بودجه کشور و جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در م

« شوراها و امورداخلی کشور»، «بهداشت و درمان»، «برنامه و بودجه و محاسبات»های سه ماهه به کمیسیون

  .مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند« عمران»و 

( قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مصوب 71( ماده )7در اجرای بند ) -0

جز درآمدهای موضوع ماده به 742747و  712711( از درآمد ردیفهای 40۳و دو درصد )چهل 7911/0/3

به عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هالل  7939/77/70( قانون جامع حدنگار)کاداستر( کشور مصوب 71)

 .گرددمنظور می 797222احمر ذیل ردیف 

( قانون تنظیم 72اده )( ریال از محل منابع م0۲122۲222۲222۲222معادل دو هزار و پانصد میلیارد) -ب 

( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت 70بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده)

( قانون الحاق برخی 03کرد الزامات مندرج در بند )م( ماده )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه

 .یابدصاص می( اخت0مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

( قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد 90( بند )ب( ماده )7در اجرای جزء ) -ج 

(ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی از 72۲222۲222۲222۲222)



شکیل سازمان مدیریت ( قانون ت70( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده )72محل منابع ماده )

 .یابد( تخصیص می722۳یابد. مبلغ مذکور صددرصد )بحران کشور اختصاص می

( قانون تنظیم بخشی از 72( ریال از محل منابع ماده)7۲222۲222۲222۲222معادل یکهزار میلیارد ) -د 

گیری و (قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای پیش70مقررات مالی دولت و منابع ماده)

 کوبی)واکسیناسیون(دامها وهای مشترك بین انسان و دام ،مایههای واگیر دامی و بیماریمهار)کنترل(بیماری

 .گیردهای دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میبهداشت فرآورده

نظیم بخشی از ( قانون ت72( ریال از محل منابع ماده )0۲222۲222۲222۲222معادل دوهزار میلیارد ) - ه

( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور برای تولید و ارتقای 70مقررات مالی دولت و منابع ماده)

  .ردگیکیفیت واکسن آنفوالنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قرار می

 -56تبصره  

و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر  7933/72/71ها مصوب در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه -الف 

نمودن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف

ها مندرج در ( قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای هدفمندی یارانه93نیازمند و در اجرای ماده )

کشور واریز و پس از تخصیص داری کلها نزد خزانهارانهجدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی ی

  .گرددسازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می

  .صورت تدریجی اقدام نمایددولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی به

تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت 

ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق، نسبت به برقراری یارانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک

  .آنها اقدام نماید

در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی، خانوارهای ساکن 

کم درآمد کماکان یارانه دریافت خواهند کرد و از فهرست های روستاها، عشایر و سایر خانواده

  .کنندگان یارانه حذف نخواهند شددریافت

( )مصارف هدفمندی( جهت بیمه 0( ریال از جزء )0۲922۲222۲222۲222مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد )

شور هزیستی کزنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان ب

  .یابداختصاص می



( ریال به سقف منابع دریافتی 772۲222۲222۲222۲222هزار میلیارد )شود مبلغ یکصد و دهاجازه داده می

( جدول فوق اضافه شده و در موارد زیر به مصرف 7های نفتی موضوع ردیف)حاصل از فروش فرآورده

  :برسد

هدفمندی به چهل و چهار هزار میلیارد  ( مصارف9افزایش سهم سالمت موضوع ردیف ) -7

  ( ریال44۲222۲222۲222۲222)

( ریال در ردیف جدید به موضوع تولید و 12۲222۲222۲222۲222اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد ) -0

  اشتغال

  توسط سازمان بهزیستی کشور قانون حمایت از معلوالن اجرای -9

  ( ریال0۲222۲222۲222۲222دو هزار میلیارد )

  ( ریال122۲222۲222۲222کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد ) -4

( مصارف 7ده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف )مانباقی -1

  هاهدفمندی یارانه

( قانون الحاق برخی مواد به 03( مجوز بند)ط( ماده)72۳درصد)شود تا سقف دهبه دولت اجازه داده می

منابع و مصارف این جدول (، نسبت به جابجایی از هر ردیف 0قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)

 .جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید

نامه اجرائی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه آیین -ب 

  .رسدران میشود و به تصویب هیأت وزیهای امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه میکشور و وزارتخانه

 -51تبصره  

  - الف

شده در بودجه ای مکلفند منابع تعیینشرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه -7

مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و 

در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور  گذاریشرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه

  .پرداخت کنند

شده در بودجه مصوب ساالنه خود را شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین -0

 .برداری پرداخت کندهای بهرهبرداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینهبه شرکت بهره

https://shenasname.ir/subjects/sar/4388-ghanoon-maloolan.html
https://shenasname.ir/subjects/sar/4388-ghanoon-maloolan.html


شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع نیروی برق یر( اجازه داده میبه دولت )شرکت توان -ب 

( برای شرکتهای واقع در مناطق 43۳نسبت به افزایش سرمایه در این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد )

یافته اقدام و سپس ( برای شرکتهای واقع در مناطق توسعه02۳یافته و تا سقف بیست درصد )کمترتوسعه

( قانون اساسی، 44های کلی اصل چهل و چهارم )امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاستوزارت 

سهام مازاد شرکت توانیر را در این شرکتها تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد 

( 44(ریال به بخش غیردولتی با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )012۲222۲222۲222۲222)

  .و قوانین و مقررات نحوه واگذاری سهام واگذار نمایدقانون اساسی 

 -54تبصره  

منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است کلیه بانکها و به -الف 

مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و 

سنه الحالحسنه مشارکت کرده و تسهیالت قرضالحسنه بانکها در پرداخت تسهیالت قرضسپرده قرض

  .ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند

یکصد و پنجاه میلیون  7931الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال تسهیالت قرض

شد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف با(ریال با دوره بازپرداخت پنجساله می712۲222۲222)

 .ماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایداست گزارش عملکرد این بند را هر شش

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد  -ب 

الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک های قرضده( ریال مانده سپر02۲222۲222۲222۲222)

هزار میلیارد (ریال به کمیته امداد امام خمینی)ره( و شش74۲222۲222۲222۲222هزارمیلیارد )چهارده

ربط به مددجویان و کارفرمایان (ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذی1۲222۲222۲222۲222)

ویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان طرحهای اشتغال مددج

 .ردگیاستفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می 7931سهمیه تسهیالت خود را تا پایان آذرماه 

(، مبلغ 0دولت)( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 11در اجرای ماده) -ج 

الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به (ریال از منابع قرض7۲222۲222۲222۲222یکهزار میلیارد )

 .گیردامور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن نیازمند، قرار می

ت و فناوری اطالعات و دستگاههای های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطابه هریک از وزارتخانه -د 

(ریال اموال غیرمنقول مازاد 1۲222۲222۲222۲222شود تا سقف پنج هزار میلیارد )وابسته آنها اجازه داده می

باشد به ( قانون اساسی نمی44های کلی اصل چهل و چهارم )خود را که واگذاری آن مشمول سیاست



( قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات 39سوم ) استثنای موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و

داری کل کشور واریز نمایند فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانهمربوط به

 .تا پس از تأیید هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد

اسالمی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش جمهوری  بانک مرکزی جمهوری - ه

اسالمی ایران، از طریق بانکهای عامل و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسالمی ایران نسبت به 

انداز و جاری های پس(ریال از محل منابع سپرده70۲222۲222۲222۲222اختصاص دوازده هزار میلیارد )

سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت قرض الحسنه جهیزیه، دویست میلیون  الحسنهقرض

(ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و 12۲222۲222(ریال، ازدواج پنجاه میلیون )022۲222۲222)

(ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری 922۲222۲222ودیعه مسکن سیصد میلیون )

ران اقدام نماید. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد اسالمی ای

التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای ( ریال از محل منابع عادی بانکها که مابه3۲222۲222۲222۲222)

جمهوری پول و اعتبار توسط فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش 

گردد، نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد اسالمی ایران )آجا( تأمین می

 .ساله اقدام نماید(ریال با بازپرداخت حداکثر بیست7۲222۲222۲222میلیارد )یک

شتریان مبه منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه  -و 

 7931سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه  7931بدهی معوق خود را که تا پایان سال 

تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون 

 .احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند

دوازدهم هزینه ( از یک7۳درصد)داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یکدولت از طریق خزانه -ز

( این قانون 9شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج در پیوست شماره)

اشت (ریال از حسابهای آنها برد10۲112۲222۲222۲222را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد )

( این قانون 1جدول شماره) 792401داری کل کشور موضوع ردیف و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 .واریز نماید

بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی به عنوان ضمانت تسهیالت پرداختی  -ح 

  .به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند

 .شوداین بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تدوین و ابالغ میدستورالعمل 

 -ط



( قانون 91موضوع تنفیذ تبصره ) 7931/70/04مصوب  7931( قانون بودجه سال 71بند )و( تبصره )- 7

  :گرددتنفیذ می 7931با قیود ذیل برای سال  7931/1/9کشور مصوب کل 7931اصالح بودجه سال 

(ریال 722۲222۲222۲222۲222زایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد )اف»عبارت  -7-7

کل کشور درج  7931( قانون اصالح قانون بودجه سال 91( تبصره )7در ذیل جدول شماره )« باشدمی

  .شودمی

(ریال )منوط به بازپرداخت 7۲222۲222۲222میلیارد )سقف بخشودگی سود تسهیالت تا سقف یک -7-0

 .( ریال است12۲222۲222۲222۲222های متعلقه( پنجاه هزار میلیارد )ل تسهیالت و بخشش جریمهاص

های مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییشود که از محل باقیبه دولت اجازه داده می 0

ای توسعه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بانکه

( ریال و سی هزار میلیارد 02۲222۲222۲222۲222صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد )

( 12۲222۲222۲222۲222( ریال تسویه نموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد )92۲222۲222۲222۲222)

قانون، افزایش سرمایه بانک  ریال به حساب افزایش سرمایه این بانکها منظور نماید. در اجرای مفاد این

  .گردد( ریال تعیین می12۲222۲222۲222۲222مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد )

بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ماه یکگزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه

  .گرددشورای اسالمی ارائه می

 -52تبصره  

ارائه بسته خدمات بیمه پایه  7931ت در سالمت و پایداری منابع، در سال به منظور رعایت عدال -الف

صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سالمت قرار شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع بهتعریف

مندی از سطح گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهدبود. بهرهمی

شده شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریفالتر اعم از خدمات ارائهخدمات با

شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهدبود. هزینه مربوط از محل الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمهفوق

 .شودمی تأمین 703222-77 ردیف

ماه پس از ابالغ این است حداکثر ظرف مدت سهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف  -ب 

دهنده ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائهقانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزینه

 .گر جهت اجراء ابالغ نمایدهای بیمهخدمات بهداشتی درمانی و سازمان

 (1جدول شماره ) 797122اعتبارات موضوع ردیف بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل  -ج

این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح 



باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترك سازمان برنامه و رداخت کند. آیینحداقل حقوق کارکنان دولت پ

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میبودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می

( قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار پایگاه اطالعات 12در راستای اجرائی نمودن بند )چ( ماده ) - د

، های بیمه پایه و تکمیلی درمانشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوقبیمهبرخط 

( قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای 1دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

گر مکلفند نسبت به های بیمهمسلح، کمیته امداد امام خمینی)ره(، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان

روزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان حداکثر تا پایان شدگان خود و بهارسال برخط اطالعات بیمه

برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای اقدام و نسبت به بهره 7931ماهه اول سال شش

خود  پوشششدگان تحتدرمانی به بیمه ای والکترونیکی به جای دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه

  .استفاده نمایند

کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند خدمات خود 

ازمان شده توسط سشدگان و براساس ضوابط اعالمسنجی از پایگاه اطالعات برخط بیمهرا از طریق استحقاق

د با ای خوارائه نمایند. همچنین سازمان بیمه سالمت ایران مکلف به حذف پوشش بیمه بیمه سالمت ایران،

نامه همپوشانی این حکم توسط سازمان بیمه سالمت ایران تدوین و ای است. شیوههای بیمهسایر سازمان

 .گرددابالغ می

(، 0شی از مقررات مالی دولت)( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ10در راستای اجرای ماده ) - ه

دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف به تأمین تسهیالت الزم برای هدف قانون مبنی بر 

جدول  797122تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیالت از منابع موجود در این قانون از ردیف 

  .گردد( تأمین می1شماره )

(ریال 022۲222۲222قیمت تا سقف دویست میلیون )ت گذشته از تسهیالت ارزانایثارگرانی که در سنوا

شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از توانند بهاند، میتسویه نموده 7931مند شده و تا پایان سال بهره

 .مند شوندبهره 7931قیمت ایثارگری قانون بودجه سال تسهیالت مسکن ارزان

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 91صل از اجرای ماده)دولت مکلف است درآمد حا -و 

ای ( این قانون را از طریق ردیفهای هزینه1جدول شماره) 772179( مندرج در ردیف 0مقررات مالی دولت)

 .( تخصیص داده و پرداخت نماید722۳ای مربوط به صورت صددرصد )های سرمایهو تملک دارایی

  - ز



کنند باید از تعرفه های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده میها و ارگانسازمان -7

بخش دولتی تبعیت نمایند. همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری 

ی شده با تعرفه دولتفراد بیمهو نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به کلیه ا

  .خدمت ارائه نمایند

ای که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نامهدولت مکلف است در قالب آیین -0

رسد بخشی از خدمات دارویی و درمان بیماران سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

المت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران نقص ایمنی )متابولیک(، اسکلروز نازایی را مشمول بیمه پایه س

( ردیف 1ای و اوتیسم را همانند بیماران خاص محاسبه و از جدول شماره)متعدد )ام اس(، بال پروانه

 .پرداخت نماید 7032271

را  7931محل سهمیه سال  بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسکن از -ح 

اند و در حال حاضر در زمینه مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیالت استفاده نموده

مسکن دارای مشکالت اساسی و حاد بوده و فاقد مسکن باشند، تخصیص دهد و بدون رعایت سایر ضوابط 

 .برای ساخت یا خرید مسکن معرفی نماید

واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقوداالثر انقالب اده( م9تبصره) -ط 

  :شودشرح زیر اصالح میبه 7910/1/92اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب 

از همان »اضافه و بعد از عبارت « یا همسر ایشان فوت نموده باشد»عبارت « مطلقه شده و»بعد از عبارت 

 .گردداضافه می« و یا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و مستمری»ت عبار« تاریخ طالق

( قانون مدیریت خدمات کشوری، از 1والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرائی مندرج در ماده ) -ی 

ربط تا سقف پانصد میلیارد کلیه امتیازات قانونی همسر شهید برخوردارند. اعتبار ذی

مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تأمین  797122اعتبارات ردیف  (ریال از محل122۲222۲222۲222)

 .خواهد شد

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است عالوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین معظم شهدای  -ك 

کم از افزایش دهد. اعتبارات این ح (01۳فاقد حکم حقوقی )شهید( را به میزان تا بیست و پنج درصد )

مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف پانصد میلیارد  797122محل ردیف 

  .گردد(ریال تأمین می122۲222۲222۲222)

 -59تبصره  



ی، آموختگان دانشگاهبا هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش -الف

( 3جدول شماره ) 112222-17شود عالوه بر اعتبار ردیفاجازه داده میزنان و اشتغال حمایتی، به دولت 

 112222ای این قانون از طریق ردیف های سرمایه( از اعتبارات تملک دارایی02۳درصد )این قانون، بیست

در قالب کمکهای فنی و اعتباری، یارانه سود تسهیالت و کمکهای بالعوض با ترکیب منابع موضوع 

( و همچنین تسهیالت 0ون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)( قان10ماده)

اندازی زا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و راهبانکی برای حمایت از طرحهای تولیدی اشتغال

د درصتمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی شصتطرحهای کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه

های صنعتی، بافتهای فرسوده و های صنایع کوچک و حمایت از خوشه(، اجرای طرح )پروژه(12۳)

زایی مناطق مرزی نظیر طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال

  .نماید هزینه بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگیکوله

ویب تصاس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهاعتبارات موضوع این بند براس

  .گیردرسد در اختیار استان قرار میوزیران میهیأت

ای استانی کسرشده موضوع این بند باید در همان استان یا شهرستان های سرمایهاعتبارات تملک دارایی

  .ا کاهش پیدا نکندشده آنههزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته

اصالح « یک واحد درصد»( قانون مذکور به عبارت 10( ماده)0مندرج در تبصره)(« 7۳درصد)یک»عبارت 

  .شودمی

شود از طریق بانکهای عامل، معادل منابع موضوع به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -7

  .اشتغال موضوع این حکم، تسهیالت اعطاء نمایدبند )الف( و این جزء به طرحهای توسعه تولید و 

نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین -0

های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، و با همکاری وزارتخانه

 .رسدرزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران میکشور و جهاد کشاو

شود با تأیید وزیر ارتباطات و به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می -ب 

خلی خود ( ریال از محل منابع دا7۲422۲222۲222۲222هزار و چهارصدمیلیارد )فناوری اطالعات تا مبلغ یک

کننده خدمات الکترونیکی در های خطرپذیر، ایجاد کارور)اپراتور(های ارائهگذاریو برای کمک به سرمایه

آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش ای اشتغالهای توسعهکلیه بخشها، حمایت از طرح)پروژه(

ك ای که به پیشنهاد مشترنامهآیینشده بر اساس توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران 

 .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایندرسد، اختصاص دهند و مابهمی



ای وشرکتهای تابعه ریق سازمان توسعهشود ازطبه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می -ج

های دولت منظور انجام طرح)پروژه(عمومی داخلی و خارجی به -خود نسبت به مشارکت خصوصی

( قانون برنامه 13الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده)

ری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت گذاششم توسعه اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه

ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین 

 .شودمی

منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای ای بههای توسعهدولت مکلف است از طریق سازمان -د

های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه هگذاری در عرصتوسعه سرمایه

( قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای 44با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

ت ای و آمایش سرزمین با اولویگذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن مزیتهای منطقهسرمایه

های کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی)منابع داخلی سازمانیافته و محروم با بهق کمتر توسعهمناط

ای تسهیالت بانکی و تأمین های توسعهای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمانتوسعه

  .این قانون( اقدام نماید(9مالی خارجی)فاینانس( موضوع بند)الف( تبصره)

  

( 0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)01در اجرای ماده ) -58تبصره 

شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و به دولت اجازه داده می

با اصالحات  7937/9/4ب گذاری خارجی مصو( قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه44چهارم )

و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و 

های برداری طرحها و پروژهتمام( و بهرهتمام )با اولویت طرحهای نیمهپروژه های منتخب جدید و نیمه

 نواعا انعقاد به نسبت خصوصی، -ومیعم مشارکت سازوکار قالب در برداری،¬شده یا در حال بهرهتکمیل

 تعاونی و خصوصی بخش با( سپاریبرون یا برداریبهره و ساخت مشارکت، واگذاری، جمله از) قرارداد

 قبیل از هاییحوزه در خدمات و کاالها تأمین در خود های¬و تمام یا بخشی از وظایف و مسؤولیت اقدام

 مقررات چهارچوب در را نگهداری و تعمیر و برداری¬بهره نوسازی، تجهیز، ساخت، طراحی، پدیدآوری،

 :نماید واگذار تعاونی و خصوصی بخش به ذیل

تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و برای آن دسته از طرحهای نیمه -7

شده از محل بودجه عمومی تا سقف چهل و سه بینیکند، اعتبار پیشغیراقتصادی برای آنها را تضمین می

(ریال 49۲334۲141۲222۲222هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون )

شده یا یارانه سود تسهیالت در صورت وجوه اداره( این قانون به7مندرج در قسمت دوم پیوست شماره)



شود. بانکهای مذکور، بر ای پرداخت میقالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل تجاری یا توسعه

ین از طریق نهادهای فعال در اساس شرایط و منابع تعهدشده از سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأم

( این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح 9بازارهای پولی و مالی و منابع بند)الف( تبصره)

های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به عقد نماید. دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگیرا اعالم می

 .کنددام میقرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اق

نمایند که طرحهای تملک دستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایطی را فراهم می -0

، به بخش خصوصی و تعاونی با استفاده «دارای اهداف اجتماعی»ای یا طرحهای غیرانتفاعی دارایی سرمایه

 .مابین دستگاه و متقاضی واگذار شود( این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی7از تسهیالت جزء)

تواند نسبت به ارائه تضامین حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال )به دولت می -9

( قانون اساسی( و محل اجرای طرح و همچنین ارائه تضمین 39استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم )

 .نمایدخرید محصول اقدام 

( از درآمدهای 12۳ای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد)دستگاهه -4

(ریال صرف خرید محصول، یارانه 02۲222۲222۲222۲222اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد )

 .شده طرحهای این تبصره نمایندسود و یا وجوه اداره

 .االجراء استدر سالهای آتی نیز الزم 7931سال  تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در -1

های موضوع این تبصره گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکتدرآمدهای ناشی از سرمایه -1

( 97های مستقیم موضوع ماده )( قانون مالیات790( بند )ث( ماده )0( و )7از مشوقهای مالیاتی جزءهای )

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصالحات بعدی آن از محل ردیف شماره بتقانون رفع موانع تولید رقا

 .باشدبرخوردار می 112222

 حفظ با فرهنگ و تحقیقات آموزش، سالمت، های¬برداری و توسعه حوزهدولت می تواند در بهره -1

 .نماید استفاده خصوصی -عمومی مشارکت روشهای از دولت مالکیت

داری کل کشور، با نظر سازمان برنامه و اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانهدرآمد ناشی از  -3

 072922تمام از محل ردیف ای نیمههای سرمایهبودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک دارایی

 .یابد( این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می1جدول شماره )

های موضوع این تبصره را با رعایت مقررات مذکور در ربط مجازند طرح)پروژه(دستگاههای اجرائی ذی -3

( قانون محاسبات 771این تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران )موضوع ماده )

 .عمومی کشور( به فروش برسانند



چهارچوب این تبصره به بخش  برداری که وظایف آنها درهای در حال بهرهنیروی انسانی طرح)پروژه( -72

( قانون مدیریت خدمات کشوری و 07کارهای ماده )شود وفق سازوخصوصی و تعاونی واگذار می

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  41های مربوطه و همچنین ماده )نامهآیین

 .خواهد بود 7934/3/71( مصوب 7دولت)

رائی اعم از فرآیند ارجاع طرح)پروژه(، تضامین در چهارچوب دستورالعمل مصوب هرگونه فرآیند اج -77

( 0( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )01شورای اقتصاد موضوع ماده )

  .پذیردصورت می

رنامه به پیشنهاد سازمان ب نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون،آیین

 .رسدو بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

( قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم این تبصره 03( و )01(، )1مدارس دولتی بر اساس مواد ) -70

  .باشندمستثنی می

 -7۱تبصره  

( قانون مدیریت 1موضوع ماده )ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی در اجرای بودجه -لفا

به استقرار یا تکمیل سامانه نسبت 7931خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 

 .شده اقدام نمایندتمام)سیستم( حسابداری قیمت 

در  720122-1شده در ردیف بینیمازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش -ب

با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه  7931قانون بودجه سال 

 .توسط همان دستگاه قابل هزینه است

  :( قانون برنامه ششم توسعه1در اجرای حکم بند)پ( ماده ) -ج

جری )عملیاتی( بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه)سیستم( حسابداری دستگاه اعتبارات واحد م -7

صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در این موارد با مدیر واحد مجری خواهد اجرائی به

گیری های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد که امکان گزارشبود. رویداد

  .طور مجزا وجود داشته باشدمالی واحد مجری به رویدادهای

شود با شوند اجازه داده میبه دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می -0

ای در موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از ردیفهای هزینه

نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور قدام نمایند. آیینسقف اعتبارات همان ردیف ا

  .رسدبه تصویب هیأت وزیران می
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دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار  -9

شور و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. های برنامه و بودجه کوزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

داری کل کشور اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با اولویت توسط خزانه

  .گرددپرداخت می

های شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینههای حاصل از تفاضل بین بهای تمامجوییاز صرفه -4

( به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان 12۳درصد)در همان دوره تفاهمنامه، پنجاهقطعی فعالیت یا محصول 

های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغی عنوان پرداختواحد مجری به

( دیگر برای افزایش 12۳های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد)سازمان

ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات ای دستگاههای ذیهای سرمایهات طرحهای تملک داراییاعتبار

  .گردد( قانون برنامه و بودجه، هزینه می92مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده)

متقاضی اجرای  7931( که در طول سال 4دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره) -1

باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور مشمول مفاد این تبصره ریزی مبتنی بر عملکرد میکامل بودجه

  .شوندمی

ماه نامه اجرائی این حکم شامل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد حداکثر یکآیین

ر اقتصادی و دارایی تهیه و به پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امو

 .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

( قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل ده 01تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) - د

( از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند. همچنین ایجاد هرگونه 72۳درصد)

الذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد تی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوقواحد اداری یا عملیا

 .پذیر استشده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانبینینیاز از طریق سازوکار پیش

( قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص اعتبار 92کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده) - ه

ای انجام دهد که تخصیص گونه( این قانون را به7ای موضوع پیوست شماره)یی سرمایهطرحهای تملک دارا

میانگین تخصیص طرحها در طول سال کمتر نباشد. تخلف از اجرای این  (72۳اعتبار هر طرح از ده درصد)

 .گرددحکم تصرف در اموال عمومی تلقی می

( قانون مدیریت خدمات کشوری از هر 1در ماده) تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج -و 

کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی، اعتبارات خارج از شمول و محل از جمله بودجه کل

 .جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع استمنابع حاصل در صرفه



ششم توسعه از شمول حکم این تبصره  ( قانون برنامه03( و )01(، )1مدارس دولتی بر اساس مواد ) -ز 

 .باشندمستثنی می

کرد مبالغ مندرج در ردیفهای دولت مکلف است با اتخاذ سازوکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه -ح 

رد کویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اقدام و از هزینهاین قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به

نامه اجرائی ها پرهیز نماید. آیینغیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایشاعتبارات در امور 

 .رسدبند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران میاین

داری کل کشور به طریق مقتضی نسبت به وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه -ط 

  .خرجی این قانون اقدام نماید -جمعینگهداری ردیفهای 

  .( قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است3( و )1احکام مواد )

  

و اصالحات بعدی آن  7931/0/71مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -75تبصره 

  .شودتمدید می 7931االجراء شدن قانون جدید در سال تا زمان الزم

با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت اجرای احکام آن  -77تبصره  

با اصالحات و الحاقات  7931/1/3قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  قانون، مدت اجرای آزمایشی

  .گردداالجراء شدن قانون جدید آن تمدید میتا زمان تصویب و الزم 7931بعدی در سال 

های کلی برنامه ششم توسعه را دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست -79تبصره  

  .س شورای اسالمی ارائه کندبار به مجلهر چهارماه یک

ماه پس از تصویب آن تهیه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو نامهآیین -76تبصره  

  .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میمی

 .است 7931قانون صرفاً مربوط به سالکلیه احکام مندرج در این -71تبصره  

 7931/70/02احده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ وقانون فوق مشتمل بر ماده 

از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حذف  7931/70/01مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 

 .( موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد77یک بنداز تبصره )

 رییس مجمس شورا  اسالمی -عمی الریجانی

 


