
 



 



 

 مقـدمـه :
بودجه کل کشوربرنامه مالی دولت است که برای یک طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی، 

ای انجام برها بینی درآمدها وسایرمنابع تأمین اعتبار و برآورد هزینهسال مالی تهیه وحاوی پیش
مومی بودجه عشود،بوده و از سه قسمت عملیاتی که منجربه نیل سیاستها وهدفهای قانونی می

 ودجه موسسات تشکیل می شود. های دولتی و بانکها و بدولت،بودجه شرکت
هزارمیلیارد ریال می باشد که  12225کل کشوربالغ بر 1397مصارف بودجه درقانون بودجه سال 

ریال به مصارف بودجه عمومی و مابقی آن به بودجه شرکت های  هزارمیلیارد 4432مبلغ 
 دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص یافته است.

هزار میلیارد ریال( واز محل درآمد 3861بودجه عمومی  از دو محل منابع عمومی دولت) مصارف 
 هزار میلیارد ریال(تامین شده است.570اختصاصی )

 620هزار میلیارد ریال معادل  3861از مصارف عمومی دولت )از محل منابع عمومی( به مبلغ  
 .سرمایه ای اختصاص یافته است هزار میلیارد ریال ازآن جهت طرح های تملک دارایی های

عظم توسط مقام م ،م  سال حمایت از کاالی ایرانیاز طرفی با توجه به نام گذاری سال جدید به نا
رهبری ، استفاده از تمامی ظرفیت های اعتباری و تسهیالتی قانون بودجه برای عینیت بخشیدن 

اومتی، رونق تولید ملی و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار است. به سیاست های اقتصاد مق
در این راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان با هدف اساسی استفاده کلیه مسئولین و دستگاه 

و راهبری مدیریت توسعه توسط  1397های اجرایی استانی از تمامی ظرفیتهای قانون بودجه سال 
استفاده و بهره برداری  امید است که مورد تهیه این کتابچه نموده است،بخش دولت اقدام به 

کلیه مسئولین و کارشناسان استان قرارگرفته وزمینه پیگیری مباحث مربوطه را از مرکز به 
نحومناسب تری فراهم نماید.ازکلیه همکاران گروه تلفیق معاونت هماهنگی برنامه وبودجه 

قدیر ن گزارش تسازمان و معاونت محترم هماهنگی برنامه و بودجه سازمان بابت تهیه و تدوین ای
 بعمل می آید . 

 

  

 



 



 

 کل کشور  7931قانون بودجه   موضوعاتفهرست 

 صفحه ماده قانونی    موضوع

 :منابع ومصارف 
 کل کشور  7931کلیات بودجه 

 منابع بودجه عمومی دولت 
 بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی

 
 ماده  واحده 

 الف  -ماده واحده 
 ب  –ماده واحده 

 
7 
7 
7 

 :وگاز  نفت
سهم صندوق توسعه ملی از دریافت های حاصل از صادرات نفت و سهم 

 شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی% 6/71
 سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت 

 صادرات نفت%( 9)منابع مربوط به سه درصد 

 
 الف -7تبصره 

 
 ب -7تبصره 
 ب -7تبصره 

 
7 
 
7 
7 

 :انرژی
 اانی به شهرها و روستاهگازرس

 گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز
 تسریع گازرسانی به روستاها

برق روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل 
 از تبدیل پساندهای عادی به انرژی

 بیمه خسارات مالی و جانی وزارتخانه های نفت و نیرو

 
 د – 7تبصره 
 و – 7تبصره 

 ز – 7ره تبص
 د – 5تبصره 

 
 ز -5تبصره 

 
9 
1 
1 
73 
 
70 

 :پرداخت بدهی دولت
 پرداخت بدهی دولت از محل واگذاری اموال و دارایی ها

مابه التفاوت قیمت تکلیفی وقیمت تمام شده فروش هر متر تسویه بدهی 
 مکعب آب 

و ( ایدرو)های گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمانپرداخت مطالبات 
 و وزارت نفت (ایمیدرو)و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانتوسعه 

 
 7 -الف – 7تبصره 
 د – 1تبصره 

 
 هـ – 1تبصره 

 
6 
76 
 
76 
 



  كل كشور  1397قانون بودجه   موضوعاتفهرست 
  صفحه  ماده قانوني     موضوع

 تسهيالت :
  تسهيالت تامين مالي خارجي 

تسهيالت خارجي جهت ساخت و بهره برداري از خطوط مترو و طرحهاي 
  كاهش آلودگي هوا
اي و زيربنايي سازمان هاي توسعه اي بخش صنعت و  طرحهاي توسعه

  معدن
طرحهاي توسعه اي سازمان هاي توسعه اي و انواع مختلف حمل و نقل 

  درون و برون شهري 
روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي تجهيزات صرفاً تخصصي و به

دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و فناوري و دانشگاه آزاد 
  اسالمي

  انه سود تسهيالت توليد و حمايت از اشتغاليار
به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پاركهاي علم و تسهيالت 

  فناوري
امام خميني(ره) و سازمان  پوشش كميته امداددانشجويان تحتوام 

  بهزيستي كشور

 
  الف – 3تبصره 
  د – 3تبصره 

  
  2-الف  - 4تبصره 

  
  ب – 4تبصره 

  
  ج - 4تبصره 

  
  

  ف – 6تبصره 
  الف – 9تبصره 

  
  د – 9تبصره 

  
  الف – 16تبصره 
  ب  -16تبصره 
  و – 16تبصره 

  
  ح - هـ –17تبصره

  
5  
6  

  
7  

  
7  

  
8  

  
  
23  
28  

 صندوق توسعه ملي:
  فعاليت ها و طرح هاي مشمول منابع صندوق توسعه ملي

  شروط برخورداري از منابع صندوق ملي

 
   هـ -د - 4تبصره 
  ز - 4تبصره 

  
8 -9  

10  

تسهيالت قرض الحسنه ازدواج  
تسهيالت مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال مددجويي   

تسويه بدهي معوق مشتريان بانكها و موسسات مالي و اعتباري بدون 
احتساب جريمه  

تسهيالت ايثارگران  
تبصره 18  

  
  29
  

  49
  50
  51
  

  5-54
اشتغال                            

 
 

 56   
 



 کل کشور  7931قانون بودجه   موضوعاتفهرست 

 صفحه ماده قانونی    موضوع

 :اوراق اسالمی
 توجیه فنی،اقتصادی،مالی و زیست محیطی اجرای طرحهای دارای

 و اعتبارات (7)طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای پیوست شماره 
 استانی

 شهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آنها انتشار اوراق 
 واگذاری اسناد خزانه اسالمی به طلبکاران دولت

 بدهی های قطعی دولت جهت تسویه 
 طرحهای تملک دارایی های استانی تخصیص های با اولویت

تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز 
 مدارس کشور

نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی به مکلف شدن بانکهای عامل 
 عنوان ضمانت تسهیالت پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی

 
 الف  – 6تبصره 
 ب – 6تبصره 

 
 د – 6ره تبص

 هـ – 6تبصره 
 و – 6تبصره 
 ز – 6تبصره 
 م – 6تبصره 

 
 ح - 75تبصره 

 
70 
77 
 
77 
77 
77 
76 
71 
 
67 

 :مالیات
 سقف مالیاتی و نرخ مالیات 

 
 الف - 5تبصره 

 
71 

 :عمران شهری ، روستایی و عشایری 
 آبرسانی شرب روستایی و عشایری از محل منابع نرخ آب بهای شهری 

 ض ارزش افزودهتوزیع عوار
 برداری حمل و نقل عمومی کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره

عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی  واگذاری
مسکن مهر به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام 

 و سازمان بهزیستی کشور( ره)خمینی
، انبارهای ذخیره (یلیفس)کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوختواگذاری 

 عشایری علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات
 موضوع قیر رایگانجهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها % 71
موضوع جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر 79%

 قیر رایگان

 
 ب – 5تبصره 

  ط – 5بصره ت
 ب – 1تبصره 
 هـ – 70تبصره 

 
 

 ل – 77تبصره 
 
 هـ – 7صره تب

 هـ – 7تبصره 

 
71 
77 
71 
91 
 
 
11 
 
9 
9 

 :حقوق و مزایا
 7911مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سالهای 

 7913و 
 پرداخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد

مندی و اوالد و عیدی بازنشستگان لشکری  هزینه عائله التفاوت کمک مابه
 شوریو ک

  
 ح – 5تبصره 

 
 ک – 5تبصره 
 ط -77تبصره 

 

 
70 
 
77 
91 
 



 کل کشور  7931قانون بودجه   موضوعاتفهرست 

 صفحه ماده قانونی    موضوع

 افزایش حقوق و تصریح به ثابت بودن تفاوت تطبیق
 افزایش پلکانی حقوق و مزایای مستمر 

 سقف پاداش پایان خدمت
 بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت

 از محل فروش اموال و دارایی های غیر منقول مازاد
قوق بازنشستگان تحت سازی ح برای افزایش ومتناسبمنابع اعتباری 

پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای 
 مسلح

 حقوق و مزایای والدین شهدا

 الف -77تبصره 
 7-الف -77تبصره 
 7-الف  –77تبصره

 ب – 77تبصره 
 

 ج – 77تبصره 
 
 

 ک-ی-71تبصره 

91 
93 
93 
10 
 
10 
 
 
66 

 :آموزش و پرورش
مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفی آب، معافیت 

 برق و گاز 
کاهش مصرف دخانیات ، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن ، 

 بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف
درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش اختصاصی شدن 

 ها پرورش استانو 
سازی کاربری بخشی از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و  بهینه

 تربیتی
 های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی (پروژه)انجام طرح

 موضوع قیر رایگان جهت نوسازی مدارس% 9

 
 ی – 5تبصره 

 
 م – 5تبصره 

 
 ب – 3تبصره 

 
 هـ – 3تبصره 

 
 ج – 71تبصره 
 هـ – 7تبصره 

 
77 
 
77 
 
71 
 
73 
 
61 
9 

 :ورزش و جوانان
کاهش مصرف دخانیات ، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن ، 

 بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف

 
 م – 5تبصره 

 
77 

 :بهداشت و درمان
کاهش مصرف دخانیات ، پیشگیری و درمان بیماری های ناشی از آن ، 

 از مصرف بازتوانی و درمان عوارض حاصل
حلزون جهت کاشت ( پروتز)معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی 

 حلزون شنوایی
 77و ماده  70حل ماده ماز اختصاص اعتبار وزارت بهداشت و درمان 

موضوع اعتبار  6جدول شماره  770679تخصیص صد درصد اعتبار ردیف 
 پیشگیری پوشش کامل درمان

 
 م – 5تبصره 

 
 ح – 70تبصره 

 
 ب – 79 تبصره

 و - 71تبصره 

 
77 
 
96 
 
15 
66 
 



 کل کشور  7931قانون بودجه   موضوعاتفهرست 

 صفحه ماده قانونی    موضوع

 :محیط زیست
 ایجاد تاسیسات منطقه ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی

 ایجاد تاسیسات تبدیل پسماند عادی به انرژی  

 
 ن – 5تبصره 
 س - 5تبصره 

 
77 
77 

 :رفاه و تامین اجتماعی 
راد های صدور پروانه ساختمان، عوارض اف از پرداخت هزینهمعافیت 

و هزینه های تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی، و خیرین مسکن ساز 
 انشعاب آب، برق و گاز

 از مجموع مأخذ کسر حق بیمهسهم درمان 
 تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی

 تقویت نهاد خانواده و جایگاه بانوان
قانون  71ند م ماده اختصاص اعتبار به جمعیت هالل احمر در اجرای ب

 7الحاق 
   جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمدکمک معیشت به 

 
 ع – 5تبصره 

 
 

 و – 1تبصره 
 ب – 70تبصره 
 ک – 77تبصره 
 الف  – 79تبصره 

 
 ج - 71تبصره 

 
79 
 
 
75 
99 
11 
16 
 
69 

 :صنعت و معدن
ردات، توسعه و حمایت از تولید محصوالت صادرات محور، مدیریت وا

 ارتقای سهم صادرات
های صنایع  های معادن و فعالیت فروش مواد و فرآورده( %7)یک درصد 

 معدنی

 
 ص – 5تبصره 

 
 ط - 1تبصره 

 
71 
 
71 

 :کشاورزی و منابع طبیعی 
توسعه روشهای ابیاری نوین، عملیات آب و خاک و توسعه آب بندهای 

 های سطوح آبگیر سامانه
 و تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پرداخت سهم دولت

های واگیر دامی و  بیماری(کنترل)برای پیشگیری و مهار اختصاص اعتبار
دامها و (واکسیناسیون)کوبی های مشترک بین انسان و دام ،مایه بیماری

 های دامی بهداشت فرآورده
برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفوالنزای طیور در  اختصاص اعتبار

 یار موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازیاخت

 موضوع قیر رایگان( مالچ)جهت خاک پوش% 79

 
 الف -1تبصره 

 
 ج -79تبصره 
 د – 79تبصره 

 
 

 هـ – 79تبصره 
 

 هـ – 7تبصره 

 
71 
 
15 
11 
 
 
11 
 
9 
 
 

 :اعتبارات قانون استفاده متوازن
جهاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و 

 
 ز - 3تبصره 

 
90 



 کل کشور  7931قانون بودجه   موضوعاتفهرست 

 صفحه ماده قانونی    موضوع

 دانشگاهی مستقر در استان

 :پژوهش
یافته به  ای تخصیص از اعتبارات هزینه( %7)اختصاص حداقل یک درصد

به امور پژوهشی و ( به استثنای فصول یک و شش)دستگاههای اجرائی 
 توسعه فناوری

شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به امور پژوهشی 
 (9)درج در پیوست شماره دولت من

 
 ح  3تبصره 

 
 

 ط – 3تبصره 
 

 
90 
 
 
97 

 :حمل و نقل جاده ای 
 امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میراعتبار 

 موضوع قیر رایگان جهت روکش آسفالت راههای روستایی و معابر% 61

 
 الف – 70تبصره 
 هـ -7تبصره 

 
97 
9 

 :امور قضایی
 دستگاههای اجرائی آرای حل اختالف مراجع بین

 تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر
الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و  منابع قرض

 کمک به زندانیان نیازمند

 
 د – 70تبصره 
 الف – 77تبصره 
 ج - 75تبصره 

 
99 
95 
60 

 :ساختار و محدودیت های نظام اداری
 ها های اداری شهرستان حداث مجتمعتکمیل یا امنابع اعتباری 

اعطای هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی،  ممنوعیت پرداخت
به مقامات موضوع  منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای اختصاصی

قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای ( 17)ماده
 مدیره و رؤسا و مدیران دستگاههای اجرائی هیأت

 و دستور العمل ها ها اعتبار کلیه تصویب نامه  لزوم تامین
بر کاهش حجم، اندازه و ساختار  مبنیارائه گزارش عملکرد دولت 

 دستگاههای اجرائی
از وظایف از طریق ( %70)تأمین حداقل ده درصدتکلیف دستگاه مبنی بر 
 واگذاری و خرید خدمات

 ممنوعیت تامین هزینه افطاری
غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری  در امورممنوعیت هزینه کرد 

 ها همایش

 
 د – 77تبصره 
 ز – 77تبصره 

 
 
 

 ط – 77تبصره 
 م – 77تبصره 

 
 د  -70تبصره 

 
 و – 70تبصره 
 ح – 70تبصره 

 
17 
17 
 
 
 
19 
16 
 
57 
 
57 
59 

 

 :یارانه
 موارد هزینه کرد درآمدهای هدفمندی یارانه ها

 
 الف -71تبصره 

 
11 



 کل کشور  7931قانون بودجه   موضوعاتفهرست 

 صفحه ماده قانونی    موضوع
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61 

 :مشارکت عمومی و خصوصی
جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرحها و 

 پروژه ها

 
  73تبصره 
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 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشورموادی از  فهرست 
 صفحه ماده قانونی موضوع

 55 خ -75ماده  توسعه ملی مصارف صندوق

 55 97ماده  ریزی و توسعه استان وظایف و اختیارات شورای برنامه

 53 پ 97ماده  گذاری صنعتی و معدنی کشور تسهیل و تشویق سرمایه

 10 91ماده  ای های سرمایه افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی

سازی  زشی، بهداشتی، فرهنگی و غنیهای آمو اجرای بخشی از فعالیت
 سازمان بسیج سازندگی توسط  های عمرانی اوقات فراغت و پروژه

 -ث -15ماده 
 7تبصره 

17 

 17 61ماده  حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی

برداری از بناها و  بهره ریواگذاجهت   دستگاههای اجرائی به  اجازه
 شده به بخش خصوصی و تعاونی ثبتفرهنگی  -اماکن تاریخی

 17 17ماده 

  



 برنامه پنجساله ششمقانون   مهم فهرست تبصره های

 صفحه ماده قانونی موضوع

 19 7ماده  موضوعات مسائل محوری برنامه

 19 1ماده   وری ارتقای بهره

های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و  جویی در هزینه صرفه
 ودجه به نفتهمچنین قطع وابستگی ب

 15 5ماده 

 11 1ماده  انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم

 10 1ماده  تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای نظام مدیریت

 17 76ماده  خرید خدمات از بخش خصوصی

رقابت پذیرکردن عدالت بین منطقه ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، 
درصدی طرح های  1تا  6الزام  -ول درآمد استانیافزایش انگیزه وص

 هادی روستایی
 17 75ماده 

های موجود در نواحی روستایی وارتقای  برداری از ظرفیت شناسایی و بهره
 روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی  منزلت اجتماعی

 19 71ماده  

 16 71ماده  اصالح نظام اداری 

 15 73ماده  حقوق و مزایاراه اندازی سامانه ثبت 

 11 96ماده  مقابله با بحران کم آبی 

عوارض  و وری استحصال برداری آب آشامیدنی، بهره اصالح نظام بهره
 های گردشگری صرف زیرساخت های آب معدنی ودرمانی حاصل ازچشمه

 30 95ماده 

 30 91ماده  پوشش شبکه فاضالب شهری  %(76)درصد وپنج افزایش حداقل بیست

 30 91ماده  حفاظت از محیط زیست

حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد 
 وتشکیل شورای معادن  ملی

 37 19ماده 

درشرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد ( های پروژه)طرحهای الویت
 شرایط استانی

 31 11ماده 

 36 66ماده  ای های سرمایه هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی

 36 53ماده  هوشمند سازی مدارس ، امکان دسترسی الکترونیک به کتب درسی

 36 10ماده  اقدامات بیمه سالمت



 برنامه پنجساله ششمقانون   مهم فهرست تبصره های

 صفحه ماده قانونی موضوع

و داروسازان استخدام پیمانی و  ، داندانپزشکانت فعالیت پزشکانممنوعی
یا رسمی دستگاههای اجرایی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و 

 ان های بخش خصوصی، عمومی غیر دولتی بیمارست
 35 11ماده 

 35 10ماده  طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی

مالیات بر ارزش %( 3)از کل نه درصد%( 71/0)بیست و هفت صدم درصد
 افزود

 700 31ماده 

 700 707ماده  ه زن اتقویت نهاد خانواده و جایگ

  
 (2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به ادمو برخی الحاق قانونموادی از 

 صفحه ماده قانونی موضوع

واگذاری واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی ، هنری و مازاد 

 ورزشی 
 709 6ماده 

 709 5ماده  درخواست  تغییر کاربری اموال غیر منقول 

 701 70ماده  ین تکمیل پروژه های نیمه تمام با استفاده از مشارکت خیر

 701 77ماده  ات مالی و جانی وزارتخانه های نفت و نیروبیمه خسار

 701 71ماده  تامین سود و کارمزد تسهیالت دریافتی خیرین 

تضمین خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران و آب مازاد 

 ناشی از صرفه جویی حق آب داران 
 706 70ماده 

 706 71ماده  ح های تملک دارایی های سرمایه ای واگذاری طر

افزایش  – ممنوعیت تعهد و پرداخت در اجرای قوانین ومقررات مختلف
زمان بندی مبادله موافقتنامه  -خارج از شمول –اعتبارات پیوست قانون 

 اعتبارات حوادث غیر مترقبه –دستگاه های اجرایی دارای ردیف 
 705 71ماده 

 777 91ماده  ر هر سال به عنوان مالیات سالمتیک واحد درصد د

 777 11ماده   استان تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و توازن منطقه ای

 776 67ماده  توسعه ملی صندوق 



 (2)دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به ادمو برخی الحاق قانونموادی از 

 صفحه ماده قانونی موضوع

 775 65ماده امور پژوهشی و توسعه فناوری 

 775 57ماده  اصالح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

 سیسات و خطوط لوله گاز رسانی به شهرها و روستاها احداث تا
تامین و استانداردسازی سامانه گرمایشی وسرمایشی مدارس و تجهیزات آموزشی و 

 کمک آموزشی
 771 56ماده 

 771 17ماده احداث و توسعه و تجهیز به پایگاه های حوزه های مقاومت بسیج 

 

 7931فهرست سایرقوانین مرتبط با بودجه 
 773 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون 70ماده 

 773 تشکیل سازمان مدیریت بحران قانون77ماده 

 770 کشوری خدمات مدیریت قانون 6ماده 

 770 کشوری خدمات مدیریت قانون 11ماده 

 777 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت دتولی موانع رفع قانون 77ماده 

 776 کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون 96ماده 

 771 35قانون بودجه  -75تبصره بودجه 

 771 کشور کل 7936 سال بودجه قانون اصالح قانون 96تبصره

 771 39قانون بودجه  7تبصره –قبند

 797 کل کشور 7931دجه سال ضوابط اجرایی قانون بو
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 کل کشور 7931انون بودجه سال ق

کل کشور از حیث منابع بالغ بر دوازده میلیون و دویست و  7931بودجه سال  -ماده واحده
بیست و پنج هزار و پانصد و بیست وسه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون 

بر دوازده میلیون و دویست و بیست  ریال و از حیث مصارف بالغ( 77۲776۲679۲110۲000۲000)
( 77۲776۲679۲110۲000۲000)هزار و پانصد وبیست وسه میلیارد و هفتصد و چهل میلیون  و پنج

 :شرح زیر است ریال به

ای و مالی و  های سرمایه منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی -الف
ای و مالی، بالغ بر  های سرمایه ها و تملک دارایی مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه

چهار میلیون و چهارصد و سی و دو هزار و ششصد و چهار میلیارد و ششصد و شصت و هشت 
  :ریال شامل (1۲197۲501۲551۲000۲000)میلیون 

منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و هشتصد و شصت و یک هزار و هشتصد و شصت و شش  -7
  ریال (9۲157۲155۲713۲000۲000)صد و چهل و نه میلیون میلیارد و یک

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و هفتصد و سی  درآمد اختصاصی وزارتخانه -7
 ریال( 610۲191۲673۲000۲000)و هشت میلیارد و پانصد و نوزده میلیون 

به دولت از لحاظ درآمدها و  بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته -ب 
سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و دویست و چهل و 

ریال و از حیث ( 1۲937۲711۲711۲000۲000)هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون 

 کلیات بودجه

 منابع بودجه عمومی دولت

 بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
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و دویست و چهل و  ها بالغ بر هشت میلیون و سیصد و نود و یک هزار ها و سایر پرداخت هزینه
 ریال( 1۲937۲711۲711۲000۲000)هفت میلیارد و دویست و هشتاد و چهار میلیون 

  

 -7تبصره 

( نفت خام، میعانات گازی و گاز)سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت  -الف
 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در. شود تعیین می( %97)سی و دو درصد

طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم 
معاف از تقسیم )شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی ( %6/71)درصد

خیز، گازخیز و کمتر  های نفت استان( %9)و همچنین سهم سه درصد ( سود سهام دولت
بند ( 9)این قانون مطابق جزء ( 6)جدول شماره  770703یف درآمدی یافته موضوع رد توسعه

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( 75)ماده ( الف)
های توسعه  قانون احکام دائمی برنامه( 97)ماده  (ت)و بند  7936/77/71اسالمی ایران مصوب 

قانون الحاق برخی مواد به قانون ( 11)ماده ( ب)ند ب (9)و جزء  7936/77/70کشور مصوب 
صورت  مبالغ مذکور به. اقدام نماید 7939/77/1مصوب ( 7)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

  .شود ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می

های برنامه و  یونبه کمیس بار توسط وزارت نفت کرد وجوه این بند هر سه ماه یک گزارش هزینه
مجلس شورای اسالمی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه  بودجه و محاسبات و انرژی

 .گردد می

مندرج ( نفت خام، میعانات گازی و گاز)سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت،  -ب
 این قانون معادل نهصدو پنجاه و نه هزار و سیصد و چهارده(6)جدول شماره 770707درردیف

ریال و منابع مربوط به سه ( 363۲971۲109۲000۲000)میلیارد و چهارصد و سه میلیون 
ماده ( الف)بند ( 9)های موضوع جزء  صادرات نفت خام و میعانات گازی برای استان( %9)درصد

های توسعه کشور  قانون احکام دائمی برنامه( 97)ماده( ت)قانون برنامه ششم توسعه و بند (75)
قانون الحاق برخی موادبه قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی ( 11)ماده  ( ب)ند ب( 9)وجزء 
جدول  770703ردیف قانون برنامه ششم توسعه مندرج در مطابق ترتیبات مندرج در(7)دولت 
ریال تعیین ( 60۲100۲000۲000۲000)این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد ( 6)شماره

 .شود می
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لت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال چنانچه منابع دو -ج
کمتر از یک میلیون و ده هزار و یکصد و چهارده میلیارد و چهارصد و سه میلیون  7931

ماده ( ب)شود با رعایت بند  ریال شود، به دولت اجازه داده می( 7۲070۲771۲109۲000۲000)
مانده منابع حساب ( %60)درصد سعه کشور از محل پنجاههای تو قانون احکام دائمی برنامه( 71)

التفاوت  سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه( %60)ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد 
 .شده اقدام کند حاصل

های سیستان و بلوچستان،  به منظور تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان -د
ربط  ن جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیهرمزگان، جنوب کرمان و خراسا

کل کشور  7939قانون بودجه سال ( 7)تبصره« ق»مکلف است در قالب قراردادهای بند 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  قانون رفع موانع تولید رقابت( 77)و ماده  7937/77/5مصوب 
 .عمل آورد اقدام الزم را به 7931/7/7مصوب 

شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون -  ه
ریال  (90۲000۲000۲000۲000)رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد  (VB)تن مواد اولیه قیر
سازمان جنگلها، مراتع و )اورزیدر اختیار وزارت جهاد کش( %79)درصد به نسبت سیزده
در اختیار وزارت راه و ( %61)، پنجاه و چهاردرصد(مالچ)پوش ، جهت خاک(آبخیزداری کشور

شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راههای روستایی و معابر محالت هدف بازآفرینی 
ر و بهسازی در اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت آسفالت معاب( %71)شهری، هفده درصد

در اختیار وزارت ( %79)ها، سیزده درصد های مشارکتی با دهیاری (پروژه)روستاها و انجام طرح
جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت ( های کشور ها و دهیاری سازمان امور شهرداری)کشور

جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش ( %9)زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد
با اولویت تأدیه بدهی دستگاههای مذکور به ( سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

 گازرسانی به شهرها و روستاها

 (VB)از محل منابع شرکت ملی نفت ایران معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر

  رایگان

https://shenasname.ir/
https://shenasname.ir/
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داری کل کشور اعمال و با  مابین خود و خزانه شرکتهای تولید قیر قرار دهد و در حسابهای فی
  .ها و پاالیشگاهها تسویه نماید آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی

نسبت به تحویل کامل مواد اولیه  7931مکلف است تا پایان سال  شرکت ملی نفت ایران
این دستگاهها مکلفند با رعایت . ربط اقدام نماید به دستگاههای اجرائی ذی (VB)قیر

ها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از  شاخصهای مربوطه نسبت به ابالغ سهم هر یک از استان
  .ابالغ این قانون اقدام نمایند

های  ربط به کمیسیون ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی صورت سه د این بند بهگزارش عملکر
  .گردد عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه می

بینی نکرد، قیر  ای برای راههای روستایی پیش ریزی شهرستان بودجه چنانچه کمیته برنامه
های  های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری داریرایگان آن شهرستان در اختیار شهر

 .گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود شهرستان قرار می
( 60۲000۲000۲000۲000)بانکها مجازند با تضمین وزارت نفت تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد  -و

آن جهت اجرای  ربط این وزارت و شرکتهای استانی ریال تسهیالت به شرکت دولتی تابعه ذی
گزارش . خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند

های انرژی و برنامه و بودجه  بار توسط وزارت نفت به کمیسیون عملکرد این بند هر سه ماه یک
 .گردد و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه می

قانون رفع ( 77)ربط مجاز است در اجرای ماده  بعه ذیوزارت نفت از طریق شرکت دولتی تا -ز
منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به موانع تولید رقابت

تمام گازرسانی به روستاها با شرکت ملی گاز ایران توافق نماید تا مبلغ  های نیمه (پروژه)طرح
ریال در اختیار شرکت مذکور قرار دهد و تا پایان ( 60۲000۲000۲000۲000)هزار میلیارد   پنجاه

 .سال تسویه نماید

  

 -2تبصره 

  -الف

، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی 7931شود در سال  به دولت اجازه داده می -7
قانون اساسی مصوب ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  سیاست (د)بند  (7)موضوع جزء

  .این قانون پرداخت نماید( 79)از طریق جدول شمارهرا  7911/9/7
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بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری  -7
های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق  اموال و دارایی

شمول واگذاری موضوع قانون اجرای قانون اساسی و غیرم (19)مندرج در اصل هشتاد و سوم 
از طریق جدول  7911/9/76قانون اساسی مصوب ( 11)وچهارم  های کلی اصل چهل سیاست
 .این قانون قابل پرداخت است( 71)شماره 

قانون الحاق برخی مواد ( 1)، مشمول حکم ماده 7931ب شرکتهای در حال واگذاری در سال 
 .باشند می( 7)ی دولت به قانون تنظیم بخشی از مقررات مال

 -9تبصره  

مجمع تشخیص مصلحت  7936/77/79مورخ  0707/31911با رعایت مصوبه شماره  -الف 
برای طرحها عالوه بر ( فاینانس)سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی  7931نظام، در سال 

یین دالر تع( 90۲000۲000۲000)قبل، معادل ریـالی سی میلیارد  مانده سـهمیه سـال  باقی
با مجوز قانونی منوط به ( فاینانس)در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی . شود می

های تسهیالت مالی  تضمین دولت جمهوری اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه
باشد، وزیر  المللی  ای بین أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه

ور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ام
های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت  نامه ضمانت

ربط تفویض  ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی یک
  .نماید

شهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دانش بنیان طرحهای بخ
توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند و  های الزم به بانکهای عامل می نیز با سپردن تضمین

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

مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیالت مالی خارجی  در مورد کلیه طرحهای
منظور تأیید اولویت برای  به)ربط شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی تأمین می( فاینانس)

نامه  منظور صدور ضمانت به)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (استفاده از تأمین مالی خارجی

 مالی خارجی سقف تسهیالت تامین
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منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی  به)المی ایران ، بانک مرکزی جمهوری اس(دولتی
صرفاً برای کنترل طرحهای بخش دولتی شامل )و سازمان برنامه و بودجه کشور ( کشور

ضروری بوده و بازپرداخت اصل و ( ای های سرمایه طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی
شده در این قانون قابل   بینی شسود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پی

  .باشد پرداخت می

قانون برنامه ششم توسعه، تسهیالت ( 1)ماده  (پ)های بند  شورای اقتصاد با رعایت اولویت
محیطی  مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست

  .دهد باشند، اختصاص می

رت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین در خصوص طرحهای غیردولتی، وزا
الزم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده 

  .نماید نامه بازپرداخت اقدام  است، نسبت به صدور ضمانت

ارجی دالر از تسهیالت تأمین مالی خ (7۲000۲000۲000)دولت مجاز است یک میلیارد 
المللی به  ای بین الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه فوق( فاینانس)

منظور تجهیز آزمایشگاهها و 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  قانون احکام دائمی برنامه( 75)ماده ( خ)بند( 9)و ( 7)های  بصرهحکم ت
 .حکم فوق حاکم است

در  7936/5/9کل کشور مصوب  7936قانون اصالح قانون بودجه سال ( 91)مفاد تبصره  -ب
 .گردد تنفیذ می 7931سال 

ای از جمله بانک  هشده از بانکهای توسع منظور تسریع در جذب تسهیالت تصویب به -ج
و بانک توسعه و تجارت  (AIIB)های آسیایی گذاری زیرساخت اسالمی، بانک سرمایه توسعه

این تبصره پس از   (الف)کننده از تسهیالت مذکور مجازند در سقف بند  اکو، دستگاههای استفاده
ای اجرای شده بر بینی موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش

کرد آن در  این قانون نسبت به هزینه (7)طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره 
 .چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام نمایند

ها و  سهم دستگاه توسط شهرداری( %76)دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده درصد  -د
اخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد ربط و تعهد به بازپرد دستگاههای ذی
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برداری از  دالر از تسهیالت خارجی این تبصره را در جهت ساخت و بهره (7۲000۲000۲000)
دولت موظف است نسبت به . خطوط مترو و طرحهای کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد

 .های این تسهیالت اقدام نماید تضمین اصل و هزینه

  

 -۴تبصره 

از محل منابع در اختیار نسبت به  7931شود در سال  به بانکهای عامل اجازه داده می -لفا
  :اعطای تسهیالت ارزی به موارد زیر اقدام کنند

گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای  سرمایه -7
آوری گازهای همراه در راستای  معمشترک و ج  ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین توسعه

افزایش ضریب 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  های توسعه ای و زیربنایی سازمان طرحهای توسعه -7
بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر ( %67)درصدی ویک حداقل پنجاه

  ای های منطقه توسعه یافته براساس مزیت

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

از محل منابع در اختیار نسبت به  7931شود در سال  به بانکهای عامل اجازه داده می -ب
ها برای  گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ارزی به سرمایه اعطای تسهیالت 

شهری  ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون های توسعه ای سازمان طرحهای توسعه
سازی و تضمین ای و وزارت راه و شهر های توسعه بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان

ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور  ها و شرکتهای تابعه و ذی سازمان

 منابع بانکهای عامل جهت بخش صنعت و معدن

 منابع بانکهای عامل جهت سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداریها
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های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به  ها و دهیاری شهرداری
 .کنندگان تا استهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند استفاده

 (10۲000۲000۲000۲000)مبلغ چهل هزار میلیارد  7931 بانکهای عامل مجازند در سال -ج
روزرسانی  ریال تسهیالت از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به

آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد 
ربط و سازمان برنامه و  های ذی و سازمانها  اسالمی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه

. بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها از محل توثیق اموال دولتی در اختیار پرداخت نمایند
الذکر بوده و پس از تنفس  تضمین این تسهیالت پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق

زان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با می
  .شود تفاهم با بانکها بازپرداخت می

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعالم 
جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از  معاونت علمی و فناوری رئیس

  .ودش شرکت خارجی تأمین می

نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی  آیین
بهداشت، درمان و »و « علوم، تحقیقات و فناوری»های  جمهوری اسالمی ایران، وزارتخانه

 .، حداکثر دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«آموزش پزشکی

شود  منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می به -د
ریال از ( 719۲160۲000۲000۲000)هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد  وسه معادل مبلغ یکصدوچهل

صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به  7931ورودی سال 
  .داری کل کشور واریز نماید نزد خزانه 970106 بندی شماره طبقه

منابع بانکهای عامل جهت دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و 

 فناوری و دانشگاه آزاد اسالمی 

 منابع اختصاصی صندوق ملی 
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ای این قانون به شرح زیر اختصاص  معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیفهای هزینه
  :یابد می

قانون برنامه ششم و توسعه کمی و کیفی ( 39)سازمان صدا و سیما در اجرای ماده  -7
  الهای تولیدی، پویانمایی، مستند، فیلم و سری¬برنامه

  قانون برنامه ششم توسعه( 705)تقویت بنیه دفاعی در اجرای ماده  -7

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

قانون برنامه ششم ( 96)در اجرای ماده ( تحت فشار)های نوین¬(سیستم)توسعه سامانه  -1
  توسعه

  های آن¬ه شبکهطرحهای آبرسانی روستایی و توسع -6

  قانون برنامه ششم توسعه( 91)ماده( خ)آبخیزداری در اجرای بند  -5

قانون برنامه ( 91)ماده( س)رفع مشکل برق و مقابله با ریزگردها در خوزستان در اجرای بند -1
  ششم توسعه

  .در کشور( روتاویروس)و عفونت کودکان ( پنوموکوک)پهلو  تولید واکسن سینه -1

جایی اعتبارات  شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه رداخت در غیر از موارد مشخصهرگونه پ
  .این بند ممنوع است

و بر  7931ماهه اول سال  اعتبارات مربوط به آبرسانی به روستاها و آبیاری تحت فشار در سه
 .دگرد های کشور توزیع و ابالغ می بین استان( سازمان برنامه و بودجه کشور)اساس شاخص 

منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به چهل و  شود به به دولت اجازه داده می - ه
دالر را از ( 960۲000۲000)شش هزار هکتار اراضی دشت سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون 

صورت تسهیالت با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت  منابع صندوق توسعه ملی به
با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیالت  .نماید

یادشده از طریق بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت 
 .ربط مصرف گردد های ذی گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه شود، قرار می تعیین می

کننده مالی خارجی اقدامات قانونی  ود پس از عقد قرارداد با تأمینش به دولت اجازه داده می -و
برای ( فاینانس)تسهیالت مالی خارجی ( %76)الزم را نسبت به تأمین سهم پانزده درصد 
 .عمل آورد طرحهای ریلی از محل صندوق توسعه ملی به
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  :یابد می این تبصره با شرایط زیر اختصاص(  ه)و ( د)تسهیالت بندهای -ز

منظور و به حساب صندوق توسعه  7109تا  7931های سنواتی  تسهیالت مذکور در بودجه -7
  .ملی واریز گردد

با تأکید بر تعیین اهداف و ( ریزی عملیاتی با رویکرد بودجه)برنامه عملیاتی و جریان وجوه  -7
  .ه کشور برسدتعهدات دولت برای هر یک از موارد تهیه شده و به تأیید سازمان برنامه و بودج

نظارت  ماهه این مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت گزارش عملکرد شش -9
  .طور مستقل تهیه و ارسال شود صندوق توسعه ملی به

و مقررات برای استفاده  7931تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال  -1
  .ممنوع استو تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، 

توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و  7935قانون بودجه سال ( 1)گزارش نظارتی تبصره -6
  .طور مستقل تهیه و ارسال گردد هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به

ها در  منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه اصالحات ساختاری و نهادی و اجرائی به -5
قانون اساسی و قانون ( 11)وچهارم اد مقاومتی، اصل چهلهای کلی اقتص چهارچوب سیاست

و جهت (( 1)و جدول شماره ( 1)به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج درماده )برنامه ششم توسعه 
 )تأمین منابع اجرای طرحهای مشمول این مجوز درسالهای آتی ازمحل منابع بودجه عمومی 

 .ری استضرو( بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی

 :با رعایت قوانین و مقررات 7931شود در سال  اجازه داده می -۵تبصره  

های دولتی و همچنین دانشگاهها و  ها و سازمان شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه -الف
مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری با تصویب هیأت امنا تا 

 از منابع صندوق ملی   شروط برخورداری

ها و  شرکتهای دولتی و وابسته وزارتخانه انتشار اوراق مالی اسالمی توسط

های دولتی و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و  سازمان

 مؤسسات پژوهشی و پارکهای علم و فناوری
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ریال اوراق مالی اسالمی ریالی برای (16۲000۲000۲000۲000)لیارد سقف چهل و پنج هزار می
تصویب شورای  اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به

 .رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند اقتصاد می

تمام و طرحهای  ای نیمه های سرمایه منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی .قانون واریز کند
رات طرحهای تملک و همچنین اعتبا( 7)ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره 

یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با  ای استانی این قانون اختصاص می های سرمایه دارایی
های مربوط به انتشار اوراق مذکور در  سود و هزینه. سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود

 .باشد بینی و قابل پرداخت می این قانون پیش( 3)جدول شماره 

این تبصره، در سقف مطالبات معوق ( ب)و ( الف)نرفته طرحهای بندهای  شاوراق فرو -ج
ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور  حساب ذی همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی

کنندگان  اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین)قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور 
ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی  های طرحها و پروژه زینهتجهیزات و همچنین سایر ه

 .است( طرحهای ساماندهی دانشگاهها

سازمان امور )های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور  های کشور و سازمان شهرداری -د
( 66۲000۲000۲000۲000)تا سقف پنجاه و پنج هزار میلیارد (های کشور ها و دهیاری شهرداری

ال اوراق مالی اسالمی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان ری

های  طرحهای تملك داراییانتشار اوراق مالی اسالمی جهت منابع از محل 

تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره  ای نیمه یهسرما

 ای استانی های سرمایه و همچنین اعتبارات طرحهای تملك دارایی( 7)

 های وابسته به آنها های کشور و سازمان شهرداریانتشار اوراق مالی توسط 

 ب- دولت تا مبلغ دویست و شص تهزار میلیارد)260۲000۲0000۲000( ریال اوراق مالی 
اسالمی )ریالی- ارزی( منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 970701 جدول شماره )6( این
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از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای ( %60)درصد  حداقل پنجاه. ها منتشر کنند شهرداری
تضمین بازپرداخت  .یابد قطار شهری و حمل و نقل شهری و رفع آلودگی هوا اختصاص می

برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت  اصل و سود این اوراق
( %60)درصد  ها است و تضمین پنجاه شهرداری( %60)درصد  دولت و پنجاه( %60)درصد  پنجاه

  .باشد سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می

بوطه و سازمان نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مر اوراق فروش
 .باشد برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می

سال را صادر و به  دولت، اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه - ه
 ای، خرید تضمینی محصوالت راهبردی های سرمایه طرحهای تملک دارایی)طلبکاران 

تفاوت قیمت تضمینی محصوالت با قیمت فروش، بیمه ال کشاورزی، مابه( استراتژیک)
های بیمه پایه سالمت و مطالبات تولیدکنندگان  محصوالت کشاورزی، تأدیه بدهیهای سازمان

بازپرداخت  .ریال واگذار کند( 36۲000۲000۲000۲000)تا سقف نود و پنج هزار میلیارد ( برق
داری کل  شود و خزانه بینی می ر پیشهای سنواتی کل کشو اصل این اسناد در قوانین بودجه

این قانون نسبت به ( 1)کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول
  .تسویه آن اقدام نماید

ریال از مبلغ موضوع این بند ( 11۲600۲000۲000۲000)مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد میلیارد 
 .ابدی به سازمان بیمه سالمت ایران اختصاص می

به اشخاص حقیقی و  دولتتسویه خزانه، بدهیهای قطعی ( اوراق)دولت از طریق اسناد  -و 
ایجاد شده، با  7935حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

 واگذاری اسناد خزانه اسالمی به طلبکاران دولت

به اشخاص حقیقی  دولتبدهیهای قطعی انه جهت تسویه اوراق تسویه خز

و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت 793۱
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از اشخاص مزبور تا مبلغ بیست هزار ( ها و مؤسسات دولتی وزارتخانه)مطالبات قطعی دولت 
مطالبات قطعی . خرجی تسویه کند -صورت جمعی ریال به(70۲000۲000۲000۲000)میلیارد 

قانون رفع  (7)ماده ( پ)دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند
با بدهی دولت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده موانع تولید رقابت

حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت  بات اشخاص حقیقی وبه شرکتهای مذکور، مطال
ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری  های سرمایه طرحهای تملک دارایی

وسیله این  غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به
  .اسناد قابل تسویه است

شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی  ه داده میبه دولت اجاز -7
و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه 

وزارتخانه

  .انتشار اسناد تسویه خزانه، به شرح زیر تسویه نماید

افزایش پایه پولی از این محل . شود مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می
سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این . ممنوع است

  .شود تعیین میبانک 

تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی ( اوراق)حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد -7-7
  ریال (600۲000۲000۲000۲000)خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد 

های  تهاتر بدهیهای نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه -7-7
و شرکت ملی ( صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)، نیرو و جهاد کشاورزی آموزش و پرورش

ریال با اولویت مطالبات ( 600۲000۲000۲000۲000)نفت ایران پانصد هزار میلیارد 
  شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی حسابرسی

  ریال از منابع این جزء( 6۲000۲000۲000۲000)تا سقف پنج هزار میلیارد 

  .یابد می تابعه و وابسته آن اختصاص و شرکتهای( ره)امام د اجرائی فرمان حضرتبه ستا

 های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت، که در چهارچوب 
قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 7936 ایجاد شده است با بدهی اشخاص یادشده به بانکها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهیهای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به 
بانک مرکزی که درچهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 7936 ایجاد شده، تا مبلغ 

 1میلیون میلیارد )1000۲000۲000۲000۲000( ریال به صورت جمعی- خرجی از طریق 
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نشده سهم نهادهای عمومی غیردولتی  مانده مصرف 7931دولت مجاز است در پایان آذرماه  -7
  .های مذکور را با بدهیهای بخشهای دیگر تسویه نماید و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه

شده در این بند،  است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریفبانک مرکزی مجاز  -9
ضوابط نقل و . امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازار بین بانکی فراهم نماید

ای است که به  نامه انتقال این اوراق و چگونگی توثیق آنها نزد بانک مرکزی، مطابق آیین
  .رسد ن میتصویب هیأت وزیرا

نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها،  -1
های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق  ها و آستان ها، اتحادیه بیمه
مور ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت ا نامه آیین

  .رسد وزیران می اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت

ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و تضمین آن با  -6
  .مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد

وجوه التزام همزمان با تسویه اصل و سود مطالبات بانکهای موضوع این حکم، کلیه  -5
در مورد اشخاصی که اصل و بدهی مطالبات آنها طبق حکم این جزء تهاتر و ( های آن جریمه)

شود و بانکها ادعائی در این خصوص از دولت و بدهکاران که  اند، بخشوده می تعیین تکلیف شده
  .بدهی آنها تسویه شده نخواهند داشت

ی نفت ایران مبالغ آن به حساب افزایش به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت مل -1
  .سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه  -1
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ( 709)بودجه عمومی منعکس نماید و در اجرای ماده

شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی  منابع استفاده 7955/5/7
  .ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت سه ماهه، به دیوان 
می های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسال محاسبات کشور، کمیسیون

  .شود ارائه می
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نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور  آیین
وزیران خواهد  اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت

 .رسید

یکصدهزارمیلیارد کشور، تا مبلغ   داری کل های خزانه منظور استمرار جریان پرداخت دولت به -ز
ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد (700۲000۲000۲000۲000)

های استانی ابالغی از سوی  های با اولویت طرحهای تملک دارایی مزبور را صرف تخصیص
اهه م انتشار این اسناد در طی شش .سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید

اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استانها موظف هستند در سه ماهه اول 
نامه با پیمانکار  سال نسبت به تخصیص اسناد به طرحهای با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر . به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به . باشد داری کل کشور می های خزانه امی پرداختتم

 .سال بعد، ممنوع است

تـا معــادل سی  7931دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال  -ح
ل و سود اص. ریال اوراق مالی اسالمی ریالی منتشر نماید (90۲000۲000۲000۲000)هزارمیلیارد 

 .شود بینی می های سنواتی کل کشور پیش های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه و هزینه

گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و  سرمایه  منظور به -ط
های مذکور از طریق  ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه طرحهای زیربنایی و توسعه

در ( ریالی یا ارزی) ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسالمی کتهای تابعه ذیشر
ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود ( 96۲000۲000۲000۲000)سقف سی و پنج هزار میلیارد 

های با اولویت طرحهای تملك  تخصیص اسناد خزانه اسالمی جهت

 های استانی دارایی

 ل و سود اوراق سررسیدشده در سالبازپرداخت اصانتشار اوراق مالی جهت 
7931 
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برای طرحهای وزارت )این اوراق توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین 
حداقل . نمایند تضمین (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت)رح و عایدات ط( نفت

ریال از اوراق منتشرشده توسط شرکت ملی ( 70۲000۲000۲000۲000)هزارمیلیارد  مبلغ بیست
نفت ایران برای تأمین مالی زیرساختهای الزم و تأسیسات و ایستگاههای تقویت فشار خطوط 

 .یابد اص میاختص (NGL) شده لوله گازطبیعی مایع

ربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق  وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی -ی
ریالی سررسیدشده، تسهیالت بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت  -ارزی

بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای باالدستی نفت و گاز تا 
با تصویب ( ریالی یا ارزی)دالر اوراق مالی اسالمی( 9۲000۲000۲000)ل سه میلیارد سقف معاد

شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا . وزیران منتشر نماید هیأت
 .سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند پنج

  -ک

الی اسالمی در بازارهای پول و سرمایه منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق م به -7
ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و  کشور، کمیته

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون 
الذکر  ز خرید اوراق فوقنرخهای سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجا. نظارت خواهند کرد

  .شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران توسط این کمیته تعیین می

این تبصره از ( ح)و ( ز)، (و)اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای  -7
  .هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است

و دستگاههایی که بدون تضمین دولت منتشر  نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها -9
  .باشد این بند می( 7)شود نیز مشمول جزء  می

وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسؤول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت  -1
 .است

 .شود اوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی -ل 
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اسالمی جهت  -ریال اوراق مالی (70۲000۲000۲000۲000)دولت مبلغ ده هزار میلیارد  -م 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز )تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش 

 .نماید منتشر می (مدارس کشور

های کلی  قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست( 77)در اجرای ماده  -ن
قانون اساسی دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان ( 11)اصل چهل و چهارم 

های بازنشستگی لشکری و کشوری پس از اقدام الزم در اجرای جزء  تأمین اجتماعی و صندوق
این تبصره، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد ( و)بند ( 7-7)
ر، از طریق روشهای زیر اقدام ریال با احتساب عملکرد جزء مذکو (600۲000۲000۲000۲000)

  :نماید

 االمتیاز وحقوق مالکانه در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات ارائه حق -7
  .رسد وزیران می ای که به تأیید هیأت کارشناسی توسط کارشناسان خبره دقیق 

ژه تأمین خوراک انرژی با قیمت ترجیحی برای واحدهای تولیدی موجود در مناطق وی -7
  .اند اقتصادی که به موجب قانون تشکیل شده

  ای مهم در دست اجرای کشور های سرمایه ها و طرحهای تملک دارایی واگذاری پروژه -9

 .های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات به فروش برسد واگذاری خانه -1

بودجه عمومی حداکثر سقف استفاده دولت از اوراق موضوع این تبصره برای مصارف  -س
باشد و اجازه  قانون برنامه ششم توسعه می (1)شده در جدول شماره  بینی معادل سقف پیش

 .ها در بودجه عمومی را ندارد مصرف از اوراق منتشره مربوط به شرکتها و شهرداری

این قانون به صورت صددرصد ( 1)جدول شماره 767000-7ای ردیف  ستون متفرقه هزینه -ع
  .یافته خواهد بود تخصیص( 700%)

 

اسالمی جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی وزارت  -اوراق مالیانتشار 

 آموزش و پرورش



18 
 

 -۱تبصره 

و  7955/77/1های مستقیم مصوب  قانون مالیات (11)سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده -الف
) ساالنه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون  7931اصالحات بعدی آن در سال 

غیردولتی اعم نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و  .شود ر یال تعیین می(715۲000۲000
قانون ( 15)ماده ( 7)و ( 7)های  العاده و کارانه به استثنای تبصره از حقوق و مزایای فوق

ای از مقررات  قانون اصالح پاره( 6)های مستقیم و اصالحات بعدی آن و با رعایت ماده مالیات
به  با اصالحات و الحاقات بعدی و مربوط 7951/77/75مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 

امور آموزشی و پژوهشی است، مازاد بر مبلغ مذکور تا سه برابر آن مشمول مالیات ساالنه ده 
 و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار برابر آن مشمول مالیات ساالنه پانزده درصد( %70)درصد

و نسبت به مازاد ( %76)و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بیست و پنج درصد( 76%)
میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع . شود تعیین می( %96)ش برابر سی و پنج درصدش

های مستقیم ساالنه مبلغ دویست و شانزده میلیون  قانون مالیات (707)و ( 61)مواد
  .شود ریال تعیین می(775۲000۲000)

قانون ( 71)ه ماد( ی)های توسعه کشور و تبصره بند قانون احکام دائمی برنامه( 7)احکام ماده 
بر حکم بند فوق حاکم ( 7)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 .است

وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت  -ب
ریال از  (760)شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ یکصدوپنجاه  بهای  نرخ آب

وجوه دریافتی تا ( %700)صددرصد. داری کل کشور واریز کند مشترکان آب دریافت و به خزانه
ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین ( 160۲000۲000۲000)سقف هفتصد و پنجاه میلیارد 

 .یابد در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می

برای  (%10)ار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد درصد اعتب( %70)بیست درصد

 سقف مالیاتی و نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی

 آبرسانی شرب روستایی و عشایری از محل منابع نرخ آب بهای شهری 
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های کشور  آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان
شود تا پس از  ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می در مقاطع سه

ها و شرکتهای آب و فاضالب روستایی  تانمبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه اس
وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر . ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود استان
 .است

ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به  ربط موظفند معافیت دستگاههای اجرائی ذی -ج
دستورالعمل اجرائی این بند . دخرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت نماین -صورت جمعی

توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تا دوماه پس از تصویب 
گمرک جمهوری اسالمی ایران و سازمان امور مالیاتی هر . این قانون تهیه و ابالغ خواهد شد

ادی مجلس شورای ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتص ماه یکبار گزارش این معافیت شش
ها و تخفیفات به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک  عملکرد معافیت. نماید اسالمی ارائه می

 .جمهوری اسالمی ایران محسوب خواهد شد

 
 

به میزان  7931/1/70قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ( 6)عوارض موضوع ماده  -د
زده هزار و هشتصد میلیارد مبلغ برق مصرفی در سقف دوا( %1)هشت درصد

گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و  ریال تعیین می( 77۲100۲000۲000۲000)
بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد مطروحه در قانون فوق با اولویت 

سماندهای عادی روستاها و مناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برق حاصل از تبدیل پ
مشترکین روستایی و چاههای کشاورزی از شمول حکم این بند معاف . به انرژی صرف گردد

 .باشند می

  - ه

های توسعه کشور اضافه  قانون احکام دائمی برنامه( 97)ماده( پ)بند ( 7)متن زیر به جزء -7
  :شود می

ین جزء با پیشنهاد سازمان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع ا شاخصهای مناطق و شهرستان
  .رسد برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

 .باشد محل أخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می -7

 ناطق دامداری و عشایری و خرید تضمینی برقبرق روستاها و م
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تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههایی از مؤدیان مشمول  سازمان امور مالیاتی کشور می -و 
رزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین قانون مالیات بر ا

هایی که مالیات آنها قطعی نشده است، جاری خواهد  مقررات این بند درخصوص دوره .نماید
ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور . بود

 .رسد اقتصادی و دارایی می

( 7)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 77)مطابق ماده  -ز 

شود  ربط اجازه داده می های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی به هر یک از وزارتخانه
ریال و از هر واحد ( 7000)ماهانه از هر واحد مسکونی و تجاری مشترکین گاز مبلغ دو هزار 

ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی (7000)مسکونی و تجاری مشترکین برق مبلغ یک هزار 
داری کل کشور  این قانون نزد خزانه( 6)جدول شماره  750715و  750716موضوع ردیفهای 

برای مشترکین روستایی، مبالغ . واریز و برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف برسانند
  .وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. خواهد بود (%60)درصد نجاهالذکر معادل پ فوق

گر و  نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه، تعهدات شرکتهای بیمه آیین
پرداخت خسارت به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و 

 .رسد ن میوزیرا دارایی به تصویب هیأت

 

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین  -ح
( %70)را مانند مستخدمین رسمی دولت به نرخ ده درصد 7913و 7911اجتماعی در سالهای 

 .محاسبه و دریافت نماید

 بیمه خسارات مالی و جانی وزارت نفت و نیرو

 79۱3و 79۱۱مالیات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در سالهای 
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مه ششم توسعه در قانون برنا( 5)ماده( ب)بند (7)توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء -ط
تهران و سایر شهرهای مشابه نسبت جمعیتی شهر به روستا با شهرستان تهران به نسبت هشتاد 

نقاط روستایی و عشایری تعیین ( %77)نقاط شهری و دوازده درصد( %11)و هشت درصد 
 .ریزی و توسعه استان است تشخیص این شرایط با شورای برنامه. گردد می

آب، برق و  ه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفیکلی 7931در سال  -ی
ریال و با رعایت الگوی مصرف معاف  (7۲000۲000۲000۲000)هزار میلیارد  گاز در سقف یک

های نیرو، نفت و آموزش و  سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه. باشند می
 .شود پرورش تدوین و اجراء می

 

هزار میلیارد  هام صندوق بازنشستگی فوالد در شرکت دخانیات ایران در سقف یکسود س -ک
ازنشستگی فوالد صرف پرداخت حقوق و بریال پس از واریز به صندوق ( 7۲000۲000۲000۲000)

 .شود درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالد می

کشور مربوط به خدمات  شناسی و اکتشافات معدنی درآمدهای سازمان زمین 7931در سال  -ل
جدول  710709و  710701، 710706شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی موضوع ردیفهای  زمین

 .شود اختصاصی تلقی می( 6)شماره 

به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی هفتاد  7931از ابتدای سال  -م
ریال، تولید داخل با نشان بین المللی دویست و ( 760)ریال، تولید مشترک صدوپنجاه(16)و پنج 
وزارت امور . ریال به عنوان عوارض اضافه می گردد( 500)ریال و وارداتی ششصد (760)پنجاه 

 توزیع عوارض ارزش افزوده

 آب، برق و گاز  مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه مصرفیمعافیت 

 ت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگی فوالدپرداخ

 موارد مصرف،عوارض سیگار تولید داخل
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اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد أخذ و 
معادل درآمد حاصل از . انون واریز نمایداین ق 750730به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 

داری کل کشور، طی ردیفهای  اجرای این بند پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه
در جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان  773000و  771600، 771600شماره 
ه ورزش، در اختیار های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسع بیماری

، آموزش و پرورش به میزان بیست (%90)درصد های ورزش و جوانان به میزان سی وزارتخانه
 .گیرد قرار می( %60)و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به میزان پنجاه درصد( %70)درصد

در راستای بهبود شاخصهای محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مدیریت غیراصولی  -ن
از فروش ( %6/0)درصد  ی عادی، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است تا سقف نیمپسماندها

گردد را دریافت و تا  کاالهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می
واریز نماید تا  750713ریال به ردیف شماره  (70۲000۲000۲000۲000)سقف ده هزار میلیارد 

ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی با اولویت مشارکت بخش  نطقهبرای ایجاد تأسیسات م
خصوصی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور در اختیار سازمان 

نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه وصول،  آیین. های کشور قرار گیرد ها ودهیاری شهرداری
پسماند کاالها و فرآیند اجرائی به پیشنهاد  فهرست کاالهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت

های کشور، صنعت، معدن و تجارت و اموراقتصادی و دارایی، سازمان حفاظت  مشترک وزارتخانه
 .وزیران خواهد رسید محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور، تدوین و به تصویب هیأت

سیسات تبدیل پسماند عادی به گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأ با هدف ترغیب سرمایه -س
، دولت مکلف به تأمین سوخت ((پیرولیز)کافت سوزی، گازی سازی و آتش شامل زباله)انرژی

کمکی گاز مورد نیاز، با قیمت نیروگاههای حرارتی در سقف دویست میلیارد 

 ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی ایجاد تأسیسات منطقهمنابع اعتباری 

گذاری بخش خصوصی در ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند  ترغیب سرمایه

 عادی به انرژی
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ریال در این تأسیسات به منظور جبران ارزش حرارتی تا متوسط آن در  (700۲000۲000۲000)
برق تولیدی این نیروگاهها مشمول خرید تضمینی برق تجدیدپذیر . باشد های کشور می اناست

های کشور، نیرو و نفت و  نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه آیین. خواهد بود
 .رسد وزیران می سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

قانون برنامه ششم توسعه، افراد تحت پوشش ( 10)ادهم (چ)بند ( 7)در راستای اجرای جزء -ع
ساز برای هرکدام از افراد تحت  و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ره)کمیته امداد امام خمینی

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض  های حمایتی از پرداخت هزینه پوشش نهادها و سازمان
الب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی های انشعاب آب، فاض شهرداری و دهیاری و هزینه

 .بار معافند اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف فقط برای یک

از سود خالص از واردات خودرو در دو سال گذشته ( %50)دولت موظف است شصت درصد  -ف
واریز به  عنوان مالیات مازاد بر حقوق ورودی از واردکنندگان خودرو دریافت نموده و پس از را به

 690000-59ای  آن را از محل ردیف هزینه( %700)صددرصد  770170درآمد عمومی ردیف 
  .صرف یارانه سود تسهیالت تولید و حمایت از اشتغال نماید

سازمان بازرسی کل کشور موظف است بر روند اجرای این بند نظارت نموده و در صورت وقوع 
، موضوع را از طریق مراجع قضائی پیگیری (رانت)ریخوا گذاری و ایجاد ویژه تخلف در تعرفه

  .نماید

 .شود عمومی محسوب می تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف در اموال

و سازمان بهزیستی ( ره)اد امام خمینیافراد تحت پوشش کمیته امدمعافیت 

های صدور پروانه ساختمانی، عوارض  ساز از پرداخت هزینه و خیرین مسکن

 های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز شهرداری و دهیاری و هزینه

 یارانه سود تسهیالت تولید و حمایت از اشتغالمنابع اعتباری 
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منظور حمایت از تولید محصوالت صادرات محور، مدیریت واردات، توسعه و ارتقای  به -ص
واحد درصد میانگین سهم صادرات و بهبود تراز تجاری کشور، دولت مکلف است حداکثر یک 

باشند به استثنای  به نرخ تعرفه مؤثر کلیه کاالهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می
کاالهای اساسی، اضافه و درآمد مازاد حاصله به مبلغ سیزده هزار میلیارد 

 ریال از درآمد حاصل از حقوق ورودی را به ردیف درآمدی واریز و(79۲000۲000۲000۲000)
( %700)ریال آن را به صورت صددرصد (70۲000۲000۲000۲000)معادل ده هزار میلیارد 

به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص دهد تا  766000-1تخصیص یافته از محل ردیف 
المللی کاالهای صادراتی،  صرف تقویت و توسعه بازارهای هدف و تکمیل زنجیره توزیع بین

راتی، اعطای کمکهای فنی و اعتباری جهت نوسازی و بازسازی اعطای جوایز و مشوقهای صاد
پذیری محصوالت و خدمات صادراتی، یارانه تسهیالت  صنایع صادرات محور، ارتقای رقابت
گرا، یارانه حمل و نقل، کمک به صادرات خدمات فنی و  اعطائی به واحدهای تولیدی صادرات

  .یران نمایدمهندسی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ا

  

 -1تبصره 

پذیر و ارتقای نظام مالی  قانون رفع موانع تولید رقابت (96)در راستای اجرائی نمودن ماده  -الف
واریز به حساب تمرکز »در این ماده به عبارت « داری کل کشور واریز به خزانه»کشور، عبارت 

 .گردد اصالح می« داری کل کشور وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه

گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد  -ب
اند،  حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته

( 16)ماده ( 7)قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره  (51)تا ( 55)موضوع مواد 
ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه  7930/ 1/ 77ن امور گمرکی مصوب قانو

 .نماید، اقدام کند که تا پایان سال تسویه می

حصوالت صادرات محور، مدیریت منظور حمایت از تولید م به منابع اعتباری

  واردات، توسعه و ارتقای سهم صادرات
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وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی  -ج
انحصار محصوالت دخانی از  و سایر حقوق( هولوگرام)نگاشت  شرکت دخانیات ایران بابت تمام

براساس گزارش حسابرسی و همچنین درآمدهای حاصل از  7937/77/71تا  7937/1/71تاریخ 
صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی طی 

موضوع  داری کل کشور اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه 7931سال 
 .این قانون واریز کند( 6)جدول شماره  790177ردیف 

شده فروش هر متر  التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شود مابه به دولت اجازه داده می -د 
کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان  پس از تأیید سازمان حمایت از مصرف)مکعب آب را 

 ای به های سرمایه رحهای تملک داراییبا بدهی ط (حسابرسی به عنوان بازرس قانونی
قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ( 97)برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده  بهره

صورت  به 690000-69 ای و ردیف هزینه 970101را از محل ردیف درآمدی  7967/77/70
ا در صورتهای ربط مکلفند تسویه حساب ر شرکتهای دولتی ذی. خرجی تسویه نماید -جمعی

وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به . مالی خود اعمال نمایند
های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات  کمیسیون

 .نماید کشور ارائه می

های گسترش و نوسازی  ازمانس 7931شود مطالبات قبل از سال  به دولت اجازه داده می - ه
بابت مشارکت در ( ایمیدرو)و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( ایدرو)صنایع ایران

های مذکور و وزارت  تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان
مطابق قوانین  نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام

تا سقف چهار هزار میلیارد « سود سهام»و « مالیات»مربوط را با بدهی آنها به دولت بابت 

  شده فروش هر متر مکعب آب التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام مابهتسویه 

و توسعه ( ایدرو)های گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان پرداخت مطالبات

  و وزارت نفت (ایمیدرو)و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران



خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر و یا تا سقف  -صورت جمعی ریال به(1۲000۲000۲000۲000)
یا تضامین برای ( فاینانس)مطالبات نسبت به اعطای خطوط اعتباری تسهیالت مالی خارجی

 .یافته و محروم اقدام نماید زا با اولویت مناطق کمترتوسعه حهای اشتغالطر

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه  -و
و سایر منابع مربوط را در  7961/1/9قانون تأمین اجتماعی مصوب ( 73)و ( 71)موضوع مواد

سازمان . عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید داری کل کشور با حسابی نزد خزانه
 .نماید تأمین اجتماعی طبق قانون تأمین اجتماعی این منابع را هزینه می

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و  -ز
ومتی و در جهت تقویت تولید های کلی اقتصاد مقا بودجه کشور مکلف است در اجرای سیاست

نسبت به شناسایی کاالهای  7931داخل و حفظ منابع ارزی کشور، حداکثر تا پایان خرداد 
ریزی برای افزایش سهم تولید  مصرفی عمده وارداتی و قاچاق دارای مزیت تولید داخل و برنامه

( 97)موضوع ماده  در اجرای این حکم دولت مکلف است مشوقهای الزم. داخل آنها اقدام نماید
پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور از محل ردیفهای درآمدی شماره  قانون حمایت از تولید رقابت

خرجی برای تولید حداقل ده  -صورت جمعی به 690000-56ای شماره  و هزینه 750737
اجازه فروش قانونی محصوالت . ارزش کاالهای موضوع این بند را فراهم نماید( %70)درصد

جی و خدمات پس از فروش آنها، در مورد کاالهای موضوع این بند، تنها مشروط به خار
مشارکت حداکثری در تولید داخلی است و در غیر این صورت مشمول احکام کاالی قاچاق 

 .خواهد بود

قانون احکام دائمی ( 71)این قانون و رعایت ماده( 7)تبصره ( ج)پس از اجرای بند -ح
بدهی شامل اصل و سود تسهیالت پرداختی از حساب ذخیره  ور ماندههای توسعه کش برنامه

و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ( هما)ارزی به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران 
شده پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و  ایران براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی

ریال به  (96۲000۲000۲000۲000)رمیلیارد سهم عاملیت بانکهای عامل تا سقف سی و پنج هزا

داری  در حسابی نزد خزانه از مجموع مأخذ کسر حق بیمهسهم درمان واریز 

 توسط سازمان تامین اجتماعیکل کشور
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عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت مذکور منظور و مانده مطالبات حساب ذخیره ارزی از 
 .گردد شده محسوب می این بابت تا مبلغ فوق تسویه

قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است از  (19)ماده ( الف)بند ( 6)در اجرای جزء -ط
ع معدنی عالوه بر عوارض آالیندگی با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد معدن و صنای

های صنایع معدنی را دریافت و به ردیف  های معادن و فعالیت فروش مواد و فرآورده( 7%)
-50معادل وجوه واریزشده از محل ردیف . این قانون واریز کند( 6)جدول شماره  750711
گیرد  ریزی و توسعه استان قرار می نون در اختیار شورای برنامهاین قا( 3)جدول شماره  690000

های منطقه  درمانی و عمرانی مورد نیاز شهرستان یا شهرستان -های بهداشتی تا صرف فعالیت
-50با شماره ( 3)ای مذکور در جدول شماره  ردیف هزینه. های مذکور شود درگیر خسارت

بندی  قانون برنامه ششم توسعه طبقه( 19)ماده  (الف)بند (6)اعتبارات موضوع جزء  690000
  .شود می

  

 -۱تبصره 

قانون برنامه ششم ( 96)ماده ( ب)شود در راستای اجرای بند  به دولت اجازه داده می -الف
های  توسعه و اصالحات بعدی اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه

سهم . مک بالعوض دولت هزینه نمایدبه عنوان سهم ک 7901007000و  7905077000
برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد  مانده به عنوان سهم بهره باقی

وسایل راهسازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه 
 .برداری قابل پذیرش است بهره

مبنی بر الزام اعمال قانون  7935/1/76پاک مصوب قانون هوای ( 5)در اجرای ماده  -ب
خودروهای فاقد معاینه فنی از طریق متوقف نمودن و صدور قبض جریمه مطابق با قانون 

های  های معادن و فعالیت فروش مواد و فرآورده( 7۱)درصد موارد مصرف یك 

 صنایع معدنی

 برداری حمل و نقل عمومی کاهش آلودگی هوا و توسعه و بهره
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رسیدگی به تخلفات رانندگی، شهرداری تهران و شهرهای دارای آلودگی هوا مکلف به اجرای 
ی جمهوری اسالمی ایران نیروی انتظام. باشند می (LEZ) طرح ناحیه کاهش آلودگی هوا

های  مبالغ وصولی جریمه. مکلف است مطابق قانون نسبت به جریمه متخلفین اقدام نماید
گردد تا از محل  کشور واریز می داری کل نزد خزانه 750719صادرشده به ردیف درآمد عمومی 

سعه و این قانون در جهت کاهش آلودگی هوا و تو( 3)جدول شماره  690000-13اعتبار ردیف 
برداری حمل و نقل عمومی به شهرداری تهران و سایر شهرهای دارای آلودگی هوا  بهره

  .اختصاص یابد
 

 -3تبصره  

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

نسبت به  7935شود با تصویب هیأتهای امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال  می
ای  های سرمایه أخذ تسهیالت از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی

قانون برنامه ششم توسعه ( 709)ماده ( پ)خود و احداث خوابگاههای متأهلین موضوع بند 
. استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند

های خود  بینی اعتبار الزم در فعالیت رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشهای  صندوق
 .منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههای متأهلین اقدام نمایند به

کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و  7931از ابتدای سال  -ب
این قانون ( 7)و پیوست شماره ( 6)جدول شماره  771600ها مندرج در ردیف  پرورش استان

 .شود کشور، اختصاصی می داری کل پس از واریز به خزانه

 ا و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوریبه دانشگاههتسهیالت 

کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش و پرورش 

 اختصاص شده ها استان
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به صندوق رفاه  7935تا سال  7916شده پرداختی از سال  وجوه اداره( %700)صددرصد  -ج
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  دانشجویان وزارتخانه

های رفاه دانشجویی  عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق نشگاه آزاد اسالمی بهدا
وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور و همچنین سایر منابع ناشی از  .شود تلقی می

ریال پس از  (77۲900۲000۲000۲000)صندوق تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد   های فعالیت
کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت وام به دانشجویان به  کل داری واریز به خزانه

 .رسد مصرف می

و سازمان ( ره)امام خمینی پوشش کمیته امداد مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت -د
در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه  بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج

اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و . گیرد افراد قرار می دانشجویان در اختیار این
دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در . شود اشتغال به کار افراد، پرداخت می

 .باشند اولویت دریافت وام می
 

سازی کاربری  منظور ساماندهی و بهینه شود به به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می - ه
خشی از امالک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت مالحظات آموزشی و ب

تغییر کاربری موضوع این بند . برداری از آنها اقدام کند تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره
قانون تأسیس شورای ( 6)به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و تصویب کمیسیون ماده

 های رفاه دانشجویی افزایش منابع مالی صندوق

و سازمان ( ره)امام خمینی پوشش کمیته امداد دانشجویان تحتوام به 

 بهزیستی کشور

وزارت  بخشی از امالك و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتیکاربری  تغییر

 آموزش و پرورش
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گیرد و از پرداخت کلیه  صورت می 7967/77/77ازی و معماری ایران مصوب عالی شهرس
برداری، احداث، تخریب و  عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال امالک، أخذ گواهی بهره

 .باشد بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می
های پژوهشی  در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور کاهش اعتبارات برنامه -و

 .توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است

به منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی و فناوری، اعتبارات قانون استفاده متوازن از  -ز
قابل اختصاص به  7939/1/90یافته مصوب  امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمترتوسعه

ی و جهاد دانشگاهی مستقر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناور
 .استان است

قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل (51)ماده ( ب)در راستای اجرای بند  -ح
به استثنای فصول )یافته به دستگاههای اجرائی  ای تخصیص از اعتبارات هزینه( %7)یک درصد

زی و توسعه استان مجاز است ری به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه( یک و شش
به استثنای ادارات کل )ای استان  اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه

ها  ، کسر و با هماهنگی دستگاههای اجرائی استانی و بر اساس اولویت(آموزش و پرورش استان
بالغی سازمان های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ا و سیاست

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  که با هماهنگی وزارتخانه)برنامه و بودجه کشور 

یافته به  ای تخصیص هزینه از اعتبارات( 7۱)اختصاص حداقل یك درصد

به امور پژوهشی و ( به استثنای فصول یك و شش)دستگاههای اجرائی 

 توسعه فناوری

اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور قابل اختصاص به دانشگاهها 

و مؤسسات آموزش عالی، پارکهای علم و فناوری و جهاد دانشگاهی مستقر در 

 استان
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برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای ( گردد درمان و آموزش پزشکی تدوین می
 .شده توسط آن شورا اختصاص دهد اجرائی استانی تعیین

( 9)ات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره شرکتهای سودده، بانکها و مؤسس -ط
از هزینه امور ( %10)درصد این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل

، (%76)پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد
نند تا در راستای حل مسائل و مشکالت خود داری کل کشور واریز ک به حساب خاصی نزد خزانه

از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در 
های  (پروژه)های تحصیالت تکمیلی، طرح نامه های کاربردی، عناوین پایان (پروژه)قالب طرح

ت تکمیلی غیرشاغل به آموختگان تحصیال های تحقیقاتی دانش (پروژه)پسادکتری و طرح
  .مصرف برسانند

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر 
شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط  بینی درآمد اختصاصی پیش

داری کل کشور به  ، توسط خزانهداری کل کشور آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه
شود،  مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می

  .شوند ها تسویه  که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه طوری به

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد 
  .شود صورت امانی هزینه می به دانشگاهی

آموختگان پژوهشگر و  حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش
  .خواهد بود( %50)درصد  شصت( پروژه)نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح

ل از مبلغ چه( %70)توانند حداکثر تا ده درصد  شرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع این بند می
هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به ( %10)درصد 

  .نامه مذکور هزینه نمایند خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین

شرکتهای سودده، بانکها و مؤسسات انتفاعی هزینه امور پژوهشی اختصاص 

از طریق توافقنامه با دانشگاهها و (9)وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره 

 ژوهشی و جهاد دانشگاهیمؤسسات آموزش عالی و پ
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نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد  آیین
های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات  و همکاری وزارتخانه سازمان برنامه و بودجه کشور

و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی حداکثر 
  .وزیران خواهد رسید دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت

  
 -7۱تبصره 

 (7۲160۲000۲000۲000)و هفتصد و پنجاه میلیارد  ای مکلفند مبلغ دوهزار شرکتهای بیمه -الف
( پرتفوی)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه 

صورت هفتگی به درآمد  رسد به عالی بیمه می تصویب شورای  هر یک از شرکتها تعیین و به 
وجوه . داری کل کشور واریز کنند این قانون نزد خزانه( 6)جدول شماره  750777عمومی ردیف 

ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری  واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در  اسالمی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می

بیمه . و میر، هزینه شوداین قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ ( 1)جدول شماره
وجوه واریزی . مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است

  .شود عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شرکتهای بیمه موضوع این بند به

ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور  سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی  گزارش عملکرد خود را هر سهموظفند 

 .جمهوری اسالمی ایران گزارش نمایند

از طریق  امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میرمنابع اعتباری در 

 شرکتهای بیمه ای
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منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت  به -ب
قانون برنامه ( 10)موضوع ماده )نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی  اعتیاد، طالق، حاشیه

این قانون، به پیشنهاد سازمان برنامه ( 3)جدول شماره  660000-77اعتبار ردیف  (ششم توسعه
 .گردد و بودجه کشور و با تأیید شورای اجتماعی کشور صرف اقدامات اجرائی طرح فوق می

و سی  در مورد آرای حل اختالف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد - د
قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات ( 793)و یکصد و سی و نهم ( 791)و چهارم 

ربط از اجرای تصمیم مرجع حل  مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی
اختالف خودداری نماید، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات 

سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع . گردد برخورد می 7917/3/1اداری مصوب 
ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی  مذکور که حداکثر هجده

در خصوص . نماید نفع اضافه می دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی
ات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتهای دولتی و یا مؤسس

شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی 
 .باشد می (داری کل کشور خزانه)

منظور تهیه و اجرائی نمودن طرح جامع کنترل و کاهش  بهمنابع اعتباری 

، کودکان کار و مفاسد نشینی آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه

 اخالقی

 اختالف مراجع بین دستگاههای اجرائیآرای حل 
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شود عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از  به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می - ه
تمام متعلق به خود که فاقد متقاضی است را  شده یا نیمه مسکونی مسکن مهر تکمیل واحدهای

شده برای تحویل به مستمری بگیران تحت پوشش  با مجوزهای مربوطه و تسهیالت پرداخت
  .و سازمان بهزیستی کشور واگذار نماید( ره)کمیته امداد امام خمینی

ری و نحوه انتقال تسهیالت توسط وزارتخانه های نامه اجرائی این بند متضمن نحوه واگذا آیین
راه و شهرسازی و اموراقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی و کمیته امداد امام 

ماه پس از تصویب این قانون تهیه  و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت یک( ره)خمینی
 .رسد وزیران می شود و به تصویب هیأت می

المللی کشور در  رصه در اختیار بخش نظامی فرودگاههای بینوجوهی که برای تملک ع -و
توسط شرکت مادرتخصصی فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران هزینه  7931و  7935سالهای 

همچنین آن . باشد عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی و از مالیات معاف می شود به شده و می
ت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح های ثابت شرک بخش از امالک و دیگر دارایی

 .باشد شود، از پرداخت مالیات معاف می منتقل می

های مستقیم اصالحی  قانون مالیات( 713)انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها، موضوع ماده -ز
به حساب افزایش سرمایه با رعایت شروط ذیل بالمانع است و مشمول  7931/1/97مصوب 

  :خ صفر خواهد بودمالیات به نر

( 717)مشمول ماده 7935شرکتهای مذکور باید براساس صورتهای مالی عملکرد سال  -7
  .شده باشند 7911/77/71الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

الیحه قانونی اصالح ( 717)شرکتهای مذکور باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده -7
 .جارت خارج شوندقسمتی از قانون ت

 

عرصه و اعیان تعداد تا پنجاه هزار باب از واحدهای مسکونی مسکن واگذاری 

و سازمان ( ره)به مستمری بگیران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی مهر

  بهزیستی کشور
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به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده  7931در سال  -ح 
واریز و معادل ریالی آن از  750711منابع حاصله به ردیف درآمدی . گردد اضافه می( %70)درصد

  690000-57ای  محل ردیف هزینه

حلزون ( پروتز)جهت خرید عضو مصنوعی  جویی ارزی در معالجه بیماران به هیأت امنای صرفه
 .یابد جهت کاشت حلزون شنوایی تخصیص می

آهن جمهوری اسالمی ایران مجاز است با استفاده از کلیه اموال منقول و غیرمنقول  راه -ط 
آهن از طریق  خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود واقع در محدوده ایستگاههای راه

قانون الحاق برخی مواد به ( 71)شده در ماده بینی صوصی با سازوکار پیشمشارکت با بخش خ
نسبت به زیباسازی و بهسازی حریم خطوط واقع ( 7)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور . آهن اقدام نماید در محدوده شهرها و ایستگاههای راه
آهن جمهوری  نام شرکت راه الکیت اراضی یادشده بهموظف است نسبت به صدور اسناد م
ای مرکب از هریک از نمایندگان سازمان ثبت اسناد و  اسالمی ایران بر اساس تصمیم کمیته
و وزارت امور اقتصادی ( آهن جمهوری اسالمی ایران راه)امالک کشور، وزارت راه و شهرسازی 

  .و دارایی اقدام نماید

  

حلزون ( پروتز)معالجه بیماران جهت خرید عضو مصنوعی منابع اعتباری جهت 

   اشت حلزون شنواییجهت ک



36 
 

 -77تبصره  

منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که  به -الف 
المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت  پرداخت خسارات برعهده بیت

های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد  نظارت صندوق تأمین خسارت
( 71)ماده  (ج)و ( ث)ع درآمد ساالنه موضوع بندهای ریال از مناب (9۲600۲000۲000۲000)

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 
این قانون ( 1)جدول شماره  770000 -7را از محل اعتبارات ردیف  7936/7/70مصوب 

م وزیر دادگستری، مبلغ مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعال. دریافت و هزینه کند
وزارت دادگستری . ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد نسبت در مقاطع سه یادشده را به

های برنامه و بودجه و  مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون
 .نمایدمحاسبات، اقتصادی و اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ارائه 

سال  شود کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمومی که بیش از هشت به دولت اجازه داده می -ب
صورت نقد و اقساطی که تا پایان سال  غیبت دارند را با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به

  .شود، معاف کند تسویه می 7931

درآمد عمومی کشور  های مشموالن مذکور به حساب تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت
شود و تا سقف سیزده هزار و پانصد  کشور واریز می داری کل نزد خزانه 760771موضوع ردیف 

  ریال (79۲600۲000۲000۲000)میلیارد 

این قانون، مطابق موافقتنامه متبادله با ( 1)از طریق ردیفهای امور دفاعی در جدول شماره 
  .یابد سازمان بـرنامه و بودجه کشور اختصاص می

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

  مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشموالن غایب

  ریال 700۲000۲000زیردیپلم 

 تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر

 میزان جریمه مشموالن غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه
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  ریال 760۲000۲000دیپلم 

  ریال 700۲000۲000کاردانی 

  ریال 760۲000۲000کارشناسی 

  ریال 900.000۲000کارشناسی ارشد 

  ریال 960۲000۲000دکترای عمومی علوم پزشکی 

  ریال 100۲000۲000دکترای تخصصی غیرعلوم پزشکی 

  ریال 600۲000۲000های علوم پزشکی و باالتر  دکترای تخصصی رشته

به مبالغ جریمه پایه اضافه و ( %70)درصد  به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده -7
  .شود سال محسوب می ماه، یک ش از ششمدت غیبت بی

ازای هر فرزند،  و برای مشموالن دارای فرزند نیز به( %6)درصد برای مشموالن متأهل، پنج -7
  .شود از مجموع مبلغ جریمه کسر می( %6)درصد پنج

و سازمان بهزیستی موضوع ( ره)پوشش کمیته امداد امام خمینی فرزندان مشمول افراد تحت -9
 .شوند مند می تخفیف بهره (%10)از هفتاددرصداین بند 

وظیفه در ( پرسنل)های مهارتی کارکنان جهت آموزش( ب)از اعتبار بند( %6)درصد پنج -ج 
 .یابد ای اختصاص می ها به سازمان آموزش فنی و حرفه پادگان

 های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که صندوق تأمین خسارت -د 
برند و  سر می به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به

ثالث در اثر حوادث  االجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص قبل از الزم
صورت  اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده

 .بت به آزادی آنها اقدام کندبالعوض نس

نیروهای مسلح مکلفند کمک  قانون برنامه ششم توسعه، ( 770)در راستای اجرای ماده  -  ه
های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب  هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه

دولت . ز کننداین قانون واری( 6)جدول شماره 750711کشور موضوع ردیف  داری کل خزانه
های تعمیر و نگهداری  مکلف است وجوه واریزی را در ردیفهای نیروهای مسلح برای هزینه

 .های سازمانی تخصیص و پرداخت نماید خانه

 نیروهای مسلح های سازمانی های تعمیر و نگهداری خانه هزینه
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های رانندگی توسط مالکان خودرو تا پایان  حساب قبوض جریمه در صورت پرداخت و تسویه -و 
مبلغ . شود بخشیده می 7935ت تا پایان سال ، جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخ7931آذرماه 

این ( 6)جدول شماره  760779وصولی از این محل به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 
 .رسد به مصرف می 705000 -7ای  شود و از طریق ردیف هزینه قانون واریز می

پترهای ایران کو های شرکت پشتیبانی و نوسازی هلی مالیات ناشی از تجدید ارزیابی دارایی -ز 
و قطعات موجود در انبارهای این شرکت به نرخ صفر محاسبه شده و منابع حاصل از تجدید 

 .شود ارزیابی به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می

عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات براساس قانون بودجه سال  7931در سال  -ح 
  .گردد أخذ می 7935

از مرزهای زمینی  7931ماه  تا بیست و دوم آبان 7931ربعین که از تاریخ سوم مهرماه زائران ا
 .باشند به مقصد کشور عراق از کشور خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج معاف می

مندی و اوالد و عیدی  هزینه عائله التفاوت کمک سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابه -ط 
شده برای هریک از دستگاههای اجرائی ملی  بینی کشوری از اعتبار پیشبازنشستگان لشکری و 

  .ای صندوق مذکور اضافه نماید و استانی مربوطه را از بودجه آنها کسر و به اعتبارات هزینه

 

 -72تبصره 

بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و  افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق -الف 
نحوی که تفاوت  گیرد به ر جداگانه توسط دولت در این قانون انجام میطو لشکری و قضات به

در حکم حقوق،  7915/1/1قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب (11)تطبیق موضوع ماده 
  .بدون تغییر باقی بماند

های  قانون احکام دائمی برنامه( 7)قانون برنامه ششم توسعه، ماده ( 11)ماده ( ب)احکام بند
مواد به قانون تنظیم بخشی از  قانون الحاق برخی( 71)ماده  (ی)و تبصره بند توسعه کشور

  .بر حکم این بند حاکم است( 7)مقررات مالی دولت

 افزایش حقوق و تصریح به ثابت بودن تفاوت تطبیق
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بگیر شاغل دستگاههای  دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق -7
نون برنامه ششم توسعه قا( 73)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده   (6)اجرائی موضوع ماده 

قانون ( 71)ماده   (پ)صورت پلکانی نزولی با رعایت بند  و اعضای هیأت علمی و قضات را به
تر از درصد افزایش بیشتری  ای افزایش دهد که طبقات پایین گونه برنامه ششم توسعه به

  .برخوردار شوند

  (17)همطرازان موضوع ماده خواهد بود و مقامات و  (%70)حداکثر میزان افزایش بیست درصد 
قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و رؤسای دستگاههای 

قانون برنامه ششم توسعه،   (73)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده  (6)اجرائی موضوع ماده 
انها در سال استانداران و شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسالمی شهر مراکز است

  .شوند مشمول افزایش نمی 7931

های  قانون احکام دائمی برنامه( 7)قانون برنامه ششم توسعه، ماده ( 11)ماده ( ب)احکام بند
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ( 71)ماده  (ی)توسعه کشور و تبصره بند

  .بر حکم این جزء حاکم است( 7)مقررات مالی دولت

های  پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه -7
های مشابه به مقامات،  و اصالحات آن و پاداش 7916/7/75ضروری به کارکنان دولت مصوب 

قانون برنامه ششم توسعه و ( 73)رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده
ن مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای مسلح و قانو( 6)موضوع ماده

قانون ( 15)سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده
سال که از لحاظ بازنشستگی و  مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی

هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون  .بودگیرد، خواهد  وظیفه مالک محاسبه قرار می
  .تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است

 افزایش پلکانی حقوق و مزایای مستمر

 قف پاداش پایان خدمتس
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های  قانون احکام دائمی برنامه( 7)قانون برنامه ششم توسعه، ماده ( 11)ماده ( ب)احکام بند
تنظیم بخشی از  قانون الحاق برخی مواد به قانون( 71)ماده  (ی)توسعه کشور و تبصره بند

 .بر حکم این جزء حاکم است( 7)مقررات مالی دولت

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

استثنای انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در  خود به

اساسی و اموال مشمول واگذاری در قانون اجرای  قانون( 19)اصل هشتاد و سوم 

قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و ( 11)وچهارم  کلی اصل چهل های سیاست

کشور، نسبت به بازخرید کارکنان مازاد رسمی  داری کل پس از واریز به درآمد عمومی نزد خزانه

که براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت به افرادی 

نامه  این قانون مطابق آیین( 3)جدول شماره  690000 -95شوند، از محل اعتبار ردیف  می

و وزارت « اداری و استخدامی کشور»و « برنامه و بودجه کشور»های  اجرائی که توسط سازمان

 .رسد، اقدام نمایند میتصویب هیأت وزیران  شود و به امور اقتصادی و دارایی تهیه می

 

این قانون را برای افزایش و ( 3)جدول شماره 660000 -91دولت مجاز است اعتبار ردیف  -ج

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

ماهانه آنها کمتر از  اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی

نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و  باشد، براساس آیین ریال می(70۲000۲000)نمیلیو بیست

رسد،  شود و به تصویب هیأت وزیران می ربط تهیه می بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی

  .اختصاص دهد

از  بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی و پرداخت پاداش پایان خدمت

 محل فروش اموال و دارایی ها غیر منقول مازاد
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صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام 

اعمال  7931/7/7نفع ناشی از اجرای این حکم را از  بازنشستگان ذی 7931 حقوقی سال

  .نمایند

های منقول و  شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارایی به دولت اجازه داده می
های کلی  غیرمنقول مازاد خود به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست

ریال ( 7۲000۲000۲000۲000)هزار میلیارد  قانون اساسی تا سقف یک (11)وچهارم  اصل چهل
سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری اقدام  نسبت به تأمین منابع مالی برای همسان

 .کند

ها، استانداران موظفند پیشنهاد  های اداری شهرستان به منظور تکمیل یا احداث مجتمع -د 
های استان را به استثنای  ی اجرائی مستقر در شهرستانهای ملکی دستگاهها فروش ساختمان

انفال و اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و 
ریزی و توسعه  قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه(19)سوم 

این قانون نزد  770707ه ردیف درآمد عمومی استان ارائه و پس از تصویب، درآمد حاصل را ب
درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا . کشور واریز نمایند داری کل خزانه

  .شود ها می احداث مجتمع اداری همان شهرستان

هایی که مجتمع اداری در حال ساخت با  ریزی استان موظف است در شهرستان شورای برنامه
( %10)ن اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور دارای بیش از هفتاد درصد اعالم سازما

ربط منظور  پیشرفت فیزیکی است، اعتبار الزم برای تکمیل آن را در بودجه استانداری ذی
 .نماید

این قانون، ( 3)پرداخت اعتبار کلیه مؤسسات و نهادهای غیردولتی مندرج در جدول شماره -  ه
  .ن محاسبات کشور استمنوط به نظارت دیوا

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

قانون ( 6)قانون برنامه ششم توسعه و ماده (73)کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده -و 
کمک به اشخاص حقیقی و »تیار اخ 7931مدیریت خدمات کشوری که در قانون بودجه سال 

 به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستانهامنابع اعتباری 
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دارند و نیز براساس مقررات، مجوز کمکهای بالعوض به اشخاص حقیقی و حقوقی را « حقوقی
ماه به  دارند، موظفند گزارش عملکرد خود را به تفصیل همراه با مدارک مربوط تا پایان دی

رای ربط مجلس شو های تخصصی ذی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون
 .اسالمی ارائه نمایند

اعطای هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمکها و یا درآمدهای  -ز 
( 73)قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده( 6)اختصاصی کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده

وری، مدیران قانون مدیریت خدمات کش( 17)قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده
مدیره و رؤسا و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع مواد قانونی فوق  عامل، اعضای هیأت

تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و . ممنوع است
کتاب ) 7916/9/7قانون مجازات اسالمی مصوب ( 631)مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده

 .گردد می( تتعزیرا -پنجم

  - ح

قانون مدیریت خدمات ( 6)قانون برنامه ششم توسعه و ماده( 73)دستگاههای مشمول ماده -7
گذاری  حساب جاری، پشتیبان، سپرده)کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی 

  .مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند( مدت، بلندمدت کوتاه

های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب در اجرای این حکم بانک
بانکها، . باشند دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی

ها، دانشگاهها و مؤسسات  شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق
و هریک از دستگاههای اجرائی که در پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری 

قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی 
  .هستند

مشمول  های دارای مجوز دستگاههای سود دریافتی ناشی از سپرده 7931از ابتدای سال  -7
ها و دستگاههای مأذون از مقام  وصندوق بهادار بورس و اوراق ها، سازمان استثنای بانکها، بیمه به

اخلی، کمکها و یا اعطای هرگونه تسهیالت از محل اعتبارات دولتی، منابع د ممنوعیت

 درآمدهای اختصاصی
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معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه 
دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه ( %700)صورت صددرصد درآمد اختصاصی واریز و به

وال عمومی محسوب هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و ام. گردد پرداخت می
  .شود 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

 

ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب،  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب -ط  
ل و افزایش مبنای حقوق، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بندی مشاغ جداول حقوقی و طبقه

کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء و کلیه شوراها از قبیل شورای عالی انقالب  به
فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای گسترش آموزش عالی و شورای عالی فضای 

تی قابل طرح و تصویب و اجراء است که مجازی که متضمن بارمالی برای دولت باشد در صور
هرگونه اقدام برخالف این حکم، تعهد زائد . بارمالی ناشی از آن در این قانون تأمین شده باشد

 .شود بر اعتبار محسوب می

ها و  کلیه تصمیمات و مصوبات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و سایر کمیته 7931در سال  -ی
ی درصورتی مجری است که این تصمیمات در جلسه کارگروههای شورای عالی امنیت مل

مصوبات شورا در صورتی که منجر به تغییر . شورای مذکور مطرح و فرآیند تصویب آن طی شود
عدم رعایت . ارقام این قانون شود بدون تنفیذ مقام معظم رهبری در هر مورد فاقد اعتبار است

 .شود این حکم، تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می
 
 

 لزوم تامین اعتبار کلیه تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها
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تقویت نهاد »های کلی خانواده ابالغی مقام معظم رهبری مبنی بر  در راستای سیاست -ک
ها و توجه  خانواده و جایگاه بانوان در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه

قانون برنامه ششم توسعه، پنج صدم ( 707)و در اجرای ماده« ویژه به نقش سازنده آن
منظور تحقق اهداف قانونی فوق با مجوز  ها به ای استان از اعتبارات هزینه (%06/0)درصد

انجام . گیرد ها قرار می کل امور بانوان و خانواده استان ریزی استان در اختیار اداره شورای برنامه
  .گردد های خارج از اهداف مذکور تصرف در وجوه دولتی محسوب می هزینه

ماه به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای  این بند را هر شش وزارت کشور مکلف است عملکرد
ها مکلفند مبلغ مزبور را به اداره کل  ریزی و توسعه استان شورای برنامه. اسالمی ارسال نماید

 .امور زنان و خانواده استان تخصیص دهند
 

کلی اصل شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای  به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می -ل
، انبارهای (فسیلی)قانون اساسی کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوخت( 11)چهل و چهارم 

ذخیره علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات مربوطه را که متعلق به سازمان است و در اختیار 
های مربوط قرار دارند به استثنای موارد مشمول واگذاری  شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیه

قانون اساسی با قیمت ( 11)وچهارم های کلی اصل چهل قانون اجرای سیاست موضوع
صورت نقد و مابقی به صورت اقساط پنجساله به  قیمت به( %70)درصد  کارشناسی و دریافت ده

ها به حساب درآمد  وجوه حاصل از واگذاری .بردار واگذار کند های بهره شرکتها و اتحادیه
داری کل کشور واریز  این قانون نزد خزانه( 6)ول شمارهجد 770776عمومی موضوع ردیف 

( 1)جدول شماره  767000-9درآمد حاصله از محل ردیف  (%700)معادل صددرصد . شود می
عنوان افزایش سرمایه سهم  گیرد تا به این قانون در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می

 .عشایری هزینه کند دولت در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی و

تقویت نهاد خانواده و جهت  ها ای استان از اعتبارات هزینه( ۱۵/۱۱)پنج صدم درصد

 جایگاه بانوان

علوفه و کاال، ، انبارهای ذخیره (فسیلی)کلیه فروشگاهها، جایگاههای سوختواگذاری 

 سازمان امور عشایری اراضی و مستحدثات



45 
 

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

بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی را  قانون برنامه ششم توسعه مبنی( 71)ماده
 .ماهه به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید صورت سه به

های مناطق آزاد و  ات قانونی الزم جهت درج بودجه تلفیقی سازماندولت مکلف است اقدام -ن
 .ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد

دولت مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه  -س
این قانون واریز ( 6)جدول شماره  790701است را وصول و به ردیف شماره ( %60)درصد 

  .یدنما

 

 -79تبصره  

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 71)ماده( م)در اجرای بند -الف
  :یابد مبالغ زیر اختصاص می  (7)دولت 

قانون تنظیم ( 70)ریال از محل منابع ماده (6۲000۲000۲000۲000)معادل پنج هزار میلیارد  -7
قانون تشکیل ( 77)و از محل منابع ماده  7910/77/71 بخشی از مقررات مالی دولت مصوب

به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی  7911/7/97سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 
  .ایران

از اعتبارات مذکور ابتداء برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امدادی و ( %10)درصد  چهل
های  تملک دارایی( %50)درصد و شصتای  هزینه( %10)درصد  باقیمانده به نسبت چهل

ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای  سرمایه
اضطراری، خودروهای امداد و نجات و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر 

گیری و آمادگی پیش  منظور و اصالحات بعدی آن به 7951/7/1جمهوری اسالمی ایران مصوب 

 بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرائی مبنیارائه گزارش عملکرد دولت 

 2قانون الحاق 2۱اختصاص اعتبار به جمعیت هالل احمر در اجرای بند م ماده 
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ها در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار  و مقابله با حوادث، سوانح و بحران
سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعیت  .گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند می

هه به هالل احمر جمهوری اسالمی ایران مکلفند گزارش اجرای این جزء را در مقاطع سه ما
شوراها و امورداخلی »، «بهداشت و درمان»، «برنامه و بودجه و محاسبات»های  کمیسیون

  .مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند« عمران»و « کشور

قانون اساسنامه جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ( 71)ماده ( 7)در اجرای بند  -7
جز  به 710717و  750761ردیفهای  از درآمد (%17)و دو درصد  چهل 7951/7/1مصوب 

به  7939/77/77کشور مصوب ( کاداستر)قانون جامع حدنگار (76)درآمدهای موضوع ماده 
 .گردد منظور می 797000عنوان درآمد اختصاصی جمعیت هالل احمر ذیل ردیف 

( 70)ریال از محل منابع ماده ( 7۲600۲000۲000۲000)معادل دو هزار و پانصد میلیارد -ب 
قانون تشکیل سازمان مدیریت ( 77)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده

کرد الزامات مندرج در بند  بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه
( 7)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 71)ماده ( م)

 .بدیا اختصاص می

قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار میلیارد  (97)ماده ( ب)بند ( 7)در اجرای جزء  -ج 
ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق بیمه محصوالت  (70۲000۲000۲000۲000)

( 77)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده  (70)کشاورزی از محل منابع ماده 
( %700)مبلغ مذکور صددرصد . یابد زمان مدیریت بحران کشور اختصاص میقانون تشکیل سا

 .یابد تخصیص می

جهت الزامات  72 و ماده 7۱اختصاص اعتبار به وزارت بهداشت و درمان از محل ماده 

 2الحاق  2۱بند م ماده 

 کشاورزی پرداخت سهم دولت وتقویت صندوق بیمه محصوالتاختصاص اعتبار
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قانون تنظیم ( 70)ریال از محل منابع ماده (7۲000۲000۲000۲000)معادل یکهزار میلیارد  -د 
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (77)بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده

های مشترک بین انسان و دام  های واگیر دامی و بیماری بیماری(کنترل)مهار برای پیشگیری و
های دامی در اختیار سازمان دامپزشکی کشور  دامها و بهداشت فرآورده(واکسیناسیون)کوبی ،مایه

 .گیرد قرار می

قانون تنظیم ( 70)ریال از محل منابع ماده  (7۲000۲000۲000۲000)معادل دوهزار میلیارد  -  ه
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور ( 77)بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده

برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفوالنزای طیور در اختیار موسسه تحقیقات واکسن و سرم 
  .گیرد سازی رازی قرار می

 

 -7۴تبصره  

و با هدف تحقق عدالت،  7911/70/76ها مصوب  در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه -الف 
نمودن پرداخت یارانه  کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچنین معطوف

قانون برنامه ششم توسعه کلیه درآمدهای ( 93)نقدی به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده 
نزد  ها ها مندرج در جدول ذیل به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه هدفمندی یارانه

کشور واریز و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل  داری کل خزانه
  .گردد هزینه می

های  های واگیر دامی و بیماری بیماری(کنترل)برای پیشگیری و مهار اختصاص اعتبار

 های دامی دامها و بهداشت فرآورده(واکسیناسیون)کوبی مشترك بین انسان و دام ،مایه

برای تولید و ارتقای کیفیت واکسن آنفوالنزای طیور در اختیار  اختصاص اعتبار

 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 موارد هزینه کرد درآمدهای هدفمندی یارانه ها
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صورت تدریجی اقدام  دولت موظف است نسبت به حذف یارانه سه دهک باالی درآمدی به
  .نماید

ار و رفاه در صورتی که خانوارها نسبت به حذف یارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، ک
ماه موضوع را بررسی و درصورت استحقاق،  اجتماعی موظف است حداکثر ظرف مدت یک

  .نسبت به برقراری یارانه آنها اقدام نماید

و سازمان بهزیستی، ( ره)در هر صورت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
کماکان یارانه دریافت خواهند  های کم درآمد خانوارهای ساکن روستاها، عشایر و سایر خانواده

  .کنندگان یارانه حذف نخواهند شد کرد و از فهرست دریافت

( مصارف هدفمندی( )7)ریال از جزء  (7۲900۲000۲000۲000)مبلغ دو هزار و سیصد میلیارد 
و ( ره)جهت بیمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی

  .یابد شور اختصاص میسازمان بهزیستی ک

ریال به سقف منابع ( 770۲000۲000۲000۲000)هزار میلیارد  شود مبلغ یکصد و ده اجازه داده می
جدول فوق اضافه شده و در موارد ( 7)های نفتی موضوع ردیف دریافتی حاصل از فروش فرآورده

  :زیر به مصرف برسد

به چهل و چهار هزار میلیارد  مصارف هدفمندی( 9)افزایش سهم سالمت موضوع ردیف  -7
  ریال( 11۲000۲000۲000۲000)

ریال در ردیف جدید به موضوع ( 60۲000۲000۲000۲000)اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد  -7
  تولید و اشتغال

  توسط سازمان بهزیستی کشور مایت از معلوالنقانون حاجرای  -9

  ریال( 7۲000۲000۲000۲000)دو هزار میلیارد 

  ریال( 600۲000۲000۲000)کمک به حق بیمه قالیبافان پانصد میلیارد  -1

( 7)مانده مبلغ مذکور جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها موضوع ردیف  باقی -6
  ها مصارف هدفمندی یارانه

قانون الحاق برخی ( 71)ماده( ط)مجوز بند( %70)درصد شود تا سقف ده به دولت اجازه داده می
، نسبت به جابجایی از هر ردیف منابع و (7)مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 .مصارف این جدول جهت پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اقدام نماید

https://shenasname.ir/subjects/sar/4388-ghanoon-maloolan.html
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رائی این تبصره حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون با همکاری سازمان نامه اج آیین -ب 
شود و به تصویب  های امور اقتصادی و دارایی و نفت تهیه می برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه

  .رسد هیأت وزیران می

  

 -7۵تبصره 

  - الف

مکلفند منابع  ای شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه -7
شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت  تعیین

گذاری در  مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه
  .توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند

شده در بودجه مصوب  تمی ایران مکلف است منابع تعیینشرکت تولید و توسعه انرژی ا -7
برداری پرداخت  های بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه ساالنه خود را به شرکت بهره

 .کند

شود از محل مطالبات خود از شرکتهای توزیع  اجازه داده می( شرکت توانیر)به دولت  -ب 
برای ( %13)این شرکتها تا سقف چهل و نه درصد نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در 

برای شرکتهای واقع ( %70)یافته و تا سقف بیست درصد  شرکتهای واقع در مناطق کمترتوسعه
های  یافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست در مناطق توسعه

اد شرکت توانیر را در این شرکتها تا قانون اساسی، سهام ماز( 11)کلی اصل چهل و چهارم 
ریال به بخش غیردولتی با (760۲000۲000۲000۲000)سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد 

قانون اساسی و قوانین و مقررات نحوه ( 11)رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 
  .واگذاری سهام واگذار نماید

 

 -7۱تبصره  

ج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است منظور حمایت از ازدوا به -الف 
کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در 

 الحسنه ازدواج  تسهیالت قرض
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الحسنه  الحسنه بانکها در پرداخت تسهیالت قرض اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض
  .در اولویت نخست پرداخت قرار دهند الحسنه ازدواج را مشارکت کرده و تسهیالت قرض

یکصد و پنجاه میلیون  7931الحسنه ازدواج برای هریک از زوجها در سال  تسهیالت قرض
بانک مرکزی جمهوری اسالمی . باشد ریال با دوره بازپرداخت پنجساله می(760۲000۲000)

فرهنگی مجلس ماه یکبار به کمیسیون  ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش
 .شورای اسالمی ارائه نماید

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست  -ب 
الحسنه بانکی و رشد مبلغ  های قرض ریال مانده سپرده (70۲000۲000۲000۲000)هزار میلیارد 

ال به کمیته امداد امام ری(71۲000۲000۲000۲000)هزارمیلیارد  مزبور را به تفکیک چهارده
ریال به سازمان بهزیستی با معرفی (5۲000۲000۲000۲000)هزار میلیارد  و شش( ره)خمینی

در . ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی پرداخت نماید دستگاههای ذی
تا پایان  صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیالت خود را

 .گیرد استفاده نمایند، سهمیه مذکور به دستگاه دیگر تعلق می 7931آذرماه 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 11)در اجرای ماده -ج 
الحسنه بانکها، در  ریال از منابع قرض(7۲000۲000۲000۲000)، مبلغ یکهزار میلیارد (7)دولت

ردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن اختیار ستاد م
 .گیرد نیازمند، قرار می

کمیته امداد  مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجوییبه تسهیالت پرداخت 

 و سازمان بهزیستی ( ره)امام خمینی 

الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمك به  منابع قرض

 زندانیان نیازمند
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های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطالعات و  به هریک از وزارتخانه -د 
شود تا سقف پنج هزار میلیارد  دستگاههای وابسته آنها اجازه داده می

های  ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست(6۲000۲000.000۲000)
باشد به استثنای موارد مصداق مندرج در اصل  قانون اساسی نمی (11)کلی اصل چهل و چهارم 

فروش برسانند و منابع  قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به( 19)هشتاد و سوم 
داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تأیید هیأت  درآمد عمومی نزد خزانهحاصله را به حساب 

 .وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در جهت بهبود معیشت کارکنان ارتش  -  ه
و با هماهنگی فرماندهی کل ارتش جمهوری  جمهوری اسالمی ایران، از طریق بانکهای عامل

ریال از محل (77۲000۲000۲000۲000)اسالمی ایران نسبت به اختصاص دوازده هزار میلیارد 
الحسنه سیستم بانکی برای پرداخت تسهیالت قرض  انداز و جاری قرض های پس منابع سپرده

ریال (60۲000۲000)میلیون  ریال، ازدواج پنجاه(700۲000۲000)الحسنه جهیزیه، دویست میلیون 
ریال (900۲000۲000)به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون 

همچنین بانک . به هریک از کارکنان و بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید
ریال از ( 1۲000۲000۲000.000)مرکزی جمهوری اسالمی ایران با تخصیص هشت هزار میلیارد 

التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار توسط  محل منابع عادی بانکها که مابه
فرماندهی ارتش جمهوری اسالمی ایران از محل منابع بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسالمی 

گردد، نسبت به پرداخت تسهیالت ساخت یا خرید مسکن تا سقف هر فرد  تأمین می( آجا)ایران 
 .ساله اقدام نماید ریال با بازپرداخت حداکثر بیست(7۲000۲000۲000)میلیارد  یک

به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه  -و 
سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا  7935مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال 

 افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانك

تسویه بدهی معوق مشتریان بانکها و موسسات مالی و اعتباری بدون احتساب جریمه 

     793۱داخت بدهی معوق تا پایان در صورت پر
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تسویه نمایند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود  7931ه پایان شهریورما
 .خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند

از ( %7)درصد داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل یک دولت از طریق خزانه -ز
ات انتفاعی وابسته به دولت سودده مندرج دوازدهم هزینه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسس یک

این قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ( 9)در پیوست شماره
ریال از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد (67۲610۲000۲000۲000)

 .ز نمایداین قانون واری( 6)جدول شماره 790176داری کل کشور موضوع ردیف  خزانه

بانکهای عامل مکلفند نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی به عنوان ضمانت  -ح 
 .تسهیالت پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی اقدام نمایند

 .شود دستورالعمل این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تدوین و ابالغ می

 -ط

موضوع تنفیذ تبصره  7936/77/71مصوب  7935ن بودجه سال قانو( 75)تبصره ( و)بند - 7
با قیود ذیل برای سال  7936/5/9کشور مصوب  کل 7936قانون اصالح بودجه سال ( 96)

  :گردد تنفیذ می 7931

هزار میلیارد  افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصد»عبارت  7-7
قانون اصالح ( 96)تبصره ( 7)ماره در ذیل جدول ش« باشد ریال می (700۲000۲000۲000۲000)

  .شود کل کشور درج می 7936قانون بودجه سال 

منوط به )ریال (7۲000۲000۲000)میلیارد  سقف بخشودگی سود تسهیالت تا سقف یک -7-7
پنجاه هزار میلیارد ( های متعلقه بازپرداخت اصل تسهیالت و بخشش جریمه

 .ریال است( 60۲000۲000۲000۲000)

مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص  شود که از محل باقی اجازه داده می به دولت 7
های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسالمی  دارایی

ایران از بانکهای توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد 

نسبت به پذیرش اوراق اسناد مالی اسالمی به عنوان ضمانت مکلف شدن بانکهای عامل 

  تسهیالت پرداختی به پیمانکاران مجری طرحهای عمرانی
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ریال تسویه نموده ( 90۲000۲000۲000۲000)ریال و سی هزار میلیارد ( 70۲000۲000۲000۲000)
ریال به حساب افزایش سرمایه ( 60۲000۲000۲000۲000)و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیارد 

در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ . این بانکها منظور نماید
  .گردد میریال تعیین ( 60۲000۲000۲000۲000)پنجاه هزار میلیارد 

بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات  ماه یک گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه
  .گردد مجلس شورای اسالمی ارائه می

  

 -71تبصره 

ارائه بسته خدمات  7931به منظور رعایت عدالت در سالمت و پایداری منابع، در سال  -الف
صورت رایگان تحت پوشش  که براساس آزمون وسع بهشده برای کلیه اقشار  بیمه پایه تعریف

گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی  بیمه پایه سالمت قرار می
شده در مراکز غیردولتی و بیشتر  مندی از سطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه بهره. خواهدبود

شدگان در پرداخت  لذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمها شده فوق از بسته خدمات بیمه پایه تعریف
 .شود تأمین می 773000-77 هزینه مربوط از محل ردیف. حق سرانه بیمه خواهدبود

ماه پس از  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه -ب 
ترین خدمات را تهیه و به  هابالغ این قانون، راهنمای بالینی برای حداقل دویست مورد از پرهزین

 .گر جهت اجراء ابالغ نماید های بیمه دهنده خدمات بهداشتی درمانی و سازمان کلیه مراکز ارائه
 

جدول  797500بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف  -ج
ر فاقد درآمد که بر اساس این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معس  (1)شماره 

باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد  قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی
نامه اجرائی  آیین. باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

و امور ایثارگران تهیه این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید 
 .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می می

   جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمدکمك معیشت به 
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قانون برنامه ششم توسعه موضوع استقرار  (10)ماده ( چ)در راستای اجرائی نمودن بند  -  د
های  شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف، کلیه شرکتها و صندوق پایگاه اطالعات برخط بیمه

قانون مدیریت خدمات ( 6)ههای اجرائی موضوع مادهبیمه پایه و تکمیلی درمان، دستگا
، سازمان (ره)کشوری، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، کمیته امداد امام خمینی

شدگان  گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطالعات بیمه های بیمه تأمین اجتماعی و سایر سازمان
 7931ماهه اول سال  حداکثر تا پایان ششروزآوری پایگاه مذکور به صورت رایگان  خود و به

برداری از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای  اقدام و نسبت به بهره
پوشش خود استفاده  شدگان تحت ای و درمانی به بیمه دفترچه، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه

  .نمایند

یی اعم از دولتی، غیردولتی و خصوصی مکلفند کلیه مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارو
شدگان و براساس ضوابط  سنجی از پایگاه اطالعات برخط بیمه خدمات خود را از طریق استحقاق

همچنین سازمان بیمه سالمت ایران . شده توسط سازمان بیمه سالمت ایران، ارائه نمایند اعالم
نامه همپوشانی این  شیوه .ای است بیمه های ای خود با سایر سازمان مکلف به حذف پوشش بیمه

 .گردد حکم توسط سازمان بیمه سالمت ایران تدوین و ابالغ می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 57)در راستای اجرای ماده  -  ه
، دولت و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف به تأمین تسهیالت الزم (7)مالی دولت

برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر بوده و یارانه تسهیالت از منابع موجود 
  .گردد تأمین می( 1)جدول شماره  797500در این قانون از ردیف 

قیمت تا سقف دویست میلیون  ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیالت ارزان
شرط  توانند به اند، می تسویه نموده 7936سال مند شده و تا پایان  ریال بهره(700۲000۲000)

 7931قیمت ایثارگری قانون بودجه سال  خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیالت مسکن ارزان
 .مند شوند بهره

 انون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفرتأمین تسهیالت الزم برای هدف ق
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قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ( 91)دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده -و 
این قانون را از ( 6)جدول شماره 770679در ردیف  مندرج( 7)بخشی از مقررات مالی دولت

( %700)ای مربوط به صورت صددرصد  های سرمایه ای و تملک دارایی طریق ردیفهای هزینه
 .تخصیص داده و پرداخت نماید

  - ز

کنند  های غیردولتی که به هر نحوی از منابع عمومی دولت استفاده می ها و ارگان سازمان -7
همچنین در مناطقی که سایر بخشها از جمله سازمان . ش دولتی تبعیت نمایندباید از تعرفه بخ

تأمین اجتماعی، شهرداری و نیروهای مسلح امکانات بیمارستانی و ارائه خدمات دارند باید به 
  .شده با تعرفه دولتی خدمت ارائه نمایند کلیه افراد بیمه

هاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش ای که با پیشن نامه دولت مکلف است در قالب آیین -7
رسد بخشی از خدمات  پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

دارویی و درمان بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سالمت قرار داده و بخشی از هزینه بیماران 
و اوتیسم را همانند بیماران  ای ، بال پروانه(ام اس)، اسکلروز متعدد (متابولیک)نقص ایمنی 

 .پرداخت نماید 7730076ردیف ( 1)خاص محاسبه و از جدول شماره

بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسکن از محل سهمیه  -ح 
در  اند و را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیالت استفاده نموده 7931سال 

حال حاضر در زمینه 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

  

موضوع اعتبار پیشگیری  ۵جدول شماره  77۱۵79تخصیص صد در صد اعتبار ردیف 

 پوشش کامل درمان

 

 مسکن و حقوق ایثارگران
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قانون مدیریت خدمات ( 6)والدین شهدای شاغل در دستگاههای اجرائی مندرج در ماده  -ی 
ربط تا سقف پانصد میلیارد  اعتبار ذی. ی همسر شهید برخوردارندکشوری، از کلیه امتیازات قانون

مربوط به بنیاد شهید و امور  797500ریال از محل اعتبارات ردیف (600۲000۲000۲000)
 .ایثارگران تأمین خواهد شد

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است عالوه بر افزایش سنواتی، مستمری کلیه والدین  -ک 
. افزایش دهد  (%76)را به میزان تا بیست و پنج درصد ( شهید)فاقد حکم حقوقی  معظم شهدای

مربوط به بنیاد شهید و امور ایثارگران تا سقف  797500اعتبارات این حکم از محل ردیف 
  .گردد ریال تأمین می(600۲000۲000۲000)پانصد میلیارد 

 

 -7۱تبصره  

آموختگان  و مولد با تأکید بر اشتغال جوانان، دانش با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده -الف
-57شود عالوه بر اعتبار ردیف دانشگاهی، زنان و اشتغال حمایتی، به دولت اجازه داده می

های  از اعتبارات تملک دارایی( %70)درصد  این قانون، بیست( 3)جدول شماره  660000
مکهای فنی و اعتباری، یارانه سود در قالب ک 660000ای این قانون از طریق ردیف  سرمایه

قانون الحاق برخی مواد به ( 67)تسهیالت و کمکهای بالعوض با ترکیب منابع موضوع ماده
و همچنین تسهیالت بانکی برای حمایت از ( 7)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

اندازی طرحهای  هزا با اولویت بازسازی و نوسازی صنایع، تکمیل و را طرحهای تولیدی اشتغال
درصد  تمام بخش خصوصی با پیشرفت فیزیکی باالی شصت کشاورزی، صنعتی و معدنی نیمه

های صنعتی، بافتهای  های صنایع کوچک و حمایت از خوشه (پروژه)، اجرای طرح (50%)
زایی  فرسوده و طرحهای حمل و نقل عمومی و ریلی، کارورزی جوانان و طرحهای اشتغال

  .هزینه نماید بران، گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی ر کولهمناطق مرزی نظی

اعتبارات موضوع این بند براساس شاخصهایی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور 
  .گیرد رسد در اختیار استان قرار می وزیران می تصویب هیأت به

این بند باید در همان استان یا ای استانی کسرشده موضوع  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی
  .شده آنها کاهش پیدا نکند شهرستان هزینه گردد به نحوی که اعتبارات در نظر گرفته

 اشتغال
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یک واحد »قانون مذکور به عبارت ( 67)ماده( 7)مندرج در تبصره« (%7)درصد یک»عبارت 
  .شود اصالح می« درصد

شود از طریق بانکهای عامل، معادل  به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می -7
و این جزء به طرحهای توسعه تولید و اشتغال موضوع این حکم، ( الف)منابع موضوع بند 

  .تسهیالت اعطاء نماید

نامه اجرائی با پیشنهاد سازمان برنامه و  ساز و کارهای اجرائی و نظارتی این بند مطابق آیین -7
های تعاون،کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت،  بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه

امور اقتصادی و دارایی، کشور و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و 
 .رسد به تصویب هیأت وزیران می

شود با تأیید وزیر  به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می -ب 
ریال از ( 7۲100۲000۲000۲000)هزار و چهارصدمیلیارد  و فناوری اطالعات تا مبلغ یکارتباطات 

های (اپراتور)های خطرپذیر، ایجاد کارور گذاری محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه
ای  های توسعه (پروژه)کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح ارائه

صادرات کاال و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به آفرین و یا  اشتغال
ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری  نامه شده بر اساس آیین صورت وجوه اداره

رسد،  اطالعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می
 .د را از محل آن پرداخت نمایندالتفاوت نرخ سو اختصاص دهند و مابه

ای  شود ازطریق سازمان توسعه به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می -ج
منظور انجام  عمومی داخلی و خارجی به -وشرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی

زی مدارس های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسا (پروژه)طرح
گذاری  منابع مورد نیاز جهت سرمایه. قانون برنامه ششم توسعه اقدام نماید( 53)موضوع ماده

بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و منابع داخلی شرکتهای 
 .شود تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می

 

 های دولت الکترونیك و توسعه خدمات الکترونیکی (پروژه)انجام طرح
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منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در  ای به های توسعه سازماندولت مکلف است از طریق  -د
های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون  گذاری در عرصه راستای توسعه سرمایه

قانون  (11)برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم 
گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع با درنظرگرفتن  اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه

کارگیری  یافته و محروم با به ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه مزیتهای منطقه
ای، وجوه حاصل از واگذاری  های توسعه منابع داخلی سازمان)ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی

( فاینانس)تسهیالت بانکی و تأمین مالی خارجی ای های توسعه شرکتهای وابسته به سازمان
  .اقدام نماید( این قانون (9)تبصره( الف)موضوع بند

  73تبصره 

( 7)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت( 71)در اجرای ماده  -

ی سیاستهای کلی شود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله قانون اجرا به دولت اجازه داده می
گذاری خارجی مصوب  قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه( 11)اصل چهل و چهارم 

با اصالحات و الحاقات بعدی به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی  7917/9/1
با اولویت طرحهای )تمام  و تعاونی در اجرای طرحها و پروژه های منتخب جدید و نیمه

برداری، در قالب ¬شده یا در حال بهره های تکمیل برداری طرحها و پروژه و بهره( تمام نیمه
از جمله واگذاری، مشارکت، )انواع قرارداد  خصوصی، نسبت به انعقاد -سازوکار مشارکت عمومی

با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از ( سپاری برداری یا برون ساخت و بهره
هایی از قبیل پدیدآوری،  حوزه ای خود در تأمین کاالها و خدمات دره¬وظایف و مسؤولیت

مقررات  برداری و تعمیر و نگهداری را در چهارچوب¬طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره
 :ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید

ن قیمت تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیی برای آن دسته از طرحهای نیمه -7
شده از محل بودجه عمومی  بینی کند، اعتبار پیش اداری و غیراقتصادی برای آنها را تضمین می

 تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار میلیارد و ششصد و چهل و هفت میلیون

 هاعاونی در اجرای طرحها و پروژه جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و ت
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صورت  این قانون به( 7)ریال مندرج در قسمت دوم پیوست شماره( 19۲131۲511۲000۲000)
شده یا یارانه سود تسهیالت در قالب قرارداد مشخص، به بانکهای منتخب عامل  وجوه اداره

بانکهای مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهدشده از . شود ای پرداخت می تجاری یا توسعه
سوی دولت و نیز منابع مالی قابل تأمین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و 

این قانون، در کنار آورده خود، بسته تأمین مالی هر طرح را اعالم ( 9)تبصره( الف)منابع بند
های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده، نسبت به  دستگاه اجرائی مبتنی بر ویژگی .نماید می

 .کند عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام می

نمایند که  ی را فراهم میدستگاه اجرائی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط -7
، به بخش «دارای اهداف اجتماعی»ای یا طرحهای غیرانتفاعی  طرحهای تملک دارایی سرمایه

مابین  این تبصره و در قالب قرارداد منعقده فی( 7)خصوصی و تعاونی با استفاده از تسهیالت جزء
 .دستگاه و متقاضی واگذار شود

ن حاکمیتی برای تأمین مالی خارجی، موافقت با ترهین تواند نسبت به ارائه تضامی دولت می -9
و محل اجرای طرح و ( قانون اساسی( 19)به استثنای اموال موضوع اصل هشتاد و سوم )اموال 

 .نماید همچنین ارائه تضمین خرید محصول اقدام 

از ( %60)دستگاههای اجرائی مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پنجاه درصد -1
ریال صرف (70۲000۲000۲000۲000)مدهای اختصاصی خود را تا سقف بیست هزار میلیارد درآ

 .شده طرحهای این تبصره نمایند خرید محصول، یارانه سود و یا وجوه اداره

االجراء  در سالهای آتی نیز الزم 7931تعهدات دولت برای قراردادهای منعقدشده در سال  -6
 .است

های موضوع  گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت هدرآمدهای ناشی از سرمای -5
های  قانون مالیات( 797)ماده ( ث)بند ( 7)و ( 7)این تبصره از مشوقهای مالیاتی جزءهای 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و  قانون رفع موانع تولید رقابت (97)مستقیم موضوع ماده 
 .باشد برخوردار می 660000اصالحات بعدی آن از محل ردیف شماره 

های سالمت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ با  برداری و توسعه حوزه دولت می تواند در بهره -1
 .خصوصی استفاده نماید -مشارکت عمومی حفظ مالکیت دولت از روشهای
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داری کل کشور، با نظر سازمان  درآمد ناشی از اجرای احکام این تبصره پس از واریز به خزانه -1
تمام از  ای نیمه های سرمایه امه و بودجه کشور و برای تکمیل سایر طرحهای تملک داراییبرن

 .یابد این قانون به همان دستگاه اجرائی اختصاص می( 6)جدول شماره  770900محل ردیف 

های موضوع این تبصره را با رعایت  (پروژه)ربط مجازند طرح دستگاههای اجرائی ذی -3
موضوع )تبصره و سایر قوانین مرتبط بدون أخذ مصوبه هیأت وزیران  مقررات مذکور در این

 .به فروش برسانند( قانون محاسبات عمومی کشور( 776)ماده 

برداری که وظایف آنها در چهارچوب این  های در حال بهره (پروژه)نیروی انسانی طرح -70
قانون مدیریت ( 77)ه کارهای ماد شود وفق سازو تبصره به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می

قانون الحاق موادی به قانون (  16)های مربوطه و همچنین ماده  نامه خدمات کشوری و آیین
 .خواهد بود 7911/1/76مصوب ( 7)تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

، تضامین در چهارچوب دستورالعمل (پروژه)هرگونه فرآیند اجرائی اعم از فرآیند ارجاع طرح -77
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ( 71)ای اقتصاد موضوع ماده مصوب شور

  .پذیرد صورت می (7)مقررات مالی دولت 

نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد  آیین
 .رسد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم ( 71)و ( 76)، (1)ارس دولتی بر اساس مواد مد -77
  .باشند این تبصره مستثنی می

  

 -2۱تبصره 

( 6)ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده  در اجرای بودجه -فلا
نسبت 7931فند در سال قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکل

 .شده اقدام نمایند تمام حسابداری قیمت ( سیستم)به استقرار یا تکمیل سامانه  

-5شده در ردیف  بینی مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش -ب
با تأیید و ابالغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت  7931در قانون بودجه سال  707600

 .وانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه استق

 ریزی مبتنی بر عملکرد بودجه
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  :قانون برنامه ششم توسعه( 1)ماده ( پ)در اجرای حکم بند -ج

حسابداری ( سیستم)بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه( عملیاتی)اعتبارات واحد مجری  -7
این موارد با مدیر  صورت جداگانه نگهداری شده و تشخیص انجام خرج در دستگاه اجرائی به

های مالی واحد مجری به نحوی در حسابها نگهداری خواهد شد  رویداد .واحد مجری خواهد بود
  .طور مجزا وجود داشته باشد گیری رویدادهای مالی واحد مجری به که امکان گزارش

اده شوند اجازه د به دستگاهها و واحدهای مجری که بر اساس تفاهمنامه عملکردی اداره می -7
شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هر یک از  می

نامه اجرائی این جزء با  آیین. ای در سقف اعتبارات همان ردیف اقدام نمایند ردیفهای هزینه
  .رسد پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می

مکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را دستگاههای اجرائی  -9
های برنامه و بودجه کشور و اداری و  در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان

اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص با . استخدامی کشور قرار دهند
  .گردد خت میداری کل کشور پردا اولویت توسط خزانه

شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی  های حاصل از تفاضل بین بهای تمام جویی از صرفه -1
به منظور ( %60)درصد های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، پنجاه و هزینه

های غیرمستمر و ارتقای کیفی  عنوان پرداخت ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری به
های برنامه و بودجه کشور و اداری و  محصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغی سازمان

های  دیگر برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی( %60)استخدامی کشور و پنجاه درصد
ربط، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص  ای دستگاههای ذی سرمایه

  .گردد ون برنامه و بودجه، هزینه میقان( 90)اعتبارات موضوع ماده

متقاضی  7931که در طول سال ( 1)دستگاههای اجرائی مندرج در بخش دوم پیوست شماره -6
باشند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور  ریزی مبتنی بر عملکرد می اجرای کامل بودجه

  .شوند  مشمول مفاد این تبصره می

ل نحوه نظارت عملیاتی، شاخصهای عملکرد و سایر موارد نامه اجرائی این حکم شام آیین
ماه پس از ابالغ این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور  حداکثر یک

 .اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید
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، مکلف به تأمین قانون برنامه ششم توسعه (76)تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده  -  د
. از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات می باشند( %70)حداقل ده درصد

الذکر  همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوق
تبارات شده در این ماده و اع بینی ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیش

 .پذیر است مصوب امکان

قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است  (90)کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده -  ه
این قانون را ( 7)ای موضوع پیوست شماره تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی سرمایه

ها میانگین تخصیص طرح( %70)ای انجام دهد که تخصیص اعتبار هر طرح از ده درصد گونه به
 .گردد تخلف از اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی تلقی می. در طول سال کمتر نباشد

قانون مدیریت خدمات ( 6)تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده -و 
کشور اعتبارات عمومی و اختصاصی، منابع داخلی،  کشوری از هر محل از جمله بودجه کل

جویی به هر میزان و به هر نحو مطلقاً ممنوع  ز شمول و منابع حاصل در صرفهاعتبارات خارج ا
 .است

ه از از وظایف این ماد( 7۱۱)تأمین حداقل ده درصدتکلیف دستگاه مبنی بر 

ایجاد هرگونه واحد اداری یا و ممنوعیت طریق واگذاری و خرید خدمات 

  عملیاتی جدید

 (7)وست شمارهای موضوع پی تخصیص اعتبار طرحهای تملك دارایی سرمایه

( ۵)تأمین هزینه افطاری کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در مادهممنوعیت 

 کشور قانون مدیریت خدمات کشوری از هر محل از جمله بودجه کل
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قانون برنامه ششم توسعه از شمول حکم ( 71)و ( 76)، (1)مدارس دولتی بر اساس مواد  -ز 
 .باشند این تبصره مستثنی می

غ مندرج در کرد مبال دولت مکلف است با اتخاذ سازوکاری نسبت به اجرای احکام و هزینه -ح 
ویژه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی  ردیفهای این قانون در جهت اهداف سیاستهای کلی به

ها  کرد اعتبارات در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایش اقدام و از هزینه
ویب هیأت بند با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تص نامه اجرائی این آیین. پرهیز نماید
 .رسد وزیران می

داری کل کشور به طریق مقتضی  وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است از طریق خزانه -ط 
  .خرجی این قانون اقدام نماید -نسبت به نگهداری ردیفهای جمعی

 .قانون برنامه ششم توسعه بر حکم این تبصره حاکم است( 1)و ( 1)احکام مواد 
 

و  7911/7/71آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  مدت اجرای -27تبصره  

  .شود تمدید می 7931االجراء شدن قانون جدید در سال  اصالحات بعدی آن تا زمان الزم

با توجه به پایان زمان آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری و ضرورت  -22تبصره  

یریت خدمات کشوری مصوب اجرای احکام آن قانون، مدت اجرای آزمایشی قانون مد
االجراء شدن  تا زمان تصویب و الزم 7931با اصالحات و الحاقات بعدی در سال  7915/1/1

  .گردد قانون جدید آن تمدید می

  

های کلی برنامه  دولت مکلف است گزارش انطباق اجرای این قانون با سیاست -29تبصره 

  .اسالمی ارائه کندبار به مجلس شورای  ششم توسعه را هر چهارماه یک

  

 ها در امور غیرضرور از قبیل چاپ نشریات و برگزاری همایشممنوعیت هزینه کرد 

 تمدید مهلت آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری
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ماه پس از  های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت دو  نامه آیین -2۴تبصره 

  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می تصویب آن تهیه می

  

 .است 7931قانون صرفاً مربوط به سال کلیه احکام مندرج در این -2۵تبصره 

بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ  واحده و قانون فوق مشتمل بر ماده 
از سوی مجمع  7935/77/75مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ  7935/77/70

موافق با مصلحت نظام تشخیص داده ( 77)تشخیص مصلحت نظام با حذف یک بنداز تبصره 
 .شد

  



65 
 

 

  

 

 قانون احکام دائمی 

 برنامه های توسعه کشور
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 موادی از قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

 خ -7۱ماده 

اعطای تسهیالت به بخشهای خصوصی، تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات . 7
 های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی گذاری عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه

اعطای تسهیالت صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای خصوصی و تعاونی ایرانی . 7
 (سندیکایی)ای  شوند ازطریق منابع خود یا تسهیالت اتحادیه خارجی برنده می های که درمناقصه

اعطای تسهیالت خرید به طرفهای خریدار کاال و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی . 9
 کشور

 گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی سرمایه. 1
فتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب گذاران خارجی با در نظرگر اعطای تسهیالت به سرمایه. 6

قانون ( 10)گذاری در ایران با رعایت اصل هشتادم اقتصادی به منظور جلب و حمایت از سرمایه
 .باشد اساسی می

 

  97ماده
ها  ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل شورای برنامه-الف

جمهور در امور برنامه و بودجه و در  یارات تفویضی رئیسشود و همچنین اجرای اخت مشخص می
جانبه و پایدار استان، پیگیری  گذاری همه جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه

ها و تقویت نقش و جایگاه  عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان
ای و تحقق اهداف اقتصاد  گرای منطقه برونها در راهبری و مدیریت توسعه درون و  استان

نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان  آیین. شود مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می
 :رسد وزیران می برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت

 (رئیس)استاندار. 7
 (دبیر)رئیس سازمان برنامه و بودجه استان. 7
 (یک نفر)های دارای واحد استانی  ارتخانهرئیس واحد استانی وز. 9
 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان. 1
 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان. 6
 (حسب مورد)فرمانداران . 5
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 فرمانده سپاه استان. 1
دونفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس شورای . 1

 (به عنوان ناظر)اسالمی 
 مدیرکل صدا و سیمای استان. 3

گیری و نظارت درخصوص  ریزی و توسعه استان باالترین نهاد تصمیم شورای برنامه -7تبصره 
 .باشد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می

انتخاب وزیر نفر از مدیران به  هایی که چند واحد استانی دارند یک در مورد وزارتخانه -7تبصره 
 .کند در جلسات شورا شرکت می

عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره  -9تبصره 
گیری با ورقه  یابد و رأی جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می. باشد جلسه شورا بر عهده دبیر می

 .اجراء استمصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل . و مخفی است
دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی  -1تبصره 

غیر عضو در شورا، از باالترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث 
 .عمل آورد دعوت به( بدون حق رأی)مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان 

هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با  دبیر شورا موظف است یک -6تبصره 
دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسالمی دعوت 

 .عمل آورد به
 :شود وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می -ب
های  گیری های توسعه استان که شامل جهت های و برنام بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه. 7

های  گیری ریزی کشور و در راستای جهت توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه
ای و طرحها و  مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه های میان آمایش سرزمین و برنامه

سرزمینی و بخشی و  های کالن، آمایش های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست ه پروژ
 .مدت استانی و ملی است های بلندمدت و میان سازگار با برنامه

بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی . 7
کشور  ریزی استانی در چهارچوب نظام برنامه درون  و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل

 های توسعه استانی های آمایش سرزمین و برنامه گیری جهت و در راستای
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های توسعه استان در  تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه. 9
عالی شهرسازی و  عالی آمایش سرزمین و شورای های مصوب شورای چهارچوب سیاست

 معماری
های الزم و تشویق و  ی استان و ایجاد زمینهها و مزیتهای نسب بندی قابلیت شناخت و اولویت. 1

 نهاد گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم توسعه مشارکت و سرمایه
ای  ها و اقدامات توسعه گذاری های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه اتخاذ سیاست. 6

های  ها و برنامه ا سیاستبخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها ب
 ای استان های توسعه ها، نیازها و برنامه اقتصاد مقاومتی و اولویت

های  تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست. 5
 عالی شهرسازی و معماری ابالغی شورای

سازمان برنامه و   ل آن بهبررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسا. 1
 بودجه کشور

های کلی تجارت  ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست اتخاذ سیاست. 1
های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه  خارجی کشور و توسعه همکاری

 های دولت در چهارچوب سیاست
 اندازهای بخش غیردولتی در استان سبررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پ. 3

گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا  تواند تصمیم ریزی و توسعه استان می شورای برنامه -7تبصره 
گزارش . خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند

این . گیرد میشود و مورد بررسی قرار  تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می
 .های شورا نیست تفویض اختیار رافع مسؤولیت

ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک  شورای برنامه -7تبصره 
استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای »ای و اعتبارات موضوع قانون  های سرمایه دارایی

ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت  هرستان، سهم ش«یافته سطح مناطق کمترتوسعه
 .ریزی شهرستان را ندارد عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه به

ریزی استان مجاز است پس از ابالغ اعتبارات استان حداکثر تا  شورای برنامه -9تبصره 
ان را با پیشنهاد سازمان برنامه و ای است از اعتبارات تملک دارایی سرمایه% (  6)درصد  پنج

ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش  بودجه استان و تصویب شورای برنامه
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های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص  سرمایه صندوق
های  اراییاز اعتبارات تملک د( %70)همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد . دهد

ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای  سرمایه
 .اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد

های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص  آستان -1تبصره 
 .شوند ات میهای اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالی مذکور نسبت به تمامی فعالیت

ای بنیاد مسکن انقالب  های سرمایه هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی -6تبصره 
ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت  ، سازمان مجری ساختمان اسالمی

و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت 
بع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه سهامی توسعه منا

ربط با احتساب  عملکرد تخصیص اعتبارات ذی( %6/7)درصد جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم
 .گردد اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می

 

 پ 92ماده 
نی کشور، اقدامات زیر توسط دولت گذاری صنعتی و معد منظور تسهیل و تشویق سرمایه به 

 :شود انجام می

عنوان  باشد به هایی که نرخ بیکاری آنها باالتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می شهرستان. 7
این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه . شوند مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می

و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
 .شود دهه تعیین می

دولت موظف است مشوقهای الزم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد . 7
عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه  کارورزی بیکاران در این مناطق را به

 .ساالنه منظور کند
ی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به معافیت مالیات. 9

توسعه واحد و نیز . صنعتی اعمال کند. های منظورشده در مناطق آزاد تجاری  میزان معافیت
 .باشند تولید کاالی جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می
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 9۴ماده 
های  فزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک داراییمنظور ا دولت موظف است به

قانون ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست سرمایه
 :اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد

سال از  سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک -الف
ضوابط و مقررات . را تهیه و اجراء کند« سند نظام فنی و اجرائی کشور»انون تاریخ ابالغ این ق

 :شود ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابالغ می
اسناد   ها و فرآیندها و نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه. 7

  برداری یدآوری و بهرهمربوط به مدیریت، پیدایش، پد( ها مقررات، ضوابط و دستورالعمل)
 .های ساخت و ساز باشد گذاری و پروژه طرحهای سرمایه

کنندگان  قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین. 7
 .کنند، در این سند لحاظ شود هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می همه طرحها و پروژه

خصوصی   بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخشهای  ویژگی. 9
 .صورت مستمر بهبود یابد شده و به بینی پیش

تأمین منابع مالی، »از قبیل « خصوصی. مشارکت بخش عمومی »روشهای اجرائی مناسب  -ب
طرح و ساخت »، «برداری تأمین منابع مالی، ساخت و بهره»، «برداری و واگذاری ساخت، بهره

های کافی و تدابیر  بینی تضمین را با پیش« برداری و مالکیت ساخت، بهره»و یا « کلید در دست
 .کارگیرد ای به بودجه

ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش  سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه -پ
ی ابزارهای مالی بین اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش

ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با  گونه تضمینی را به تدریج به
 .نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد

االجراء شدن این قانون به   ماه از تاریخ الزم نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش آیین -تبصره
عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به  ور بهپیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کش

 .رسد تصویب هیأت وزیران می
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 2تبصره  -ث -۴۱ماده 
شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی،  به دستگاههای اجرائی اجازه داده می

و سازی اوقات فراغت  های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی اجرای بخشی از فعالیت
های بهداشت روستایی،  های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه پروژه
زدایی، جنگلکاری، آبرسانی به روستاها در مناطق محروم، روستایی و مرزی براساس  بیابان

مقررات جاری کشور به آن سازمان واگذار نمایند تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و 
 .یافته، اجراء کند نحو سازمان و جوانان و متخصصان بهمردمی 

 

 ۵۴ماده 
پذیری تولیدات صنعتی  در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت

های سنواتی کمکهای الزم را به شهرکها و  شود در قالب بودجه و معدنی به دولت اجازه داده می
ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی  لتی بهنواحی صنعتی دولتی و غیردو

دستورالعمل این ماده با پیشنهاد وزارت صنعت، . واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد
 .رسد معدن و تجارت به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می

 

 12ماده 
نگی و احیای بافتهای ارزشمند کشور، باتوجه به اهمیت و ضرورت مرمت بناهای تاریخی و فره

فرهنگی  -برداری از بناها و اماکن تاریخی شود بهره دستگاههای اجرائی اجازه داده می به تمامی
در اختیار خود را با تعیین کاربری که از ( استثنای نفایس ملی به)شده در فهرست آثار ملی  ثبت

در چهارچوب ضوابط و مقررات دستی  سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع
( 9)اجرای این ماده از شمول جزء . شود به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند مشخص می

 .باشد مستثنی می7/5/7955کشور مصوب  قانون محاسبات عمومی( 776)ماده 
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

 جمهوری اسالمی ایران

 (7۴۱۱ -793۱) 
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 موادی از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی 

 2ماده 
مرتبط با ( های پروژه)دولت موظف است طرحهای . برنامه است موضوعات زیر مسائل محوری

  الذکر را در های ذیل آنها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صرفاً در حوزه
 .بودجه ساالنه اعمال نماید

 زیست موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط -الف
حل مَکران، اروند و بازآفرینی بافتهای محور در مورد توسعه سوا موضوعات خاص مکان -ب

 ، بافتهای تاریخی و مناطق روستایی(حاشیه شهرها و بافتهای فرسوده)ناکارآمد شهری
روی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی،  موضوعات خاص بخش پیش -پ

م و و حمل و نقل ریلی، فناوری نوین، توسعه و کاربست عل( ترانزیت)گردشگری، عبوری
 فناوری و انرژی

موضوعات خاص کالن فرابخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای  -ت
وری تأمین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادالنه پرداخت و رفع تبعیض،  مجازی، بهره

ندهی های اجتماعی و ساما ، بیمه(با اولویت زنان سرپرست خانوار)توانمندسازی محرومان و فقرا 
ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و اجرای  های بیمه و پایداری صندوق

 اسالمی -سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی
 توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی -ث

 

 ۴ماده 
اقتصاد از %( 1) واحد درصد از رشد هشت درصد( 1/7)جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم 

گذاری به میزان متوسط ساالنه  وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه محل ارتقای بهره
در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای %( 1/77)بیست و یک و چهاردهم درصد 

تت مسؤولیت اجراء بر عهده دول. عمل آورند اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به
  :باشد می
گذاری از  های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه ها و سیاست گیری جهت -الف

جمله تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانکهای 
، پانزده خودگردان با اولویت تأمین مالی اسالمی( فاینانس)خارجی در قالب تأمین مالی خارجی 
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گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد  دالر به شکل سرمایه(76۲000۲000۲000)میلیارد 
 دالر قراردادهای مشارکتی خارجی( 70۲000۲000۲000)

استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در  -تبصره
 .نین بودجه سنواتی مجاز استطول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوا

محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و  -ب
گیری فعاالن اقتصادی و  آفرینی از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم ثروت

برای گذاری جدید  داری نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه تدوین نظام بنگاه
هایی که بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر  بخش دولتی در فعالیت
باشد به نحوی که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم  قادر به انجام آن می

 .برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب و ابالغ گردد
ر با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشو -پ

خدمات فنی و مهندسی و ( کاالیی و کشوری)صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی 
کاالهای ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و 

تجارت جهانی برای  برای نیروهای ایرانی، تالش برای الحاق به سازمان( تکنولوژی)فناوری 
 های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور جلوگیری از اعمال تبعیض

 ها تا ها، هنرستان التحصیالن دبیرستان افزایش مهارت و تخصص نیروی کار به ویژه فارغ -ت
مقطع کارشناسی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با ارائه آموزشهای مهارتی، تخصصی و 

 های خدمت زیر پرچم و کارورزی دانشجویان ای با استفاده از ظرفیت فنی و حرفه
و   های برنامه ماهه اول هر سال گزارش اجرای این بند را به کمیسیون دولت مکلف است در سه
 .زش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نمایدبودجه و محاسبات و آمو

ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با  جذب شرکتهای معتبر جهانی و منطقه -ث
منظور افزایش توانمندی،  گذاران و تولیدکنندگان داخلی به اولویت مشارکت با سرمایه

فع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، پذیری و صادرات کاالها و خدمات تولیدی با ر رقابت
 حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

حمایت حقوقی، مالی و نهادی الزم برای توسعه دانش و پیشرفت فناورانه و نوآورانه در  -ج
سازی ایده و دانش در تولید محصول و خدمات با ارزش افزوده مثبت در  جهت تجاری
 های کلی برنامه ششم سیاست( 10)چهارچوب بند
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های  تدوین سازوکار الزم و کارآمد برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیالت و سپرده -چ
پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای  بانکی با هدف افزایش کارآمدی و رقابت

حداقل تسهیالت به نحوی که در هر سال از برنامه فاصله نرخ سود تسهیالت و سپرده بانکی 
 .نسبت به سال قبل کاهش یابد%( 70)ده درصد 

توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کاالیی، توسعه بازار  -ح
اصالح نهادی حاکمیت شرکتی  های نفتی در بورس انرژی،  انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده

 برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
اندازی  های الزم برای ارتقای شفافیت اطالعات در بازار سرمایه و راه و سیاست  گیری جهت -خ

برای  7/3/7911قانون بازار اوراق بهادار مصوب ( 7)ماده ( 77)بندی موضوع بند  مؤسسات رتبه
 المللی گذاری خارجی و تأمین مالی بین جذب سرمایه

ی در ایران در چهارچوب قانون اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارج -د
و قانون  76/9/7911قانون اساسی مصوب ( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  اجرای سیاست

 1/9/7917گذاری خارجی مصوب  تشویق و حمایت سرمایه
ای حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه  های ارزی و تجاری و تعرفه اصالح سیاست -ذ

 پذیر ساختن کاالهای تولید داخل برای صادرات فیت و رقابتبا رویکرد ارتقای کی
دولت مجاز است برای تأمین مالی خارجی طرحهای اقتصادی بخش غیردولتی که توجیه  -ر

فنی، اقتصادی آن به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، تضامین الزم توسط بانک عامل و یا 
 .ای را تضمین نماید های توسعه سازمان

مکلف است به منظور نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال دولت  -ز
ای و حمایت از مشاغل کوچک  افزایی و ارتقای دانش حرفه زایی، مهارت های اشتغال سیاست

بنیان مبتنی بر سند ملی کار شایسته که حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون  خانگی و دانش
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و سازمان به تصویب هیأت  برنامه با پیشنهاد

سند مزبور باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان حداقل . وزیران خواهد رسید، اقدام نماید
 ساالنه در طول سالهای اجرای قانون برنامه باشد%( 1/0)دهم درصد  هشت
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 ۱ماده 
های عمومی، اصالح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع  هزینه جویی در منظور تحقق صرفه به

 :وابستگی بودجه به نفت تا پایان اجرای قانون برنامه ششم
برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سالهای اجرای قانون برنامه  -الف

 .ممنوع است
و بندهای  71/7/7911مصوب  قانون مالیات بر ارزش افزوده( 91)عوارض موضوع ماده  -ب

ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و ( 7)آن و نیز عوارض آالیندگی موضوع تبصره 
ماده مذکور ( ج)و ( ب)، (الف)شرح زیر در مورد بندهای  به  گذاری خودروها عوارض شماره

 :گردد توسط سازمان امور مالیاتی کشور توزیع می
قانون مالیات بر ارزش افزوده، با رعایت ترتیبات قانونی و ( 91)ماده(الف)عوارض وصولی بند -7

داری  پس از کسر وجوه مقرر در قانون مذکور و واریز به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه
کل کشور از طریق حساب رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور توسط 

%( 90)درصد شهرها و سی%( 10)ردد، به نسبت هفتاددرصدگ داری کل کشور افتتاح می خزانه
ها واریز  ها و دهیاری روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص جمعیت به حساب شهرداری

های شهرستان  سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری به حساب فرمانداری. گردد می
ب اسالمی در همان روستاها و مناطق گردد تا با مشارکت بنیاد مسکن انقال مربوط واریز می

 .عشایری هزینه شود
عوارض وصولی موضوع این جزء نیاز به طی مراحل تخصیص نداشته و حداکثر تا  -تبصره

ها واریز  ها و دهیاری به حساب شهرداری%( 700)پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد
 .گردد می

قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ( 91)ماده ( د)و ( ج)، (ب)عوارض موضوع بندهای  -7
گذاری خودروهای  عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی موضوع قانون مذکور و عوارض شماره

نام سازمان امور مالیاتی کشور  قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به( 19)ماده ( ج)موضوع بند 
تا پانزدهم ماه بعد به نسبت وجوه مذکور حداکثر . شود داری کل کشور واریز می نزد خزانه

%( 96)درصد وپنج سایر شهرها و سی%( 69)درصد وسه سهم کالنشهرها، پنجاه%( 77)درصد دوازده
روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهایی که به موجب دستورالعملی که توسط سازمان و 

مناطق عشایری  ها و ها و دهیاری شود، محاسبه و بین تمام شهرداری وزارت کشور ابالغ می
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سهم روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، به حساب فرمانداری . گردد توزیع می
ریزی  های برنامه شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا حسب مقررات و مصوبات کمیته

همچنین . شهرستان صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها و مناطق عشایری شود
رزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در عوارض ا%( 90)درصد سی

ها و ارائه خدمات در آنها و تکمیل  ها برای تأمین زیرساخت شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان
تمام شهرکها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرکهای  نیمه( های پروژه)طرحهای 

م از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر این سه. گیرد صنعتی استان قرار می
 .گردد می

شهرکهای استان جهت ارائه %( 90)درصد  از مبلغ موضوع سهم سی%( 6)درصد پنج -تبصره
خدمات مربوطه در همان شهرکها در اختیار شرکتهای خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، 

شرکت شهرکهای . گیرد قرار می 97/7/7911مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی مصوب 
 .صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند

ماده ( 7)و ( 7)های  این ماده در بخش مغایرت بر تبصره( ب)بند ( 7)در طول برنامه ششم جزء 
 .قانون مالیات بر ارزش افزوده حاکم است  (93)
قانون مالیات بر ارزش ( 91)ماده( 7)آالیندگی واحدهای تولیدی موضوع تبصره عوارض -9

برای )ها  ها و فرمانداری ها، دهیاری افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداری
در صورتی که . گردد همان شهرستان توزیع می( روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری

ان در یک استان به بیش از یک شهرست( پنجاه نفر و بیشتر)آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی
های اعالمی سازمان به نسبت تأثیرگذاری، در  سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاست

ربط، مدیرکل محیط  های ذی ای مرکب از رئیس سازمان استان و فرمانداران شهرستان کمیته
 .شود های متأثر توزیع می زیست و مدیرکل امور مالیاتی استان بین شهرستان

های متأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند،  ی که شهرستاندر صورت -تبصره
متشکل از ( پنجاه نفر و بیشتر)اعضای کمیته توزیع کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ 

ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و  های ذی نماینده سازمان، رؤسای سازمان استان
های اعالمی سازمان اقدام  های مربوطه براساس سیاست ی استاننماینده ادارات کل امور مالیات

 به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد
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 1ماده 
های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصالح فرآیند  منظور انطباق بودجه به

 :های دولت ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه ریزی و بودجه برنامه
متناسب با تحوالت و شاخص   االنه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیللوایح بودجه س -الف

این قانون ( 1)اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره
 .شود تهیه و تقدیم مجلس شورای اسالمی می

- ب
خالص صادرات  سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و -7

شود و ساالنه حداقل  تعیین می%( 90)درصد گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی
بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با . شود دوواحددرصد به این سهم اضافه می

شرکت %( 6/71)وصول منابع بالفاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 
مناطق %( 9)یران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد ملی نفت ا

نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از  خیز، گازخیز و توسعه نفت
این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی ( 1)منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره 

 .واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید داری کل کشور نزد خزانه
ای بودجه عمومی دولت در سالهای اجرای قانون برنامه مطابق ارقام  سقف اعتبارات هزینه -7

جایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول  جابه. شود این قانون تعیین می( 1)جدول شماره
 .ح بودجه سنواتی مجاز استدر قالب لوای%( 76)حداکثر تا پانزده درصد 

%( 70)درصد دولت موظف است از سال اول اجرای قانون برنامه، ساالنه اعتبارات بیست -پ
ریزی بر مبنای عملکرد  صورت بودجه دستگاههای اجرائی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را به

دستگاهها، %( 700)نحوی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه، صددرصد تنظیم نماید، به
 .شود مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی. دارای بودجه مبتنی بر عملکرد باشند

ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط  -ت
دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و 

ها و غیرآن، ایفای  های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ههزین
  تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده

مسؤولیت اجرای این حکم برعهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا . شود، ممنوع است می
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تخلف از این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و . جاز و مدیران مالی مربوط استمقامات م
تعزیرات و )کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی ( 631)متخلف به مجازات موضوع ماده 

 .گردد با اصالحات و الحاقات بعدی محکوم می 7/9/7916مصوب ( های بازدارنده مجازات
ها، تغییرات تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه کلیه تصویب -ث

حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و 
کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل  به

آن قبالً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از 
 .شود اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می. تأمین شده باشد

ریزی نماید که تا پایان سال آخر اجرای قانون برنامه، بودجه سازمان ها  ای برنامه دولت به گونه
از محل بودجه عمومی اعتباری به آنها پرداخت  شده و و صندوق های بیمه گر اجتماعی مستقل

 .نگردد
این ماده کلیه دستگاههای اجرائی موظفند موارد مدنظر خود را ( ث)و ( ت)در مورد بندهای -ج

پس از ابالغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان ارسال کنند تا 
در صورت عدم پذیرش پیشنهاد . بینی شود پیشاعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی 

بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاههای اجرائی در حکم تعهد زائد بر  توسط سازمان و عدم پیش
 .اعتبار است

هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز  وجوه هزینه -چ
نوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت ع فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به

 .گردد های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود با تأیید وزارت مذکور به عنوان هزینه می
دولت مکلف است از سال اول اجرای قانون برنامه جهت عملیاتی کردن رویکرد تمرکز  -ح

بخشی، توازن و  ی، تعادلساز زدایی واثربخشی مدیریت اجرائی در مراکز استانها و جهت زمینه
ای کشور را به شورای  از اعتبارات تملک دارایی سرمایه%( 90)درصد آمایش سرزمینی توزیع سی

 .ریزی استانها اختصاص دهد برنامه
توزیع اعتبارات موضوع این ماده عالوه بر سهم استانها از اعتبارات طرحهای ملی و  -تبصره

 .باشد ملی استانی می
های توسعه  قانون احکام دائمی برنامه( 75)این قانون بر احکام ماده ( 1)ماده  احکام مندرج در

 .حاکم است( ح)و بند ( د)بند ( 1)خصوص جزء  کشور به
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 ۱ماده 
های کلی ابالغی اقتصاد مقاومتی  سیاست( 77)منظور تحقق اهداف بند دولت موظف است به

دولت و   نظام مدیریت مالی و محاسباتیمبنی بر تحول اساسی در ساختارها و اصالح و ارتقای 
 :همچنین مدیریت بدهیها اقدامات زیر را مطابق قوانین مربوطه انجام دهد

 :داری کل کشور از طریق ساماندهی خزانه -الف
 داری کل کشور اصالح نظام مالی و محاسباتی خزانه -7
ری بخش عمومی و مالی و حسابدا( سیستم)ارتقای نظام نظارت از طریق اصالح سامانه -7

 گزارشگری مالی بخش عمومی
 :محاسباتی کشور از طریق -ساماندهی نظام مالی -ب
افزار حسابداری واحد و یکپارچه با قابلیت ثبت رویدادهای مالی بر مبنای  تهیه نرم -7

 حسابداری تعهدی
 افزار الزم تهیه صورتهای مالی تلفیقی در سطح بخش عمومی و تدارک نرم -7
 بسته آموزش نظام حسابداری بخش عمومی برای کل کشور تدوین -9

 :ریزی بر مبنای عملکرد از طریق ارتقاء و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجه -پ
ریزی بر مبنای  طراحی نظام نظارت مالی متناسب با شرایط کشور و نظارت مالی بر بودجه -7

 عملکرد
 ریزی مبتنی بر عملکرد بر مبنای بودجه شده استقرار نظام نظارت مالی بازطراحی -7

 :ساماندهی بدهیهای دولت از طریق -ت

در ( G.D.P)حفظ شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی  -7
 %(10)سطح حداکثر چهل درصد 

ساماندهی اصل بدهیها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه  -7
 عمومی

حذف تدریجی اوراق تسویه خزانه و استفاده از اوراق بدهی با تصویب مجلس شورای  -9
 اسالمی

تأدیه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از طریق بازارهای  -1
مدت و تأدیه بدهی دولت به نظام بانکی و نهادهای عمومی و غیردولتی از طریق ابزارهای  کوتاه

 و بلندمدت مدت بدهی میان
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با تشخیص وزیر امور %( 16)افزایش شاخص نسبت بدهی تا چهل و پنج درصد  -تبصره
تواند با  در شرایط اضطراری دولت می. پذیر است اقتصادی و دارایی و تأیید هیأت وزیران امکان

تصویب مجلس شورای اسالمی شاخص نسبت بدهی را برای مدت محدود تا پنجاه درصد 
ساله از طریق  د و متعاقب رفع شرایط اضطراری در بازه زمانی حداکثر سهافزایش ده%( 60)

 برساند%( 10)درصد تسویه بدهیها، شاخص نسبت بدهی را به چهل
 

 2۵اده م
منظور  منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به به -الف

بهینه هزینه به تمامی دستگاههای وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت  افزایش بهره
از قبیل واحدهای بهداشتی و )دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند  اجرائی که عهده

درمانی، مراکز بهزیستی و توانبخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز 
ود در چهارچوب ش اجازه داده می( های کشاورزی و دامپروری دهنده خدمات و نهاده ارائه

گردد، نسبت به خرید خدمات  ربط تعیین می استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی
در اجرای این بند واگذاری . اقدام نمایند( جای تولید خدمات به)از بخش خصوصی و تعاونی 

 .مدارس دولتی ممنوع است
د خدمات و تعیین تکلیف نیروی نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تعیین قیمت خری آیین -تبصره

انسانی و ساختار به پیشنهاد سازمان، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی 
 .رسد ربط به تصویب هیأت وزیران می ذی
منظور نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری و همچنین بنگاههای واگذار شده  به -ب
ت هیأت واگذاری، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان صورت کنترلی، در چهارچوب مصوبا به

سازمان . شود سازی به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی اعالم می خصوصی
جلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و  ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است ثبت صورت

ز أخذ مجوز کتبی از سازمان همچنین نقل و انتقال اموال و امالک بنگاههای مزبور را پس ا
بانک مرکزی موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکها و . سازی انجام دهد خصوصی

مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیالت و یا ایجاد تعهدات به بنگاههای 
 .سازی نماید مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی

  
 پذیر ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب قهتوازن منط – 6بخش 
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 2۱ماده 

ای و سرزمینی و تقویت خوداتکایی، افزایش انگیزه  پذیر کردن عدالت بین منطقه منظور رقابت به
 :استانی  وصول درآمد

 :دولت موظف است -الف
تهیه کند و در طول سال اول اجرای قانون برنامه سند آمایش سرزمین ملی و استانی را  -7

 .پس از تصویب شورای عالی آمایش سرزمین از سال دوم اجرای قانون برنامه به اجراء در آورد
هایی که ماهیت استانی دارند را تعیین و طی دوسال اول اجرای قانون  درآمدها و هزینه -7

ای و  هصورت سرجمع درآمدها، اعتبارات هزین هزینه استانی به -برنامه در چهارچوب نظام درآمد
در ( داری کل کشور برمبنای وجوه واریزی به خزانه)ای هر استان  های سرمایه تملک دارایی

مازاد بر درآمدهای وصولی نسبت به سقف مصوب هر استان . بودجه سنواتی اعمال نماید
های  ای و تملک دارایی براساس دستورالعمل ابالغی سازمان برای تأمین اعتبارات هزینه

ربط توزیع  های ذی ماهه بین استان وب در قانون بودجه سنواتی، در مقاطع سهای مص سرمایه
 .گردد می

از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خالص صادرات گاز %( 9)درصد سه -9
خیز و گازخیز و دوسوم به مناطق و  های نفت سوم به استان ترتیب یک طبیعی را به

های سنواتی با  های عمرانی در قالب بودجه فته جهت اجرای برنامهیا های کمتر توسعه شهرستان
ماده ( الف)بند   (9)حکم جزء . ها اختصاص دهد ریزی و توسعه این استان تصویب شورای برنامه

در طول اجرای قانون برنامه . حاکم است( 1)ماده ( ب)بند ( 7)این قانون بر حکم جزء ( 75)
قانون ( 11)ماده ( ب)بند ( 9)فزایش درصد در این بند، بر جزء ششم توسعه، حکم مقرر درمورد ا

حاکم  1/77/7939مصوب ( 7)الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
 .است

در سال اول اجرای قانون برنامه کلیه اختیارات و وظایف قابل واگذاری دستگاههای اجرائی  -1
 .ها را واگذار کند ها و شهرستان انبه واحدهای مربوطه خود در است

طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور را با پیشنهاد  -6
کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطالع دهیاران و رؤسای 

مسکن انقالب ای متشکل از رئیس بنیاد  شورای اسالمی روستاها و تصویب آن در کمیته
عنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و  اسالمی استان به
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شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان، نماینده سازمان جهاد 
عنوان  کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسالمی روستا به

 .، تهیه کندناظر
ریزی شهرستان موظفند پنج تا هشت  برنامه  ریزی و توسعه استان و کمیته شوراهای برنامه -ب

ای استانی مصوب قانون بودجه  های سرمایه از سرجمع اعتبارات تملک دارایی%( 1تا % 6)درصد 
 ساالنه را صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان، توسط بنیاد

 مسکن انقالب اسالمی نمایند
 

 21ماده 
های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و  دولت موظف است به منظور تحقق سیاست

روستاییان و   های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی برداری از ظرفیت بهره
محور  و پیشرفت عدالتجایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر الزم برای شکوفایی 

 :های سنواتی انجام دهد روستاها اقدامات زیر را مطابق قوانین و در قالب بودجه
 :اقدامات اقتصادی و بخشی -الف

ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه  ریزی منطقه دولت مکلف است در راستای برنامه -7
هزار روستا با توجه به  ر پنجمحور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، د اقتصاد صادرات

اقتصادی آن منطقه، با مشارکت  -های بومی و محیطی و قابلیت محلی استعدادها و ظرفیت
گذاری بخش  های دولتی و سرمایه گیری از تسهیالت بانکی، حمایت نیروهای محلی و با بهره

ن استان تهیه کند وسیله سازما خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به
سازمان موظف است تعداد . ریزی استان مربوطه برساند و به تصویب شورای توسعه و برنامه

 .روستاهای سهمیه استانی را تا سه ماه اول سال اول اجرای قانون برنامه اعالم نماید
در تنظیم و ارائه هدفمند و شفاف اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری  -7

و اختصاص بودجه عمرانی « عمران و توسعه روستایی»بودجه سنواتی، تحت پیوستی با عنوان 
 .مربوط به این فصل انجام پذیرد

ها و صدور پروانه ساخت بنگاههای اقتصادی روستایی  کاهش مدت زمان پاسخ به استعالم -9
 ربط، به حداکثر پانزده روز و عشایری از هرکدام از دستگاههای ذی
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برداری و ساخت نود و هشت  توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسب و کار روستایی، بهره -1
ناحیه صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و 

گرا از طریق  پذیر و صادرات مناطق عشایری از طریق احداث و توسعه بنگاههای اقتصادی رقابت
 ی و تعاونیبخشهای خصوص

های برخورداری  شاخص  %(6)تأمین منابع مورد نیاز برای رشد ساالنه حداقل پنج درصد -6
 شده در ساماندهی عشایر تعیین

های  تهیه طرحهای هادی و طرحهای توسعه و بازنگری آنها برای همه روستاها و آبادی -5
با اولویت مناطق کمتر  باالی بیست خانوار و مناطق عشایری در طول اجرای قانون برنامه

 برخوردار
گر در زمینه  عنوان عناصر پیشرو و تسهیل آموزش صدهزارنفر از روستاییان و عشایر به -1

رسانی،  های فرهنگی، بهبود خدمات های اقتصادی و برنامه ریزی محلی، توسعه فعالیت برنامه
 ئیهای مردمی و نظارت بر اثربخشی طرحهای دستگاههای اجرا جلب مشارکت

سازی این  شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرحهای ایمن -1
نوعی که  به  سکونتگاهها با همکاری دستگاههای مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی،

سازی  روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن  %(90)درصد حداقل سی
 .شوند

های فرسوده و نابسامان روستایی و تهیه و اجرای طرحهای بهسازی  ای بافتتعیین شاخصه -3
 بافتهای فرسوده در روستاهای دارای اولویت

شده به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام  بخشودگی سود و جرائم تسهیالت پرداخت -70
دیده از  و سازمان بهزیستی جهت بازسازی اماکن مسکونی مناطق روستایی آسیب( ره)خمینی

باشند، تا پایان اعتبار قانون  حوادث طبیعی و غیرمترقبه که قادر به بازپرداخت اقساط خود نمی
برنامه پنجم توسعه کشور با پرداخت معادل آن به بانکهای عامل و امهال آن به مدت سه سال 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ( 70)گردان موضوع ماده از محل تنخواه
 و اصالحات و الحاقات بعدی تا پایان اجرای قانون برنامه ششم 71/77/7910
 :اقدامات عمرانی زیربنایی  -ب
های  های روستایی محدوده های دفع بهداشتی زباله سنجی، طراحی و ایجاد سامانه امکان -7

ت آوری و دفع آنها در خارج از محدوده روستاها و شهرها و تعیین مسؤولی روستاها و جمع



85 
 

تصویب هیأت وزیران  نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد وزارت کشور به آیین. ربط دستگاههای ذی
 .رسد می

دفع بهداشتی فاضالب در روستاها با اولویت ( های پروژه)طراحی و اجرای طرحهای  -7
 دلیل نفوذپذیری کم ها، سدها و روستاهایی که به ها، تاالب روستاهای واقع در حریم رودخانه

 باشد از طریق بخش خصوصی اراضی دفع فاضالب در آنها دچار مشکل می
های عمران و توسعه روستایی، عشایری و  ها و برنامه سازی حداکثری فعالیت یکپارچه -9

پذیر تا پایان سال اول اجرای قانون  کشاورزی کشور و مدیریت آنها با رویکرد جهادی و نظارت
ریزی و ارائه خدمات و طرحهای روستایی و عشایری در  نامهبرنامه ششم و ایجاد یکپارچگی بر

های جامع، براساس نیازها و مشارکت واقعی مردم و شرایط انسانی، طبیعی،  قالب برنامه
 اقتصادی و اجتماعی

تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز جهت احداث، بهسازی و آسفالت و نگهداری راههای  -1
خانوار جمعیت و مناطق عشایری تا پایان اجرای قانون برنامه روستایی روستاهای باالی بیست 

 از طریق سازمان%( 70درصد  هر سال بیست)
روستاهای مرزی %( 70)درصد  تهیه و اجرای طرحهای ساماندهی و بهسازی حداقل بیست -6

 با رویکرد پدافند غیرعامل جهت توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 

 2۱ماده 
های عمومی کشور با تأکید بر  جویی در هزینه صرفه»اصالح نظام اداری، موضوع  در راستای

غیرضرور   سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و تحول اساسی در ساختارها، منطقی
 :شود های زاید، اقدامات زیر انجام می و هزینه

ثنای مدارس دولتی در است کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به -الف
حداقل )نسبت به وضع موجود %( 76)درصد حداقل به میزان پانزده طول اجرای قانون برنامه، 

از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و ( در پایان سال دوم%( 6)درصد پنج
ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح  مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی

ها و مؤسسات و واگذاری برخی از  یریت، کاهش پستهای سازمانی، انحالل و ادغام سازمانمد
ها و بنیاد مسکن انقالب اسالمی با  ها و دهیاری وظایف دستگاههای اجرائی به شهرداری

 عالی اداری تصویب شورای
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با  انحالل، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً -تبصره
 .باشد پذیر می تصویب مجلس شورای اسالمی امکان

یا ساعتی برای اجرای وظایف ( مشخص)کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین  به -ب
 1/1/7915پستهای سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

 .تمدید قراردادهای قبلی بالمانع است. مجاز است
ای ساالنه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب  حدود اعتبارات هزینهدولت در  -پ

حقوق کارکنان دولت اعم از مشموالن و غیرمشموالن قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح 
قانون مدیریت خدمات ( 776)این حکم درطول برنامه حاکم بر ماده . بودجه سنواتی اقدام کند

 .کشوری خواهد بود
عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق  ت مکلف است سنوات ارفاقی را بهدول -ت

توسط سازمان  6/5/7915قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ( 7)تبصره 
تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و براساس میانگین دو سال آخر 

شرکتهای دولتی و . اریخ بازنشستگی آنان اقدام کندپرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از ت
قانون مذکور نیز با استفاده از منابع ( 9)مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع تبصره 

 .باشند خود مشمول این حکم می
های بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور  سهم صندوق -تبصره

ستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی از محل اعتبارات بازنشستگی و یا حق بیمه سهم م
 .شود ساالنه دستگاههای اجرائی مشمول تأمین و به صندوقهای مذکور پرداخت می

 

 23ماده 
اندازی سامانه ثبت حقوق و  دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه

ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای  مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت
ها و مؤسسات و  ها، سازمان گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از وزارتخانه اجرائی شامل قوای سه

دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها وو مؤسسات اعتباری 
در مواردی که آن )مومی غیردولتی دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای ع

، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای (نمایند بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می
انقالب اسالمی، مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که 
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ی که شمول قانون بر آنها شوند و همچنین دستگاهها و واحدهای فقیه اداره می زیر نظر ولی
مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات 
عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، 

، بانک مرکزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران
جمهوری اسالمی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و 
شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را 

اهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و فر
وزارت اطالعات، نیروهای . امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود

اجرای این حکم . مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند
علق به وزارت اطالعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای درخصوص بنگاههای اقتصادی مت

 .مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود
ها، کارانه،  هزینه ها، کمک ها، هزینه العاده  دستگاههای مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق

مر و غیرمستمر، نقدی و های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مست پرداخت
و سایر مزایا به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را از هر ( معادل ریالی آن)غیرنقدی 

، 7/5/7955از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب )محل 
عمومی و درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمکهای رفاهی، اعتبارات بودجه 

های مستقیم با اصالحات و  قانون مالیات( 771)منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ( 93)ماده « 7»، تبصره 9/77/7955الحاقات بعدی مصوب 

و و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری  77/1/7930قانون امور گمرکی مصوب ( 757)تا ( 750)
سازی، اعتبارات مربوط به ردیفهای کمک به اشخاص  فروش شرکتها در سازمان خصوصی

، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از (حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه
ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر 

 .بالفاصله در سامانه اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد یک از افراد مذکور
اطالعات مربوط  7/7/7911کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ  -7تبصره 

به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل 
العات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات مستنکف از ارائه اسناد و اط. کشور ارائه دهند
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دیوان . شود سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می ماه تا یک دولتی و عمومی از سه
محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود 

رداندن وجوه پرداخت های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگ اطالعات مربوط به پرداخت
که مبالغی برخالف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت  شده رسیدگی نمایند و درصورتی

 .عمل آورند شده باشد، اقدامات قانونی الزم را به
حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی  -7تبصره 

ظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج کشور مکلفند در حین انجام و
گرفته را در اسرع وقت به  های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت مراتب در گزارش

های تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان  اعضای مجمع عمومی، هیأت)صالح  مراجع ذی
 .نداعالم نمای( بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور

دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات  -9تبصره 
پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختالف حقوق و مزایای بین 
مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر 

 .گیری قانونی قرار دهد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم%( 70)درصد ز بیستصورت ا

 

 9۵ماده 
محیطی برای  های زیست آبی، رهاسازی حقآبه منظور مقابله با بحران کم دولت مکلف است به

های  سفره  بخشی به پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادل
میزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه  وری و جبران تراز آب، به ه زیرزمینی و ارتقای بهر

 :عمل آورد یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات زیر را به
وری در تولید محصوالت کشاورزی با  افزایش عملکرد در واحد سطح و افزایش بهره -الف

رقام با نیاز آبی کمتر و سازگار با اولویت محصوالت دارای مزیت نسبی و ارزش صادراتی باال و ا
 شوری، مقاوم به خشکی و رعایت الگوی کشت مناسب با منطقه

، توسعه (ای ای و غیرسازه سازه)اجرای عملیات آب و خاک  توسعه روشهای آبیاری نوین، -ب
 های سطوح آبگیر حداقل به میزان ششصد هزار هکتار در سال (سیستم)بندها و سامانه آب

عنوان  ها به هزینه%( 16)درصد ی توسعه روشهای آبیاری نوین حداقل هشتادوپنجبرا -تبصره
 .شود کمک بالعوض توسط دولت در قالب بودجه ساالنه تأمین و پرداخت می
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شده و بازچرخانی  ها و انتقال کشت از فضای باز به فضای کنترل حمایت از توسعه گلخانه -پ
 ت آب مجازیپسابها، مدیریت آبهای نامتعارف و مدیری

وری آب در  طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصوالت راهبردی و ارتقای بهره -ت
های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه  چهارچوب سیاست

 های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت ساالنه و اعمال حمایت و مشوق
وضع موجود در طول اجرای %( 6)درصد یروبی قنوات به میزان ساالنه پنجاحیاء، مرمت و ال -ث

 های آبخیزداری و آبخوانداری برای احیای قنوات قانون برنامه با تأکید بر فعالیت
هزارتن ماهی در قفس تا پایان اجرای قانون  ایجاد زیرساخت مورد نیاز برای پرورش دویست -ج

 ی و ایجاد تأسیسات زیربنایی در سواحل کشورهای شیالت برنامه و توسعه فعالیت
 برداری دار کردن چاههای کشاورزی دارای پروانه بهره برق -چ

جویی در مصرف سوختهای فسیلی  منابع مورد نیاز اجرای این بند از محل صرفه -تبصره
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب   وانع تولید رقابتقانون رفع م( 77)موضوع ماده

 .گردد می  تأمین 7/7/7931
شده بر روی چاههای  نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیالت از وجوه اداره -ح

 برداری تا پایان اجرای قانون برنامه دارای پروانه بهره
آب شرب مورد نیاز در حوضه آبریز محل  استفاده از آب استحصالی سدها، با اولویت تأمین -خ

 استقرار سد
ها از آب سدهای احداثی بر روی این  ها و قنات ها، چشمه تأمین حقابه کشاورزان از رودخانه -د

 ها ها و چشمه ها، قنات رودخانه
( سیستم)تغییر ساختار مصرف آب شرکتهای فوالدی، آلیاژی و معدنی و اصالح سامانه -ذ

 وشوی مواد خام تا پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه تکنندگی و شس خنک
دولت موظف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی  -ر

 .نقاط کشور تعریف نموده و در طی سالهای اجرای این قانون به مورد اجراء گذارد
کشت در اختیار کشاورزان قرار  وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی

 دهد

 

  

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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 9۱ماده 
( 11)های کلی اصل چهل و چهارم  دولت مکلف است اقدامات الزم را با رعایت سیاست -الف

وری  وری استحصال و بهره برداری آب آشامیدنی، بهره قانون اساسی در جهت اصالح نظام بهره
آب %( 90)درصد یز حداقل سیارتقاء دهد و ن%( 90)درصد را حداقل معادل سی مصرف آن

آشامیدنی مناطق جنوبی کشور را ازطریق شیرین کردن آب دریا تا پایان اجرای قانون برنامه 
 .تأمین نماید

وزارت نیرو موظف است تا پایان اجرای قانون برنامه تمهیدات الزم را جهت تأمین،  -تبصره
ای مورد نیاز در شهرهای حوزه ه کن شیرین آب%( 10)طراحی و ساخت حداقل معادل هفتاددرصد

شده و نیز مدیریت  خلیج فارس و دریای عمان را از جمله از طریق خرید تضمینی آب شیرین
مدیریت . کن از طریق انتقال فناوری به داخل انجام دهد شیرین هوشمند و تجمیع خرید آب

بنیان  های دانشانتقال فناوری از طریق جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکت
 .شود انجام می

های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستانهائی که ظرفیت  عوارض حاصل از چشمه -ب
های همان  ها یا دهیاری توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری

ای اسالمی منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شور. گیرد منطقه قرار می
رسد، با تصویب کمیته  ریزی و توسعه استان می شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه

 شود های گردشگری همان منطقه می ریزی شهرستان صرف زیرساخت برنامه
 

 

دولت مکلف است تمهیدات الزم را با استفاده از انواع روشها از جمله سازوکارهای - 91ماده 

نون برنامه، عالوه بر وضع موجود جهت افزایش حداقل ذیل تا پایان اجرای قا
 .پوشش شبکه فاضالب شهری کشور را فراهم نماید  %(76)درصد وپنج بیست

المللی در  های بین خصوصی داخلی و خارجی و سازمان گذاری بخش استفاده از سرمایه -الف
 ازای واگذاری پساب استحصالی

فاضالب جهت توسعه و تکمیل طرحهای فاضالب  استفاده از منابع حاصل از فروش پساب -ب
 بینی منابع و مصارف آن در قانون بودجه سنواتی شهری با پیش

 

 9۱ماده 
 :عمل آورد زیست به دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط
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وری در مصرف آب و انرژی و  منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره به -الف
ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه  رانههدفمندکردن یا

ای را با رعایت  شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کاالها و خدمات یارانه داده می
تدریج تا  مالحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به

ها مصوب  قانون هدفمندکردن یارانه( 9)و ( 7)، (7)توجه به مواد با  7100پایان سال 
صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از  اصالح و از منابع حاصل به 76/70/7911

وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای  صادرات غیرنفتی، بهره
های عملیاتی و  خانوارهای نیازمند و تأمین هزینههای اجتماعی از  عدالت اجتماعی و حمایت

 .عمل آورد های ساالنه اقدام الزم را به ربط در چهارچوب بودجه گذاری شرکتهای ذی سرمایه
های  ها و پرداخت به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون، دولت مکلف است دریافت -ب

ای حاوی اقالم زیر همراه با  داگانهها را در جدول ج مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه
 :های سنواتی به مجلس شورای اسالمی تقدیم کند بودجه

 ها های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه کل دریافتی -7
 مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن -7
 سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت -9
منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی  ها به ند کردن یارانهسهم سازمان هدفم -1

به خانوارها، کمک به بخش سالمت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط 
و قانون توسعه حمل و نقل و  1/77/7913به اجرای قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب 

 71/3/7915مدیریت مصرف سوخت مصوب 
ها را هر ساله در  ها از دریافتی دولت مکلف است سهم سازمان هدفمند کردن یارانه -7تبصره 

و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و ( 770707شماره )ردیف منابع بودجه عمومی
 .جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند

حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی  استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در -7تبصره 
 .است

بار به دیوان محاسبات  ماه یک دولت مکلف است گزارش تفصیلی این بند را هر شش -9تبصره 
 .کشور و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
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و  76/70/7911ها مصوب  احکام این ماده درطول اجرای برنامه بر قانون هدفمندکردن یارانه
 .ات بعدی آن حاکم استاصالحات و الحاق

 ها در سنوات برنامه ششم های هدفمندکردن یارانه ها و پرداختی جدول درج دریافتی
 میلیون هکتار  اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده -خ
 

 ۴9 ماده
نی در دولت مکلف است به منظور حمایت، توسعه و ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معد

 :اقتصاد ملی، در طی سالهای اجرای قانون برنامه
 :وظایف و اختیارات زیر تشکیل دهد  شورای معادن در هر استان با ترکیب، -الف

 :ترکیب شورا -7
  (غیرقابل تفویض)عنوان رئیس شورا استاندار به -
 معاون امور عمرانی استاندار -
 (دبیرشورا)رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت -
 رئیس سازمان استان -
 (بدون حق رأی)رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان -
 (بدون حق رأی)رئیس اتاق تعاون استان -
 (بدون حق رأی)نفر از قضات با معرفی رئیس قوه قضائیه یک -
رئیسه نظام مهندسی معدن  دونفر از اعضای نظام مهندسی معدن استان با انتخاب هیأت -
 (بدون حق رأی)ستانا

 مدیرکل حفاظت محیط زیست استان -
 طبیعی استان مدیرکل منابع  -
 رئیس سازمان جهادکشاورزی استان -
 (بدون حق رأی)فرمانده نیروی انتظامی استان -
 (عنوان ناظر به)دونفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی با رأی مجلس  -
ت در چهارچوب قوانین و مصوبات شورای عالی معادن شورای معادن استان موظف اس -7

ضمن نظارت بر استخراج ماده معدنی شناسایی شده و هرگونه فروش و واگذاری پروانه قبل از 
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محیطی و حداقل تخریب منابع طبیعی، اقدامات الزم را  برداری با رعایت مالحظات زیست بهره
 .انجام دهد دستی نسبت به تسهیل، تسریع و ایجاد صنایع پایین

قانون معادن ( 91)و ( 7)در طول اجرای قانون برنامه بر مواد ( 19)ماده ( الف)بند ( 7)حکم جزء 
 .حاکم است 71/7/7917مصوب 

 .گردد عالی معادن ارسال می یک نسخه از مصوبات شورای معادن استان به شورای -9
ضوابط قانونی، باید در حسابهای بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت  -1

های مذکور  های محل ذخایر معدنی انجام پذیرد و دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان استان
شود و شورای معادن استان  ها تعیین می شود و حوزه مالیاتی آنها در همان استان مستقر می

 .موظف است بر اجرای این جزء نظارت کند
قانون محاسبات عمومی کشور الزامی ( 93)دولت، رعایت ماده  درمورد معادن درمالکیت -تبصره
 .است

هایی به  خسارت  های صنایع معدنی، برداری از معادن و فعالیت در مواردی که به دلیل بهره -6
اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، عالوه بر عوارض آالیندگی، با تصویب 

فروش آنها، پس از واریز به خزانه معین استان نزد ( %7)درصد شورای معادن استان تا یک
های مذکور و درصورت وارد شدن آسیبهای عمومی، به  جبران خسارت داری کل کشور به خزانه

 .یابد های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص می فعالیت
آوری آنها را پیگیری  روز ه و بهشورای معادن استان موظف است اصالح فناوری آالیند -تبصره

 .کند
و سازمان ( ایدرو)ای مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران های توسعه سازمان -ب

و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت ( ایمیدرو)توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
قانون اساسی و ( 11)م های کلی اصل چهل و چهار های کلی و قانون اجرای سیاست سیاست

مکلفند نسبت  7/7/7931پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  قانون رفع موانع تولید رقابت
 .گذاری در معدن و صنایع معدنی اولویت قائل شوند به سرمایه

قانون معادن ( 71)با رعایت ماده)درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی -پ
قانون ( 96)، عواید حاصل از ماده(دولتی)برداری  نتفاع پروانه بهرهحق ا ( 79/9/7911مصوب 

و عواید حاصل از  7/7/7931پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  رفع موانع تولید رقابت
و اصالحات و الحاقات بعدی را  79/9/7911قانون معادن مصوب ( 5)ماده( 9)و( 7) های تبصره
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شود، واریز نماید تا در قالب  داری کل کشور تعیین می نزد خزانهمنظور  ای که بدین حساب ویژه به
تخصیص یافته %( 700)قانون بودجه سنواتی در امور ذیل صرف کند و این اعتبار صددرصد

 :باشد شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می تلقی می
های عمومی صنایع  برای معادن و زیرساختهای مورد نیاز  تکمیل زیربناها و زیرساخت -7

 معدنی
و ( با اولویت مناطق مجاور درگیر محدوده معدنی )قانون معادن( 71)ماده( 5)اجرای تبصره -7

پذیر و ارتقای نظام مالی  قانون رفع موانع تولید رقابت( 96)قانون معادن و ماده ( 97)و( 76)مواد
 کشور

 نی دارای ارزش افزوده باالتشویق صادرات محصوالت صنایع معد -9
های  جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت شناسی شناسایی، پی های پایه زمین تکمیل نقشه -1

 معدنی کشور
ای و در آن صورت سهم  های توسعه جذب مشارکت بخش خصوصی در طرحهای سازمان -ت

مشارکت نسبت به  ای و تفاوت قیمت ارزش دارایی متعلق به آنها در های توسعه آورده سازمان
 .شود ارزش دفتری آنها، ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات با نرخ صفر می

وزارت   راههای کشور،  برداری مناسب از شبکه های ملی و بهره منظور حفظ سرمایه به -ث
صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی مکلفند طبق قوانین، اقدامات الزم را برای رعایت 

 عمل آورند ای به ز در حمل بار جادهوزن مجا

 

 ۴1ماده 
های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاههای  کلیه دستگاههای اجرائی از جمله وزارتخانه 

 اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند درطول اجرای قانون برنامه، در طرحهای
اجد شرایط استانی اولویت دهند و در خود و درشرایط برابر به پیمانکاران بومی و( های پروژه)

درشرایط برابر )کارگیری نیروهای بومی استانی  قرارداد با کلیه شرکتها و پیمانکاران، اولویت با به
را درج و بر حسن اجرای آن نظارت ( تر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک

 کنند
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 ۵۵ماده 
ای شرکت ساخت و توسعه  های سرمایه ک داراییهزینه خدمات مدیریت طرحهای تمل 

ها و  زیربناهای حمل و نقل کشور، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شرکت مجری ساختمان
تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت توسعه و 

ربط با  رات ذیعملکرد تخصیص اعتبا%( 6/7)نگهداری اماکن ورزشی تا دو و نیم درصد 
احتسابب کل وجه دریافتی از بودجه عمومی دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت 

 گیرد و سایر اوراق بهادار تعیین و توسط سازمان در اختیار بنیاد و شرکتهای مذکور قرار می
 

 ۱3ماده 

یت مصوبات شورای عالی با رعا( سازمان فناوری اطالعات)وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون 

به ( افزاری و محتوا نرم -افزاری سخت)برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک
ی آموزشی، ای کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازیهای رایانه

صورت رایگان برای  ای، مهارتهای فنی و اجتماعی را به استعدادسنجی، آموزش مهارتهای حرفه
آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم  کلیه دانش

تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده  های این ماده می دولت برای تأمین هزینه. نماید
 .شود های قابل قبول مالیاتی تلقی می عنوان هزینه های مذکور به هزینه. یدنما

 

 1۱ماده 
های کلی سالمت، تأمین منابع مالی پایدار برای   دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست 

نظام   های سالمت و مدیریت منابع سالمت از طریق بخش سالمت، توسعه کمی و کیفی بیمه
ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا پایان سال اول اجرای برنامه بیمه با محوریت وزار

 :عمل آورد های کلی سالمت به اقدامات زیر را بر اساس سیاست
شدگان درمان کشور در سال اول اجرای قانون برنامه در  پایگاه اطالعات برخط بیمه 

نامه، نحوه دریافت از ابتدای سال دوم اجرای قانون بر. گردد سازمان بیمه سالمت تشکیل می
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شدگان از مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به صورت واحد و یکسان  خدمات بیمه
 .شود توسط سازمان بیمه سالمت طراحی و اجراء می

 

 1۴ماده 
کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای  -ب

هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی،  اجرائی موضوع این قانون
( 7)های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی با رعایت تبصره  آموزشی، درمانی و بیمارستان

و یا فعالیت انتفاعی  77/70/7919واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب  ماده
. بوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستندپزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مر

های مربوطه و معاونان آنها و مسؤوالن مالی  مسؤولیت اجرای این بند به عهده وزرای وزارتخانه
نفعان از  دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی. دستگاههای مذکور است

اجرای این حکم مشروط به . م نمایدخاص در چهارچوب بودجه سنواتی اقدا  طریق اعمال تعرفه
جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی، پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در 

 .های سنواتی است بودجه
عنوان موارد استثناء به  مصادیق نقاط محروم موضوع این ماده و نام فرد و علت آن به -7تبصره 

هداشت درمان و آموزش پزشکی تعیین پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوطه و تأیید وزارت ب
 .گردد می

مطب پزشکان و دندانپزشکان متخصص در نقاط محروم درصورت نیاز و ضرورت به  -7تبصره 
شود و مطب پزشکان و  تشخیص رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی آن نقطه تعیین می

 .دندانپزشکان عمومی از شمول این بند مستثنی است

 

 ۱۱ماده 
مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و دولت  

های اجتماعی با  کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب
نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی مشتمل بر محورهای ذیل  اولویت اعتیاد، طالق، حاشیه

%(( 76)ای اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد ای که آسیبه گونه اقدام کند به
 :میزان کنونی کاهش یابد
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 پیشگیری -الف
ها و متون درسی دوره  اصالح برنامه: های اجتماعی از طریق پیشگیری اولیه از بروز آسیب -7

 های زندگی های اجتماعی و ارتقای مهارت بینی آموزش آموزش عمومی و پیش
ای، ملی و  های کالن توسعه های اجتماعی در طراحی کلیه برنامه پیوستتهیه و تدوین  -7

ها و  منظور کنترل آثار یادشده و پیشگیری از ناهنجاری بومی با توجه به آثار محیطی آنها و به
 های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشور آسیب
به تصویب هیأت ( اجتماعی سازمان امور)بند به پیشنهاد وزارت کشور  نامه اجرائی این آیین

 .رسد وزیران می
های سالمت  تدوین ساالنه اطلس آسیبهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی بر اساس شاخص -9

 ربط اجتماعی در کشور توسط سازمان امور اجتماعی و ارائه آن به مراجع ذی
جرای قانون تا پایان سال اول ا« ها تدوین نظام جامع رصد آسیبهای اجتماعی و معلولیت» -1

برنامه طبق قوانین مربوطه و تصویب شورای اجتماعی و اجرای آن از ابتدای سال دوم اجرای 
 قانون برنامه

 رسانی و بازتوانی خدمت -ب
های  های اجتماعی با مشارکت سازمان موقع به افراد در معرض آسیب رسانی به خدمات -7

 غیردولتی
اشتغال برای کلیه مددجویان واجد شرایط تحت پوشش قرار دادن و تمهید تسهیالت  -7

و سازمان بهزیستی و لحاظ اعتبار مورد نیاز پرداخت ( ره)نوبتی کمیته امداد امام خمینی  پشت
 های سنواتی ساالنه مستمری آنان در بودجه

های اجتماعی مطابق قوانین در شهرهای باالی پنجاه هزار نفر تا پایان  توسعه مراکز فوریت -9
های  اجرای قانون برنامه و در سایر شهرها به تناسب جمعیت و گسترش آسیبسال اول 

 اجتماعی
های گروهی و  های مشارکت های مردم نهاد در حوزه بسط و توسعه نقش مردم و سازمان -1

نفعان در  تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تالش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی
 تأمین منابع مورد نیاز

 خیز شناسایی و بهبود نقاط آسیب -پ
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زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز  خیز و بحران شناسایی نقاط آسیب -7
های اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و  بخشیدن حمایت
شی و سامانه مدیریت بخ شده، با اعمال راهبرد همکاری بین های اشتغال حمایت حقوقی و برنامه

 های اجتماعی در مناطق یادشده آسیب
بهبود کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاههای غیررسمی و ترویج مهاجرت معکوس از طریق  -7

های اجتماعی  آمایش سرزمین، توزیع مناسب جمعیت و منابع و جلوگیری از بروز و تشدید آسیب
 در روستاهادر این مناطق با ایجاد شغل و سکونتگاهی مناسب 

ریزی برای مدیریت و توزیع متناسب فعالیت، جمعیت و مهاجرت در کشور و ممانعت  برنامه -9
%( 70)درصد  ای که ساالنه ده نشینی با رویکرد تقویت مبادی مهاجرت، به گونه از توسعه حاشیه

 .نشینی اقدام شود نسبت به ساماندهی مناطق و کاهش جمعیت حاشیه
 رپرست خانوارحمایت از زنان س -ت

تهیه و اجرای کامل طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات 
با ( معاونت امور زنان)شورای اجتماعی تا پایان اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری 

ر ربط و تأیید برنامه مذکور د همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای ذی
 هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت بر اجرائی شدن آن

 مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه -ث
توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت کشف و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول و  -7

ها و  گردان در، روانمواد مخ( ترانزیت)توزیع و انتقال   های تولید، های قاچاقچیان و شبکه سرمایه
در داخل و خارج از کشور و ضبط این ( ها ویژه سرباندها و سرشبکه به)سازهای مرتبط  پیش

وجوه حاصل از فروش این اموال در . ربط اقدام نماید اموال با همکاری دستگاههای اجرائی ذی
تکالیف مندرج اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر و اصالحات و الحاقات بعدی آن برای اجرای 

در این قانون پس از گردش خزانه در قالب بودجه سنواتی در اختیار ستاد مبارزه با مواد مخدر 
 .گیرد قرار می

از طریق دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با اذن فرماندهی  -7
های کلی  سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر و کل قوا در راستای اجرائی کردن سیاست

سازها با رویکرد  ها و پیش گردان برنامه ششم، ضمن اجرای دقیق قوانین مربوطه درمورد روان
اجتماعی و با اولویت پیشگیری از اعتیاد، درمان، بازتوانی و کاهش آسیب، صیانت و حمایت 
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ناوین مجرمانه سازها و بازنگری در ع ها و پیش اجتماعی، مقابله با عرضه مواد مخدر و روانگردان
 .عمل آورند های مرتبط اقدام قانونی الزم را به و مجازات

ها  با همکاری شهرداری( سازمان بهزیستی)از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  -9
برداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیب معتادان متجاهر و  نسبت به بهره

جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته در اندازی مراکز  خانمان و راه بی
اداره این مراکز به عهده سازمان . این قانون اقدام نماید( 10)استانها با رعایت احکام ماده 
نهاد و  های مردم گیری از ظرفیت سازمان ها حسب مورد با بهره بهزیستی کشور یا شهرداری
ی انتظامی موظف است پس از أخذ دستور قضائی نسبت به نیرو. بخش غیردولتی خواهد بود

ترخیص این افراد از مراکز مورد . آوری این معتادان و تحویل آنها به این مراکز اقدام نماید جمع
نامه  آیین. نظر با تأیید سازمان بهزیستی و با هماهنگی نیروی انتظامی و مقام قضائی خواهد بود

اجتماعی کشور   رزه با مواد مخدر تهیه و به تصویب شورایاجرائی این جزء توسط ستاد مبا
 .رسد می
 حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان -ج
بخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و  تداوم اجرای طرح ساماندهی و توان -7

 جمعیت هدف در پایان اجرای قانون برنامه%( 16)پنج درصد 
و پنج درصد  بخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست ساماندهی و توانتداوم اجرای طرح  -7
 جمعیت هدف%( 76)

 تأمین مسکن نیازمندان -چ
های حمایتی به مسکن و  پذیر و گروههای هدف سازمان به منظور تأمین نیاز اقشار آسیب -7

مراحل رفع فقر سکونتی حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به تدوین طی 
قانونی و در چهارچوب بودجه سنواتی و اجرای برنامه تأمین مسکن اجتماعی و حمایتی اقدام 

 .نماید
 
ساز  و سازمان بهزیستی و خیرین مسکن( ره)افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی  -7

ر های صدو های حمایتی از پرداخت هزینه پوشش نهادها و سازمان برای هرکدام از افراد تحت
های انشعاب آب، فاضالب، برق و گاز  پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه
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برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار 
 .معافند

 ساماندهی کودکان کار -ح
نحوی که  ن برنامه بهبا اقدام سازمان بهزیستی و همکاری سایر دستگاهها تا پایان اجرای قانو

 .کاهش یابد% ( 76)جمعیت کودکان کار حداقل بیست و پنج درصد 
 

 3۴ماده 
مالیات بر ارزش %( 3)از کل نه درصد%( 71/0)دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد

المللی ورزشهای  افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین
انی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش ای و کشتی پهلو زورخانه

این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارت . ویژه در حوزه معلوالن و جانبازان اختصاص دهد به
شود و پس از  بینی می ورزش وو جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش

 .گیرد ها قرار می نهمبادله موافقتنامه در اختیار این وزراتخا
 .شود ها هزینه می این اعتبار فقط در استان -7تبصره 
پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش  -7تبصره 

 .ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است حرفه
موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، %( 3)صدی در از مجموع عوارض و مالیات نه -9تبصره 

 .نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد قبل از توزیع آن منابع بین ذی
پنجم ازمنابع درآمدی  و یک( 31)دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده  -1تبصره 

ان سهم وزارت ورزش و جوانان این قانون را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنو( 19)ماده 
 بینی و هزینه نماید  مطابق بودجه سنواتی پیش

  

 7۱7ماده 
، بیستم (70)منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم  کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به

انداز  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، اهداف سند چشم( 77)و بیست و یکم ( 70)
تقویت نهاد »ی کلی برنامه ششم و سیاستهای کلی خانواده مبنی بر ها ساله و سیاست بیست

هاا و توجه  خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه
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مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرآیند  منظور بهره و نیز به« ویژه به نقش سازنده آنان
سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه،  توسعه پایدار و متوازن، با

ها و  ها، برنامه نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسالمی در سیاست
طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخصهای ابالغی ستاد ملی زن و خانواده 

 .نمایندشورای عالی انقالب فرهنگی اقدام 
موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق ( معاونت امور زنان و خانواده)ریاست جمهوری  -7تبصره 
ها و طرحهای دستگاهها و رصد مستمر ارتقای شاخصهای وضعیت زنان و  ها، برنامه سیاست

 .طور ساالنه به مجلس شورای اسالمی و هیئت وزیران ارائه نماید خانواده، گزارش آن را به
نامه اجرائی این ماده در خصوص نحوه اعمال، سازوکارهای نظارت و پایش  آیین -7تبصره 

شاخصها و وظایف و الزامات دستگاههای اجرائی برای ارتقای شاخصهای مذکور، به پیشنهاد 
، سازمان و سازمان اداری و استخدامی (معاونت امور زنان و خانواده)مشترک ریاست جمهوری 
ماه  ربط در چهارچوب قوانین مربوطه، شش دستگاههای اجرائی ذیکشور و با همکاری سایر 

 .االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پس از الزم
 

  



112 
 

  

 

 قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات 

 (2) دولت مالی



113 
 

 (2)موادی از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 ـ ۵ماده
 ، شود یریت خدمات کشوری اجازه داده میقانون مد( 6)به دستگاههای اجرائی موضوع ماده  

های فرهنگی،هنری ومازاد ورزشی را از طریق برگزاری  واحدهای خدماتی و رفاهی ومجتمع
ها با  ها ودهیاری مزایده به اشخاص صاحب صالحیت بخشهای خصوصی،تعاونی، شهرداری

ویت اولویت بخش تعاونی درشرایط برابر ودراماکن ورزشی درشرایط مساوی با اول
صورت  های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی وشهرستانی به های ورزشی،رده فدراسیون

رسانی این مؤسسات  برداری وخدمات نظارت برکاربری و استانداردهای بهره.اجاره واگذار نماید
مابین بر عهده دستگاه  داد فی عنوان بخشی از قرار کننده به وهمچنین رعایت حقوق مصرف

ای  ـ هزینه معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد. مربوط استاجرائی 
شود، به دستگاههای اجرائی  بینی می که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش

یابد تا درقالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و  ربط ملی یا استانی اختصاص می    ذی
 .یزی کشور هزینه شودر برنامه

بها به درآمدهای  نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین وواریز وجوه اجاره آیین
نحوه تعیین صالحیت شرکتها وارائه خدمات به  داری کل کشور، خزانه عمومی نزد

ی کشور ریز پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه کنندگان با مصرف
 .رسد وزیران می  تصویب هیأت به

 ـ  ۱ماده
شود  ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می به وزارتخانه

درصورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن، درخواست تغییرکاربری اموال 
رایی وواحدهای تابع استانی حسب مورد غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دا

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( 6)به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده
کمیسیون .ربط ارسال کنند های ذی و اصالحات بعدی آن در هر یک از استان 7967مصوب 

کمیسیون  موظف است درصورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه
ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل وامالک ( 6)ماده 

همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدورمجوز تغییر کاربری پس از دستور پرداخت 
 .عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابالغ نماید
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بار عملکرد آن را به  موظفند برحسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یکاستانداران 
ریزی کشور و شورای  های کشور و امور اقتصادی و دارایی،سازمان مدیریت و برنامه وزارتخانه

این دستگاهها موظفند پس از . ها گزارش کنند ریزی و توسعه استان هریک از استان برنامه
داری  ق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهفروش امالک مذکور از طری

داری کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادله موافقتنامه و  خزانه. کل کشور واریز نمایند
ریزی کشور، معادل وجوه واریزشده را درسقف  ابالغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه

ربط قرار دهدتا صرف جایگزینی  در اختیار دستگاه اجرائی ذی اعتبارات مندرج در بودجه سنواتی
های  این قانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی( 79)شده با رعایت ماده ملک فروخته

 .تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید ای نیمه سرمایه

هی و حمایت از تولید و عرضه قانون ساماند( 1)تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده
 .باشد و اصالحات بعدی آن از شمول این حکم مستثنی می 7911مسکن مصوب 

  ـ7۱ماده
قانون مدیریت خدمات کشوری به جزنهادهای عمومی ( 6)به دستگاههای اجرائی موضوع ماده

ه سنواتی تمام دولتی مندرج در قوانین بودج های نیمه شود که پروژه دولتی اجازه داده می غیر
پیشنهاد  اجرائی که به  نامه  ریزی وتوسعه استان خودرابراساس آیین ویامصوب شورای برنامه
رسد، با استفاده از مشارکت  وزیران می تصویب هیأت  ریزی کشور به سازمان مدیریت و برنامه

 .خیرین تکمیل نمایند

 -72ماده 
های تابعه ذی ربط اجازه داده می  به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت 

شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و 
تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص 

رکان شهری و عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشت
روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام 

 .دکن

 ـ 7۱ماده
ای، به  های سرمایه منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک دارایی به

 (7)شمارهای مندرج در پیوست  های سرمایه دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک دارایی
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ای استانی مصوب شورای  سرمایه های  قوانین بودجه سنواتی وطرحهای تملک دارایی
های  شود،تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی ها اجازه داده می ریزی و توسعه استان برنامه

ای هرطرح را برای تأمین سود وکارمزد تسهیالت دریافتی خیرین از شبکه بانکی  سرمایه
ربط قرار  منظوراجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذی مالی واعتباری که بهومؤسسات 

تسهیالت اعطائی، توسط خیرین تضمین . منظورنمایند  قطعی هزینه  به  و   گیرد، پرداخت می
 وکارمزد پرداخت سود ریزی کشور موظف است برای باز شود وسازمان مدیریت و برنامه می

بودجه سنواتی   ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح طرحهای خاتمه یافته،مانده  تسهیالت باقی
 .بینی کند پیش

رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها،  نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی اطالع آیین
پذیرش خیرین متقاضی مشارکت،سازوکارهای واریز تسهیالت دریافتی توسط خیّرین ومصرف 

پیشنهاد سازمان مدیریت و  اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، بهآنها توسط دستگاه 
 .رسد وزیران می     تصویب هیأت ریزی کشور به برنامه

 ـ 2۱ماده

 شده از   شود،خریدآب استحصالی وپساب تصفیه به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می
داران در بخشهای  جویی حقآبه فهگذاران اعم ازداخلی وخارجی،آب مازاد ناشی ازصر  سرمایه

های انتقال آب توسط بخش غیردولتی راحسب مورد با قیمت توافقی یا با  مصرف و هزینه
 .پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند

 -21ماده 
 :به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به  عمل آورد 

تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه  تمام و تکمیل  شده و  الف ـ واگذاری طرح های
آماده بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین 

، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد (فاینانس)مالی دوره ساخت 
رای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به با رعایت استانداردهای اج

 بخش غیردولتی با حفظ کاربری
ب ـ واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل  شده که خدمات 
آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به  صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با 

 حفظ کاربری
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واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرح های تملک دارایی های سرمایه  ج ـ
ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ 

 کاربری
ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و 7تبصره 

ز محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز ا
اعتبار ردیف های مربوط به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در قالب تسهیالت و 
وجوه اداره  شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیالت و کمک و سایر روش های تأمین 

رای اقتصاد به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به مالی مورد تصویب شو
احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان 

 .مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص است
شمول ـ کمک های بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و م7تبصره 

 .پرداخت مالیات بر درآمد نیست

 2۱ماده 

مصوب ( 7)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 7)در ماده -الف 
و شرکتهای آب و فاضالب و توزیع »عبارت « شرکتهای دولتی»، بعد از عبارت 76/1/7911

« یش اعتبارات اسنادی ریالیبرق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و گشا
 .شود اضافه می

هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی  -ب
قانون ( 90)گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده و موارد ضروری یا از محل تنخواه

 .مجاز است 7967برنامه و بودجه مصوب 

قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه ( 6)بانکهای موضوع ماده شرکتهای دولتی و -ج
سود %( 60)بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد  کل کشور برای آنها سود ویژه پیش

. این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند( 1)بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده پیش
م آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان شرکتهای دولتی که قسمتی از سها

باشند و سهم بخش  سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی
مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ( سود ویژه)سود ابرازی%( 60)از پنجاه درصد   غیردولتی
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دشده تابع احکام مربوط و وصول مبلغ یا. ربط به سهامداران بخش یادشده پرداخت شود ذی
 .و اصالحات بعدی آن است 7955های مستقیم مصوب  مقرر در قانون مالیات

ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و  های سرمایه ای و تملک دارایی اعتبارات هزینه -د
شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در  ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به

شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط  دود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی بهح
ریزی  های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامه قوانین یادشده براساس مفاد موافقتنامه

کشور و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع 
 .قابل تعهد، پرداخت و هزینه است 7967قانون برنامه و بودجه مصوب ( 90)ماده

( 10)انجام هرگونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده  -هـ 
قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص 

 .های متبادله، ممنوع است موافقتنامه های تخصیص و نیز شرح عملیات محدودیت

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر  سازمان مدیریت و برنامه -و
ماه هر سال، شرکتهای دولتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دالیل قانونی 

در مورد سایر شرکتهای زیانده با . ندوزیران گزارش نمای     ضرورت دارد را احصاء و به هیأت
ریزی کشور و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب  پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

 .شود مانده اقدام می واگذاری سهام یا انحالل شرکت و واگذاری اموال باقی

ارات عمومی موظفند دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتب -ز
 :موارد زیر را رعایت کنند

ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه  اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی -7
 مستقیم اعتبارات عمومی

شده نسبت به   اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره -7 
 روشهای پرداخت و کمک بالعوض
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ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط  -ح
دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و 

ها و غیر آن، ایفای  های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده هزینه
دات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده تعه
عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا  مسؤولیت اجرای این حکم بر. شود، ممنوع است می

تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار . مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است
 .شود شمول مجازات مربوط میمحسوب و م

- ط

ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده  های سرمایه اعتبار طرحهای تملک دارایی -7
از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان %( 70)درصد 

یش است و عوامل ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزا مدیریت و برنامه
انتخاب  7967قانون برنامه و بودجه مصوب ( 77)اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده

 .شوند می

ای مندرج در قوانین  های مالی و هزینه اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی -7 
فرقه، اعتبار از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای مت%( 70)بودجه سنواتی حداکثر ده درصد 

ریزی کشور در سقف بودجه  ای توسط سازمان مدیریت و برنامه های مالی و هزینه تملک دارایی
 .سنواتی کل کشور قابل افزایش است

یافته بودجه عمومی  و اختصاصی تخصیص ای  از اعتبارات هزینه%( 6/0)حداکثر نیم درصد  -9 
یافته بودجه  ای تخصیص های سرمایه راییاز اعتبارات تملک دا%( 7)درصد  دولت، حداکثر یک

شرکتهای   های هزینه  از مجموع%( 76/0)عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد 
ای شرکتهای دولتی و پنجاه  های سرمایه از مجموع هزینه%( 6/0)دولتی، حداکثر نیم درصد 

وم و فناوری و یافته توسعه عل ای و اختصاصی تخصیص از اعتبارات هزینه%( 60)درصد 
ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون  پژوهشهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

قانون نحوه هزینه »محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت 
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ت عمومی کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررا
 .شود هزینه می« 7951دولت مستثنی هستند مصوب 

اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهشهای کاربردی در چهارچوب سیاستها و  -تبصره 
 .شود های نقشه جامع علمی کشور هزینه می اولویت

ت هر دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهش -ی 
ای جدید، متن  های سرمایه ای، مالی و تملک دارایی سال بر اساس اعتبار ابالغی اعم از هزینه

های توسعه و قوانین بودجه  پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه
ی های ابالغ سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل

ریزی کشور موظف  سازمان مدیریت و برنامه. ریزی کشور ارائه نمایند سازمان مدیریت و برنامه
است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و 
ابالغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت 

االجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام  صالح و ابالغ موافقتنامه نهائی که الزمبه ا
 .کند

در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از  -تبصره 
های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و  شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه

ای، بودجه تفصیلی  باشند، برای اعتبارات هزینه ربط می سایر مراجع قانونی ذیآموزش پزشکی و 
 .باشد امناء، مالک عمل می     مورد تأیید هیأت

منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست  به -ک 
مقرر در قوانین بودجه سنواتی  شود در حدود ارقام محیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده می

حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و 
. های توسعه اقدام کنند خارجی با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه

ریزی کشور بوده و  برنامه صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک یادشده و سازمان مدیریت و
صدور اوراق مشارکت یا . بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است
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در اجرای این بند . با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است صکوک اسالمی 
 .قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است( 11)رعایت ماده

چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر  -هتبصر
داری کل کشور مجاز است معادل  دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه

تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات 
 .سررسیدشده را پرداخت کند

شود  به دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می -ل
گذاری و توسعه  منظور تحقق اهداف سرمایه اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به

فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه 
سود   بینی شده است، برای پرداخت تسهیالت تلفیقی و یارانه یشکمکهای فنی و اعتباری پ

شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و  صورت وجوه اداره تسهیالت به
نامه اجرائی این بند مشتمل بر چهارچوب  آیین. ای دولتی قرار دهند صندوقهای حمایتی و توسعه

یزان حمایت در قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع قرارداد عاملیت، شرایط تسهیالت و م
ریزی کشور و  های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه بانکی و صندوق

 .رسد تصویب هیأت وزیران می وزارت امور اقتصادی و دارایی به

بازسازی و نوسازی  آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، منظور پیش شود به به دولت اجازه داده می -م
دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان،  مناطق آسیب

های  سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماری آتش
( 70)گردان موضوع ماده گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه همه

و اعتبارات %( 9)را به سه درصد  7910نون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب قا
را به دو درصد  7911قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ( 77)موضوع ماده

اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و . افزایش دهد%( 7)
از ابتدای سال . وزیران قابل هزینه است     و تصویب هیأت( ه روزظرف مدت د)ریزی کشور  برنامه
شود  ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می بخشی از اعتبارات مذکور به 7936

احمر و وزارت بهداشت،  ای به جمعیت هالل های سرمایه ای و تملک دارایی صورت هزینه به
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یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح  درمان و آموزش پزشکی اختصاص می
 .هزینه گردد

ها، تغییر تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه تصویب -ن
کارگیری نیرو  بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به و طبقه

هها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و و مصوبات هیأت امنای دانشگا
های بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء  صندوق

است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی 
م دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اقدا. ربط تأمین شده باشد دستگاه اجرائی ذی
 .شود اعتبار محسوب می

خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای  -س
 .وابسته و تابع آنها ممنوع است

مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش  -ع
ای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات ه وزارتخانه

شود، پس از ابالغ  ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می های سرمایه ای و تملک دارایی هزینه
شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در  عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می به

 .ین و مقررات مربوط هزینه کنندموافقتنامه براساس قوان

 91اده م
عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به  
عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، 

بودجه سنواتی پیش بینی می شود، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین 
منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـ هایی که برای این ( %700)صددرصد . واریز می گردد

منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد 
در )جامعه عشایری  ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایین تر و

، اختصاص می یابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین (چارچوب نظام ارجاع
تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستان های مناطق توسعه نیافته، 
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پوشش  مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب العالج و افراد تحت
 .نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود

هر گونه پرداخت هزینه های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار،کمک های رفاهی، پاداش، 
فوق العاده  های مأموریت، کارانه، بهره وری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه 

اداری نظیر اقالم مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع می های 
 .باشد

 

 ۴۴ماده 

زدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن  منظور تمرکز به -۴۴ماده 

   گیرد ای استان اقدامات زیر صورت می منطقه

  اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی -الف 
ای و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات  های مالی و سرمایه دارایی
صورت سرجمع در قوانین بودجه  کدام به ای و مالی هر های سرمایه ای و تملک دارایی هزینه

ای و توزیع سرجمع اعتبارات  اعتبارات هزینه« برنامه -دستگاه »توزیع . شود سنواتی درج می
ها مطابق ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای  ای شهرستان های سرمایه تملک دارایی

هایی که ماهیت استانی داشته و یا  اعتبار پروژه -تبصره      ریزی و توسعه استان است برنامه
    .شود صورت مجزا تعیین می وسط شورا بهطور مستقیم و ت گیرند به در چند شهرستان قرار می

ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از  شورای برنامه -ب 
ای  ای و اعتبارات هزینه های سرمایه ابالغ بودجه مصوب استان شامل درآمدها، تملک دارایی

موضوع الیحه قانونی راجع به )ریزی استانها  براساس پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه
که ساختار ( شورای انقالب 76/1/7963تشکیل سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 

ریزی  تشکیالتی آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط سازمان مدیریت و برنامه
های  و در چهارچوب اهداف و سیاست( عنوان دبیر شورا به)شود  کشور تعیین و ابالغ می

ها و  مشی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و خط برنامه
اعتبارات ابالغی به استان را که در قانون %( 700)های ابالغی سازمان صددرصد  دستورالعمل

 :شرح زیر توزیع کند بودجه درج گردیده است به
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ها و  مصوب شورا بین فصول، برنامه اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون -7    
 دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستان    

    ای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهای  های سرمایه اعتبارات تملک دارایی -7   

نیافتگی به  های مربوط به توسعه نیافته استانی بین فصول و برنامه نیافتگی و نقاط توسعه توسعه  
 رستانتفکیک شه   

      سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق )نفت و گاز %( 7)اعتبارات موضوع دودرصد  - 9   

      به تفکیک ( نیافته خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاً به مناطق توسعه نفت   

 شهرستان   

   نماینده سازمان  ،(رئیس کمیته)ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار  کمیته برنامه -ج     

و عضویت رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران ( دبیرکمیته)ریزی استان  مدیریت و برنامه
های عمرانی شهرستان  ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژه کل آنها عضو شورای برنامه

با  را حداکثر پانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه
 .ربط به سازمان استان مذکور اعالم نمایند دستگاههای اجرائی ذی

فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان  -تبصره      
عنوان ناظر در  به( ضمن ارائه مستندات دستورجلسه)شهرستان در مجلس شورای اسالمی 

 .عمل آورند جلسات دعوت به

ریزی کشور همزمان  ای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامهدرآمده -د     
شود و ستاد تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس  با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ می

و دستگاههای ( دبیر)، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان (رئیس)سازمان استان مذکور 
صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول  من تشکیل جلسات بهربط، مکلف است ض اجرائی ذی

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش  درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامه
 .کند

منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها،  به - ه      
بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با  های کلی ناظر بر مشی سیاستها و خط
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و رئیس سازمان امور ( دبیر)ریزی استان  مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه
 .شود اقتصادی و دارایی استان تشکیل می

 پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده -و   
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تنفیذشده ( 11)

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( 19)در ماده 
ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص  تخصیص اعتبار هزینه 77/5/7919مصوب 

ریزی استان برحسب  های سرمایه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه اراییاعتبارات تملک د
 .شود طرح و پروژه تعیین و ابالغ می

ریزی استان مکلفند در هر  کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و برنامه -7تبصره     
یص این ماده، سهم تخص( ب)گانه موضوع بند  مقطع از ابالغ تخصیص برای موارد سه

طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات 
 .موضوع اعتبار شهرستان در سرجمع تخصیص، رعایت کنند

تواند متناسب با افزایش سهم اعتبارات  ریزی کشور می سازمان مدیریت و برنامه -7تبصره      
و اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی ها، وظایف  ای استان های سرمایه تملک دارایی

 .خود، تفویض کند

نفت و گاز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت %( 7)عالوه بر اعتبارات دو درصد  -ز      
شود، سهم اعتبارات  زدایی و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به استان اضافه می

کل اعتبارات %( 70)تا سقف بیست درصد %( 7)النه دو درصدهای استانی سا تملک دارایی
 .شود ای کشور، افزوده می های سرمایه تملک دارایی

ریزی و توسعه استان و سازمان  سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شورای برنامه -ح       
رئیس شورا و  کند در قالب قراردادی تنظیم و بین ریزی کشور را مشخص می  مدیریت و برنامه

قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور . شود سازمان مذکور مبادله می
 .شود تهیه و ابالغ می

داری کل و زیرنظر اداره کل  در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه -ط          
کل موظف است برای هر یک از  داری خزانه. شود امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می
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در ( معین استان خزانه)« کل داری حساب خزانه»عنوان  های معین استان، یک حساب به خزانه
گردان هر استان را متناسب با  مرکز استان افتتاح کند و در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه

اسبه و حداکثر تا بیستم ای آن استان مح های سرمایه ای و تملک دارایی اعتبارات مصوب هزینه
 .واریز کند( خزانه معین استان)« داری کل حساب خزانه»فروردین ماه به 

قانون تنظیم بخشی از مقررات ( 11)االجراء شدن این قانون، ماده از تاریخ الزم -ی          
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از ( 73)و ماده 71/77/7910مالی دولت مصوب 

 شود نسخ می 76/1/7911مصوب ( 7)دولت رات مالیمقر
 ۵2ماده 

 :صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال
را جهت پرداخت تسهیالت به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه ( %70)ده درصد ( الف

توجیه فنی، زیست های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای 
محیطی ومالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب، 
کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و محیط زیست و صادرات محصوالت 

سود سپرده گذاری و . کشاورزی در بانک های دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند
. ت پرداخت تسهیالت طرح های موضوع این بند اختصاص می یابداقساط وصولی مجدداً جه

تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می 
 .گیرد

را جهت پرداخت تسهیالت به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های ( %70)ده درصد ( ب
به طرح های دارای توجیه فنی، زیست محیطی اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی 

و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، 
گردشگری و صادرات کاالهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانک های 

مجدداً جهت سود سپرده گذاری و اقساط وصولی . دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند
تبدیل ارز به ریال موضوع این . پرداخت تسهیالت طرح های موضوع این بند اختصاص می یابد

 .بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می گیرد
از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی ( %6)ـ پنج  درصد 7تبصره 

، سازمان بهزیستی و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط جهت (ره) کمیته امداد امام خمینی
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط 
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تخصیص می یابد و بانک های عامل مکلفند عالوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را 
مجاز است با اخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ بانک عامل . از محل منابع داخلی پرداخت کنند

از منابع ( %76)نقدی هدفمندی یارانه ها را به  عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد 
 .مذکور به طرح های مربوط به افراد ایثارگر اختصاص می یابد

ضه ـ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره وری تولید گوشت قرمز سالم و عر7تبصره 
مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصالح و افزایش بهره وری 

این ماده به صورت یکجا در اختیار ( ب)از منابع بند ( %7)زنجیره تأمین و تولید، یک درصد 
بانک کشاورزی قرار می گیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری عشایر و 

شایری به صورت تسهیالت به طرح های سرمایه گذاری و پرواربندی عشایر و تشکل های ع
 .تشکل های مربوطه پرداخت شود

 ـ  ۵۱ماده

قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای ( 6)کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده 
مصوب  (7)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 60) موضوع ماده

مکلفند عالوه براعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه درقوانین بودجه ساالنه منظور  76/1/7911
( 5)و(7)ای به استثنای فصول یافته هزینه ازاعتبارات تخصیص %(7)شده است،یک درصد 

های غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری   ودرمورد شرکتهای دولتی ازهزینه
 .هزینه کنند

های  دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت ـ تبصره
رسد مکلفند  تصویب شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری می ربط که به تحقیقاتی دستگاه ذی

کرد این ماده را هرشش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز  نحوه هزینه
شورای عالی علوم،تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد . گزارش دهندآمار ایران 

همچنین .طور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسالمی ارائه کند این ماده را به
کرد تحقیق و توسعه را منتشر  مرکزآمارایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

 .نماید

 ۱2ماده 
 :ن جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح می شودقانو 
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و ( %76)بیست و پنج درصد »قانون عبارت ( 9)ماده ( ز)ذیل بند ( 7)تبصره ( 7)الف ـ در بند 
 .جایگزین می شود« با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی»حذف و عبارت « باالتر

مبلغ تسهیالت مزبور به ازای : دوم به شرح زیر تغییر می کندقانون، فراز ( مکرر 9)ب ـ در ماده 
نسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت ( 7939از سال )هر واحد مسکونی در هر سال 

( %1)نرخ این تسهیالت چهار درصد . شهر و روستا تعیین و به  تصویب هیأت وزیران می رسد
 .ی مصرف و نوساز بودن مسکن استو بازپرداخت آن بیست ساله بدون رعایت الگو

 ـ ۱۵ماده
شده ذیل عالوه بردریافت نرخ گاز،به ازای مصرف  دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین 

ها را  بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمی%( 70)هرمترمکعب گاز طبیعی ده درصد
 .کشور واریز کندداری کل  عنوان عوارض ازمشترکان دریافت و به حساب خزانه به

وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی %( 10)هشتاد درصد  الف ـ

خیز،گازخیز واستانهایی که برخورداری آنها  به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر،نفت
ط هزینه رب ازگازکمتر ازمتوسط کشوراست،توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی

 .شود می

ربط مکلف است خسارات وارده به معابر  تبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی
 .عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید

از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و %( 70)بیست درصد  ب ـ

مدارس با اولویت مدارس روستاها،تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس  سرمایشی
ها درقالب ردیف مشخص درقوانین بودجه سنواتی وبا مبادله موافقتنامه با سازمان  وهنرستان

 .یابد ریزی کشوربه سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص می مدیریت وبرنامه

شود و  ربط وزارت نفت محسوب نمی ان درآمد شرکت تابعه ذیتبصره ـ منابع مذکور به عنو
 .مشمول مالیات نیست

 ـ17ماده
از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی %( 7)درصد ریزی و توسعه استان یک شورای برنامه 

های مقاومت بسیج  منظور احداث و توسعه و تجهیز به پایگاههای حوزه ای استان رابه سرمایه
 .اختصاص دهد
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 سایر قوانین مرتبط با 

 7931بودجه 
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 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 7۱ماده  
ها، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی  آگاهی شود برای پیش به دولت اجازه داده می 

جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی  دیده از حوادث غیرمترقبه از مناطق آسیب
های دامی، اعتبار مورد نیاز را در  شاورزی واپیدمیهای فراگیر محصوالت ک آب دریا، آفت

 .بودجه ساالنه منظور نماید لوایح
ربط کمکهای  ریزی کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههای ذی سازمان مدیریت و برنامه 

کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه  تعیین می دیدگان به طریقی بالعوض را برای پرداخت خسارت
خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهای بالعوض، ساالنه در جبران 

 .شوند ای کامل به تدریج کمکهای بالعوض حذف پوشش بیمه افزایش یابد و با
شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند  به دولت اجازه داده می 

گردان خزانه  سال را از محل افزایش تنخواه عمومی هراز بودجه %( 7)آنها تا معادل یک درصد 
حداکثر تا پایان همان سال از  تنخواه مذکور. این قانون تأمین و هزینه نماید( 7)موضوع ماده 

 .جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجه ساالنه تسویه خواهد شد صرفه محل
ریزی کشور و وزارت  سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک  آیین 

 .کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

 

  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

 72ماده 

بینی نشده معادل یک  شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش به دولت اجازه داده می
گردان خزانه تأمین  محل افزایش تنخواه از بودجه عمومی هر سال را از%( 7/7)و دو دهم درصد 

جمهور هزینه  کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شورای عالی و تأیید رئیس
 .گردد
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 کشوری خدمات مدیریت قانون

 ۵ماده 
ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ،  کلیه وزارتخانه: دستگاه اجرائی 

دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است شرکتهای 
بانک مرکزی، بانکها  از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،

 .شوند های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می و بیمه

 

 1۱ ماده
 به فصل این مقررات و ضوابط از خارج پرداخت مبانی کلیه قانون این مشمول دستگاههای در 

 می پرداخت فوت یا و کارافتادگی از یا شدن بازنشسته زمان در که قانونی پرداختهای استثناء
 نظیر خدماتی درازاء مستقیم یارانه عنوان به که رفاهی کمکهای برنامه همچنین و گردد

 اجراء با ، گردد می پرداخت اردمو سایر یا و کودک مهد ، سرویس سلف آمد، و رفت سرویس

 .گردد می لغو قانون این

 
 کسور مشمول های العاده فوق و ثابت حقوق فصل، این اجراء با که صورتی در - تبصره

 کاهش نمودند می دریافت قبلی مقررات و قوانین موجب به که کارمندان از هریک بازنشستگی
 درج ضمن تطبیق تفاوت واین نمود خواهند افتدری تطبیق تفاوت ، قبلی دریافتی میزان تا یابد،

 حقوق محاسبه در تطبیق تفاوت این. گردد می مستهلک بعدی های ارتقاء با حقوقی حکم در
 گردد می منظور نیز وظیفه یا بازنشستگی
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  کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون

 72 ماده
 و ها سازمان و آنها به وابسته و تابعه های شرکت و نیرو و نفت هویژ  به ها وزارتخانه کلیه به 

 شود می داده اجازه کشور کل بودجه قوانین در ردیف و عنوان دارندگان کلیه و دولتی مؤسسات
 میلیارد هزار پانصد و ارزی صورت  به دالر( 700۲000۲000۲000) میلیارد یکصد سقف تا ساالنه

 قبل سال تورم نرخ سقف تا ساله هر که ریالی صورت  به ریال( 600۲000۲000۲000۲000)
 اشخاص اقدام یا گذاری سرمایه که  ماده این ذیل بندهای به مربوط موارد در گردد، می تعدیل
 صادرات، تولید، به تعاونی یا خصوصی های بخش اولویت با داخلی یا خارجی حقوقی یا حقیقی
 کیفیت بهبود و زمان و خدمت یا کاال تولید در هزینه کاهش یا جویی صرفه کیفیت، ارتقای
 و گازی میعانات و گاز و نفت برای انجامد می مالی و جانی تلفات کاهش یا و زیست محیط

 یا صادراتی های قیمت به واردات یا صادرات قابل خدمات و کاالها و نفتی های فراورده
 و قانونی عوارض و دولتی حقوق احتساب با آن ریالی معادل یا آزاد بازار ارز روز نرخ به وارداتی

 دولتی حقوق احتساب با ای غیریارانه های قیمت با موارد سایر برای و متعلقه های هزینه سایر

 .کنند منعقد قرارداد متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و

 :است مکلف دولت
 از و مورد حسب را حاصله ارزش یا منافع و شده  جویی صرفه یا شده تولید خدمت یا کاال ـ7

 .کند خریداری حاصله ارزش یا منافع جویی، صرفه درآمد، محل
 یا متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و دولتی حقوق و گذاری سرمایه سود و اصل ـ7

 .نماید پرداخت آنان به را  ماده این موضوع اقدام منافع
 ضمن کشور، کل بودجه از( 7) و( 7) اجزای زنیا مورد منابع از بخشی یا تمام تأمین صورت در

 اقدام کشور کل داری خزانه طریق از کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان با موافقتنامه مبادله

 .شود می
 شده تولید خدمت یا کاال فروش به نسبت صادره مجوز یا قرارداد طبق توانند می فوق اشخاص

 کشور خارج یا داخل در اقدام یا گذاری سرمایه از حاصله ارزش یا منافع و شده  جویی صرفه یا

 .نمایند اقدام آنها از استفاده و برداری بهره یا و
 با گازی میعانات و گاز خام، نفت تولید ظرفیت افزایش جمله از گاز و نفت های طرح ـ الف

 تولید افزایش گازی، میعانات و خام نفت پاالیش ظرفیت افزایش و مشترک مخازن اولویت
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 در مشترک مخازن طبیعی گاز و گازی میعانات خام، نفت سازی ذخیره پتروشیمی، محصوالت
 در استفاده برای مصرف کم فصول در گاز سازی ذخیره کشور، داخل و غیرمشترک مخازن
 به گاز تزریق برق، یا محصول به گازی میعانات و گاز و  نفت جای در تبدیل پرمصرف، فصول
 گاز و گازی میعانات خام، نفت( سوآپ) معاوضه و( ترانزیت) عبور و راتصاد رشد داخلی، میادین

 گاز جایگزینی و گازی میعانات و نفت همراه گازهای سوختن از جلوگیری نفتی، های فراورده و
 صرفه یا تولید افزایش به که هایی طرح کلیه و ربط ذی نفتی های فراورده با وارداتی یا داخلی

 .بیانجامد نفتی های فراورده و گاز و گازی میعانات و خام نفت مصرف در جویی
 اولویت با صنعت جمله از مختلف های بخش در انرژی مصرف سازی بهینه های طرح ـ ب

 استفاده توسعه ساختمان، و شهری برون و درون ریلی و عمومی نقل و حمل و بر انرژی صنایع
 با شده  مایع گاز یا مایع یا فشرده یطبیع گاز از استفاده گسترش تجدیدپذیر، های انرژی از

 کردن جایگزین یا و تولید شهری،  بین اصلی های راه مسیر و بزرگ شهرهای اولویت
 حمل های هزینه کاهش و فرسوده و پرمصرف خودروهای با برقی یا و مصرف کم خودروهای

 ای، جاده لی،ری نقل و حمل های طرح و ها کشتی( تأخیر خسارت) دموراژ کاهش و مسافر و بار
 گازهای کاهش به که هایی طرح نقل، و حمل وسایل و ها زیرساخت از اعم هوایی دریایی،
 کشاورزی بخش تولیدی واحدهای و آالت ماشین شود، می منجر ای گلخانه

 نیروگاه حرارتی بازدهی و تولید افزایش باال،( راندمان) بازدهی با نیروگاه احداث های طرح ـ پ
 چرخه های نیروگاه در بخار بخش نصب اولویت با شود، حرارتی بازدهی افزایش به منجر که ها

 و (CCHP) گرما و سرما برق، ترکیب و (CHP) گرما و برق ترکیب از اعم ترکیبی( سیکل)

 انرژی تلفات کاهش تجدیدپذیر، های انرژی از استفاده توسعه (DG) کوچک مقیاس مولدهای
 چاه کردن  برقی انرژی، و برق مصرف در جویی صرفه و سازی نهبهی توزیع، و انتقال تولید، در

 جایگزینی خورشیدی، انرژی جمله از نو های انرژی منابع از استفاده اولویت با کشاورزی های
 افزایش و دارد اقتصادی توجیه که مناطقی در نفتی های فراورده یا گاز جای به برق مصرف

 کارخانجات سوخت و گاز تلفات از برق لیدتو برق،( ترانزیت) عبور و صادرات سهم
 کاهش و شوری از جلوگیری های طرح فاضالب، و آب بندر، سد، احداث های طرح ـ ت

 اولویت با مختلف های روش از استفاده با شیرین آب تولید و شور آب کردن شیرین آب، کیفیت
 در آب تلفات اهشک با آب مصرف در جویی صرفه و سازی بهینه بازیافتی، حرارتی های روش
 به که هایی آب و مرزی و مشترک داخلی، های آب از بهینه برداری بهره و مهار وتوزیع، انتقال
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 بهبود به که هایی طرح کلیه و فاضالب بهداشتی دفع و آوری جمع های طرح و ریزد می دریا
 های شیوه و کشاورزی اراضی زهکشی های طرح انجامد، می آب مصرف کاهش و کیفیت

 جمله از موارد کلیه در گذاران سرمایه به آب فروش اجازه یا آب خرید تضمین آبیاری، یننو
 آبیاری و کشاورزی صنعت، بهداشت، و شرب

 و جویی صرفه یا تولیدی خدمات و کاالها کمیت یا کیفیت ارتقای به که هایی طرح سایر ـ ث

 .شوند می منجر زمان و زیست محیط مالی، انسانی، های سرمایه رفتن هدر از جلوگیری
 تعهد سقف و بازپرداخت و اجرا بندی زمان محیطی، زیست و اقتصادی و فنی توجیه ـ7 تبصره
 به ربط ذی وزارتخانه پیشنهاد با دارد دولت تعهد به نیاز که هایی طرح از یک هر در دولت

 از سپ ماه  یک مدت تا حداکثر است مکلف اقتصاد شورای. رسد می اقتصاد شورای تصویب

 .کند تکلیف تعیین و رسیدگی آن، دبیرخانه به طرح هر وصول
 و فنی توجیه دارای های طرح به موظفند عامل های بانک و ملی توسعه صندوق ـ7 تبصره

 .نمایند پرداخت ریالی و ارزی تسهیالت اولویت، با  ماده این اقتصادی
 به منجر  ماده این ضوعمو اشخاص اقدامات یا گذاری سرمایه که  مواردی در ـ9 تبصره

 سود و اصل بازپرداخت تعهد شود، عمومی های هزینه کاهش یا و عمومی درآمد افزایش
 عواید و منافع یا متعلقه های هزینه سایر و قانونی عوارض و دولتی حقوق و گذاری سرمایه
 ولتد عهده به رسد می اقتصاد شورای تصویب به که ترتیبی و میزان به اقـدامات، از حاصل

 .است
 شورای مصوبه مطابق را کننده اقدام یا گذار سرمایه به متعلق حقوق است مکلف نفت وزارت
 های قیمت به مورد حسب ها، هزینه کاهش یا آتی یا حال درآمد افزایش محل از اقتصاد

 های شرکت و ربط ذی های وزارتخانه موارد، سایر در و( سوخت برای) وارداتی یا صادراتی
 دولت بدهکار حساب به همزمان و کنند پرداخت کننده، اقدام یا گذار سرمایه به فندموظ تابعه

 یا گذاری سرمایه اثر در که مواردی در. نمایند حساب تسویه و منظور( کشور کل داری خزانه)
 دولت یابد، کاهش دولتی های شرکت یا اجرایی های دستگاه درآمد ماده، این موضوع اقدامات

 .است مربوط دولتی های شرکت یا اجرایی های دستگاه درآمد کاهش معادل جبران به مکلف
 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 17)  ماده( ب) و( الف) بندهای شامل  تبصره این حکم

 .گردد نمی ایران اسالمی جمهوری
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 از حاصل درآمدهای محل از  ماده این( ت) بند موضوع دولت تعهدات بازپرداخت ـ1 تبصره

 .گیرد می صورت سنواتی بودجه قوانین در ها طرح جرایا
 میعانات خام، نفت که است گذارانی سرمایه با اولویت  ماده این بندهای اجرای در ـ6 تبصره

 .کنند می قبول دولت تعهدات تسویه برای را نفتی های فراورده یا و گازی
 مصرفی سوخت ترکیب و نوع براساس شده  جویی صرفه انرژی یا و سوخت ارزش ـ5 تبصره

 و محاسبه وارداتی یا و صادراتی های قیمت طبق و قرارداد انعقاد از قبل سال یک دوره در

 .شود می منظور
 فراورده و گاز برق، آب، نیاز صورت در شود می داده اجازه مذکور های وزارتخانه به ـ1 تبصره
 حقیقی اشخاص از را شده  جویی صرفه یا تولید ای یارانه خدمات و کاالها سایر و نفتی های

 برای) وارداتی یا صادراتی های قیمت به مورد حسب تعاونی یا خصوصی غیردولتی، حقوقی یا
 این در گذاران سرمایه سایر یا و آنان از ای غیریارانه های قیمت به موارد سایر برای و( سوخت
 هر در ای سرمایه های اییدار تملک های طرح اجرای و اشتغال ایجاد برای یا خریداری زمینه
 یا کاال تواند می گذار سرمایه تمایل صورت در. کنند گذاری سرمایه شهرستان هر و استان

 .برساند فروش به خارج یا داخل در را شده  جویی صرفه یا تولید خدمت
 ای یارانه خدمات و کاالها در مصرف کاهش به تشویق و ها هزینه کاهش منظور به ـ1 تبصره

 داده اجازه  ماده این در آنها به ربط ذی وابسته و تابعه های شرکت و مذکور های رتخانهوزا به
 نفتی های فراورده گاز، برق، آب، معین، حد از کمتر مصارف اقتصاد شورای تصویب با شود می

 مصرف و مصرف نوع جغرافیایی، منطقه فصل، به توجه با را ای یارانه خدمات و کاالها سایر و

 .دهد کاهش صفر یا و قیمت حداقل به مصرف کاهش با متناسب ،کنندگان
 و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان مشترک پیشنهاد با  تبصره این اجرای چگونگی
 کشاورزی جهاد و تجارت و معدن صنعت، نیرو، نفت، دارایی، و اقتصادی امور های وزارتخانه

 مقدار و کنندگان مصرف و مصرف نوع یی،جغرافیا مناطق مصارف برای معین حد تعیین شامل

 .رسد می اقتصاد شورای تصویب به قانون این ابالغ از پس ماه دو تا مصرف قیمت و
 های وزارتخانه و کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به  ماده این اجرایی نامه آیین
 این ابالغ از پس ماه  هس مدت ظرف حداکثر مورد حسب نیرو و نفت دارایی، و اقتصادی امور

 رسد می وزیران هیأت تصویب به قانون
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 9۵  ادهم
 می انجام آن بعدی اصالحات و 79/9/7911 مصوب معادن قانون در زیر اصالحات و الحاقات 

 :شود
 قانون( 71) ماده به( 77)و( 70) ،(3) ،(1) های تبصره عنوان به زیر شرح به  تبصره چهار ـ الف

 :شود می اضافه
 نمی صادرات از مالیات معافیت مشمول خارج به صادرات صورت در معدنی خام مواد ـ1  صرهتب

 .شوند
 عرضه و تولید رقابتی بازار در که غیرانحصاری معدنی مواد گذاری قیمت اجازه دولت ـ3  تبصره

 .بود خواهد تقاضا و عرضه قیمت تعیین مالک و نداشته را شود می
 وری، بهره ارتقای منظور به کاربردی های پژوهش جهت که عادنیم برداران بهره ـ70  تبصره

 تأیید با معدنی مواد فراوری و معدن حوزه در علم تولید یا انرژی مصرف سازی بهینه فناوری،
 و عالی آموزشی مراکز و ها دانشگاه با قرارداد انعقاد به اقدام تجارت و معدن صنعت، وزارت

 معادن دولتی حقوق پرداخت از کنند می( تکمیلی تحصیلی مقاطع در دانشجو دارای) پژوهشی

 .باشند می معاف سال هر در ریال میلیارد پنجاه حداکثر و( %70) درصد ده تا
 وزارتخانه توسط آن ابالغ تاریخ از ماه سه مدت ظرف حداکثر  تبصره این اجرایی نامه آیین

 .رسد می وزیران هیأت صویبت به فناوری و تحقیقات علوم، و تجارت و معدن صنعت، های
 عالی شورای پیشنهاد با  ماده این( 1) تبصره مشمول خام معدنی مواد مصادیق ـ77  تبصره

 .شود می ابالغ و تعیین اقتصاد شورای تصویب و معادن
 «فراوری و» عبارت «بهینه برداری بهره» عبارت از پس قانون( 71)  ماده( 6)  تبصره در ـ ب

 .شود می اضافه
 عبارت با «تجارت و معدن صنعت، وزارت تشخیص به» عبارت قانون،( 71)  ماده صدر در ـ پ

 .گردد می جایگزین «معادن عالی شورای تصویب و تجارت و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد با»
  ماده شماره و شود می الحاق معادن قانون به( 96)  ماده عنوان به زیر شرح به  ماده یک ـ ت

 :گردد می اصالح( 95) به( 96)
 سازمان جمله از آن به وابسته و تابعه های سازمان و تجارت و معدن صنعت، وزارت ـ96  ماده

 طبق مکلفند آن به وابسته و تابعه های شرکت و ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه
 شفرو و استخراج اساسی، قانون( 11) چهارم و چهل اصل کلی های سیاست اجرای قانون
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. نمایند واگذار تعاونی یا خصوصی بخش به عمومی مزایده طریق از را خود به متعلق معادن
 کل داری خزانه به واریز از پس معادن گونه این فروش و استخراج واگذاری از حاصل عواید
 نوسازی و توسعه سازمان طریق از سنواتی های بودجه قالب در مذکور قانون رعایت با کشور
 تحقیقات اکتشاف، معادن، زیرساخت صرف تابعه های شرکت و ایران معدنی یعصنا و معادن

 نیمه های طرح تکمیلی و معدنی مواد برای کاربردی های پژوهش و معدنی مواد های فراورده

 .شود می معدن بخش در( تکنولوژی) فناوری بخش به کمک و معدنی تمام
 یا کاال بورس طریق از صرفاً فروش و استخراج واگذاری از قبل مذکور معدنی مواد فروش

 .است مجاز مزایده
 کشف گواهی اخذ از پس شوند می کشف مذکور های سازمان توسط که جدید معادن ـ  تبصره
 .شوند واگذار باید فوق سازوکار طبق
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  تبصره های قانون بودجه سالهای قبل

 3۱قانون بودجه  و-7۱تبصره بودجه 

 و تنفیذ 7935 سال برای کشور کل 7936 سال بودجه قانون حاصال قانون( 96)تبصره حکم -
 میلیارد یک از کمتر وامهای های جریمه و سود بخشودگی شامل پولی پایه افزایش عدم شرط

 و هفتاد و یکصد سقف در مذکور قانون( 95) تبصره حکم و شود نمی ریال(7۲000۲000۲000)
 .شود می تمدید 7935 سال رایب ریال(716۲000۲000۲000۲000) میلیارد هزار پنج

 

 کشور کل 793۵ سال بودجه قانون اصالح قانون 9۵تبصره

 
 مفاد رعایت با را کشور کل 7936 سال بودجه قانون شود می داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

 :نماید اجراء ذیل اصالحات و الحاقی های تبصره

 
 الحاقی های تبصره ـ الف

 

 خالص ارزیابی از حاصل مازاد حساب محل از شود می داده اجازه دولت به ـ9۵ تبصره

 اجرای برای الزم منابع کسر از پس ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک خارجی های دارایی
 و 7931/7/7 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون( 15) ماده
 مرکزی بانک شده مصادره یا و شده بلوکه یا و لبالوصو ارزی منابع از ناشی تسعیر مازاد کسر

 در) ارز نرخ سازی یکسان های هزینه تأمین برای الزم منابع بینی پیش و ایران اسالمی جمهوری
 مطالبات تسویه برای را بانکها از ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک مطالبات ،(اجراء صورت
 بخشودگی همچنین و دولتی بانکهای در دولت سرمایه افزایش و دولت از بانکها این قانونی

 هزار  پنجاه و صد چهار سقف تا حداکثر ریال،( 7۲000۲000۲000) میلیارد یک تا تسهیالت سود
 تسویه زیر بندهای رعایت با( 7) شماره جدول شرح به ریال( 160۲000۲000۲000۲000) میلیارد

 :نماید

 



128 
 

 .است ممنوع صورت هر به محل این از پولی پایه افزایش ـ7

 
 سازمان تأیید و مطالبات بودن قانونی احراز از پس تنها دولت، از بانکها مطالبات تسویه ـ7

 .است انجام قابل حسابرسی

 
 پایان در مرکزی بانک و بانکها از یک هر به دولتی شرکتهای و دولت بدهی مانده افزایش ـ9

 .است ممنوع قانون این اجرای از پس ارقام به نسبت 7936 سال

 
 کلیه و است تسهیالت اصل بازپرداخت به منوط مذکور تسهیالت سود بخشودگی ـ1

 .شود می بخشوده تسویه زمان در تسهیالت این به متعلق های جریمه

 
 به ماهه سه مقاطع در باید سرمایه افزایش و مطالبات تسویه از مرحله هر اجرای گزارش ـ6

 شورای مجلس اقتصادی و محاسبات و بودجه و هبرنام های کمیسیون کشور، محاسبات دیوان

 .باشد می کشور محاسبات دیوان عهده بر تبصره این اجرای حسن بر نظارت. شود ارائه اسالمی

 
 عمومی محاسبات قانون( 709) ماده اجرای در است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت ـ5

 خالص ارزیابی از حاصل زادما حساب محل از شده استفاده منابع 7955/5/7 مصوب کشور
 درج بودجه عملکرد صورتحساب در را ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک خارجی های دارایی

 .کند

 
 وزارت مشترک پیشنهاد به که است ای نامه آیین برمبنای تبصره این اجرای نحوه ـ1

 به ایران سالمیا جمهوری مرکزی بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان دارایی، و اموراقتصادی
 رسد می وزیران هیأت تصویب

 

 39قانون بودجه  2تبصره –قبند
 :شود اجازه داده می 7939در سال  

ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از  وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی-7
الیش جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پا
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های نفتی و جلوگیری  نفت خام و میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده
های نفتی  جای فرآورده از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به

دالر به صورت ارزی یا معادل ریالی آن ( 700۲000۲000۲000)ربط تا سقف یکصد میلیارد  ذی
قانون اساسی اقدام به   (11)های کلی اصل چهل و چهارم ت قانون اجرای سیاستبا رعای

و یا روشهای موضوع  (BOT)برداری و تحویل متقابل، ساخت، بهره گذاری به روش بیع سرمایه
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با تضمین خرید ( 771)ماده( ب)بند

قرارداد منعقد و یا ( سال حداقل ده)اخلی یا صادرات برای بلندمدت محصول، اجازه به فروش د
گذاری صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای  مجوزهای الزم را برای سرمایه

ای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله  سازی، کاهش گازهای گلخانه بهینه
ل عمومی و ریلی درون و برون شهری، و حمل و نق( بر با اولویت صنایع انرژی)صنعت 

با اولویت ) CNG های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از ساختمان، توسعه استفاده از انرژی
مصرف، به وزارت  و تولید خودروهای کم( شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری

قانون   (11)هارمهای کلی اصل چهل و چ شود با رعایت قانون اجرای سیاست نفت اجازه داده می
گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات  اساسی با متقاضیان و سرمایه

  .ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید

بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در  محیطی، زمان توجیه فنی و اقتصادی و زیست

  .رسد ورای اقتصاد میهریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب ش

عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت  های موضوع این بند به گذاری تعهد بازپرداخت اصل سرمایه
را در هر پروژه ( خام معادل نفت)جویی حاصل شده  ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه

به حساب گذار پرداخت و همزمان  پس از اعالم وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه

  .نماید منظور و تسویه حساب می( داری کل کشور خزانه)بدهکار دولت 

شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای  به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می

  .گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند قانون اساسی با سرمایه( 11)کلی اصل چهل و چهارم 

دالر یا معادل ( 600۲000۲000)تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون  طرحهای موضوع این بند

  .رسد ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می

قیمت نفت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پاالیش و یا توسعه کمی واحدهای -7
قیمت صادراتی %( 36)تا نود و پنج درصد %( 30)نود درصد  موجود غیردولتی در داخل بین
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خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت نفت اعالم ( فوب)تحویل روی کشتی 

  .گردد شود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین می می

ها به  رانهقیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یا-9
همچنین به . سنت در هر متر مکعب کمتر نشود( 79)گردد که از سیزده  ای تعیین می گونه

گذاری در  منظور تحریک و تشویق واحدهای پتروشیمی و فعاالن اقتصادی به توسعه سرمایه
صنایع تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و رعایت 

ای تخفیف دهد که نرخ  صورت پلکانی به گونه ان یابی وزارت نفت، قیمت خوراک گاز را بهمک
آیین نامه اجرائی تخفیف پلکانی بر . باشد%( 90)درصد گذار تا سی بازده داخلی ارزی سرمایه

ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت  اساس شاخصهای ترکیبی فوق ظرف مدت سه

  .رسد تصویب هیأت وزیران می شود و به تهیه می

ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و  نامه اجرائی این تبصره ظرف یک آیین
 رسد وزیران می ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت معاون برنامه

  



131 
 

 کل کشور 7931ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

 :روند اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار مینامه  در این تصویب -7ماده 
 .کل کشور 7931قانون بودجه سال : قانون  -الف
مقررات مالی دولت  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از(: 7)قانون الحاق  -ب
  -7939مصوب  - (7)

جمهوری  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه: قانون برنامه -پ
- 7936مصوب  -اسالمی ایران

 .سازمان برنامه و بودجه کشور: سازمان -ت 
ای  های سرمایه ای، تملک دارایی های هزینه ای اجرایی موظفند موافقتنامهه دستگاه -7ماده 

های ابالغی  و دستورالعمل( 7)قانون الحاق ( 71)ماده ( ی)جدید و مالی خود را براساس بند 
 .سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند

ای   های سرمایه دارایی های تملک برای طرح( 7)قانون الحاق ( 79)ماده ( ب)اجرای بند  -تبصره
 .الزامی است 7931در سال 

های اجرایی  دستگاه -7967مصوب  -قانون برنامه و بودجه کشور ( 96)در اجرای ماده  -9ماده 
کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت  7935ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سال 
 .یه نمایندکه توسط سازمان ابالغ خواهد شد، به سازمان ارا

های دینی،  های مقاومت بسیج و فعالیت های مربوط به امور قرآنی، پایگاه هزینه -1ماده 
نامه ترویج و توسعه  فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سالمت کارکنان و اجرای آیین

به )ای مصوب پرداخت شده خزانه به دستگاه اجرایی  فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه
ای وارد نشود،  های اصلی دستگاه خدشه به نحوی که به انجام فعالیت(( 5)و ( 7)استثنای فصول 

 .قابل پرداخت است 7935در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف اعتبارات سال 
  التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه به کارگیری افراد جدید به صورت حق 7931در سال  -6ماده 

 .ها ممنوع است ط ادارات کل آموزش و پرورش استانبه هر شکل توس
مندی،  صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله -5ماده 

های مذکور توسط سازمان از  های اجرایی که هزینه اوالد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه
های مربوط به  سایر هزینه. ایدای آنها قبالً کسر گردیده است، اقدام نم اعتبارات هزینه

کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط  بازنشستگان از قبیل

https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/budjet/1397/4378-budjet97.html
https://shenasname.ir/1391-09-30-20-01-30/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.html
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سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان . شود ربط پرداخت می های اجرایی ذی دستگاه
ه بابت سهم بیمه شد. شود بیمه سالمت ایران پرداخت می بازنشستگان کشوری، توسط سازمان

حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی 
 .شود زمان اشتغال آنان پرداخت می

قانون و همچنین بند ( 77)تبصره ( ط)های اجرایی موظفند با رعایت بند  دستگاه -1ماده 
بت به انجام تکالیف قانونی با قانون برنامه و در سقف اعتبارات تخصیص یافته نس( 1)ماده  (ت)

 .ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد خودداری کنند های اجتناب اولویت هزینه
های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج  دستگاه -1ماده 

 .ه کنندمدیریت سبز هزین( سیستم)در قانون را به منظور استقرار سامانه 
به  قانون، هرگونه به کارگیری نیروی انسانی جدید( 77)تبصره ( ط)به استناد بند  -3ماده 

قانون مدیریت  (6) های اجرایی موضوع ماده های دستگاه هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت
سازمان اداری و  صرفاً با مجوز( از محل هرگونه اعتبار) -7915مصوب  -خدمات کشوری 

بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و  امی کشور با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیشاستخد
 .پذیر است مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان

پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران موظف است  -70ماده 
را  -7913مصوب  - انون رسیدگی به تخلفات رانندگی ق( 79)اطالعات مربوط به موضوع ماده 

داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماه  خزانه  با تأیید
 .اعالم کند یکبار به سازمان

توانند حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای  های اجرایی می دستگاه 7931در سال  -77ماده 
یافته دستگاه  ارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصمندرج در احکام ک

پرداخت یک ماه . نامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند این تصویب( 1)اجرایی و با رعایت ماده 
اعم از )های دولتی  هیئت عامل و کارکنان شرکت/ مدیره  پاداش مذکور به اعضای هیئت

های دولتی پس از تصویب مجامع یا  ها و بیمه ، بانک(نام ذکر و تصریح های مستلزم شرکت
 .شوراهای عالی آنها مجاز است

ها،  های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه متبادله و برای بانک کمک -77ماده 
. ابالغی سازمان قابل پرداخت است 7935های دولتی در سقف بودجه سال  ها و شرکت بیمه

و ( مشخص)های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین  پرداخت کمک
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قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب ( 771)ساعتی و موارد موضوع ماده 
 .پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است

های اجرایی  در دستگاه هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول -7تبصره 
اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف 

 .های اداری قابل پرداخت است وی به عنوان هزینه
ریال، ایاب و ذهاب ( 57ر000)کمک هزینه غذای روزانه حداکثر شصت و یک هزار  -7تبصره 

نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیـون و  سازمانی استفاده نمیکارمندانی که از سرویس 
ریال و در شهـرهـای دارای پانصـد هزار نفر جمعـیـت ( 7ر750ر000)دویسـت و شصت هـزار 

ریال، مهدکودک برای زنان ( 110ر000)و باالتر مــاهـانه حداکثر هشـتصـد و چهل هزار 
ودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه های اجرایی فاقد مهدک کارمند دستگاه

 .ریال قابل پرداخت است( 7ر000ر000)حداکثر یک میلیون 
های اجرایی مستقر در کالنشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود  دستگاه -9تبصره 

قد برداری از سرویس کارکنان نسبت به ع را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره
تواند  سقف قرارداد مربوط می. های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند شرکت  قرارداد با

 .باشد 7935حداکثر معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 
های اجرایی مشمول این  العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه فوق -79ماده 

عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل  نامه که به تصویب
شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در  خدمت خود اعزام می

نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در  مورد مشمولین این تصویب
العاده روزانه  نامه فوق سایر موارد مطابق آیین. پرداخت استسقف اعتبار مصوب دستگاه قابل 

 .قانون استخدام کشوری و اصالحات بعدی آن خواهد بود( 93)ماده   (ث)موضوع بند 
از میزان مندرج در بند یادشده %( 60)در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد  -7تبصره 

 .قابل پرداخت است
راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و کارمندان وزارت  -7تبصره 

های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود  ها موظف به انجام مأموریت بازگشایی راه
این ماده مستثنی بوده ( 7)و تبصره  "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت"باشند، از قید -می

 .وط به آنها قابل پرداخت استالعاده مرب و با اعزام به مأموریت، فوق
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ریال در ماه به مدیران و ( 900ر000)پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار  -71ماده 
کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص 

 .دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است رییس
های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات  اجرایی اعم از دستگاههای  دستگاه -76ماده

کشوری موظف به ثبت اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و 
قرارداد کارگری در پایگاه اطالعاتی سازمان اداری و استخدامی کشور و دریافت شماره مستخدم 

از طریق سامانه کارکنان نظام اداری و انجام امور  یا شماره شناسه و صدور احکام کارگزینی
 .مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه هستند

پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و  -75ماده 
قضایی ممنوع  ها و مؤسسات دولتی در مراجع مشابه آن برای طرح اختالفات بین وزارتخانه

های  ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه است و اختالفات دستگاه
  استانی و
ربط، استاندار  های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی دستگاه

  تنظیم بخشی از قانون( 53)ماده ( 1)جمهور و با رعایت تبصره  مربوط و معاونت حقوقی رییس
های  نامه چگونگی رفع اختالف بین دستگاه و آیین - 7910مصوب -مقررات مالی دولت 

نامه شماره  مجریه، موضوع تصویب  اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه
با متخلفین از اجرای این . شود حل و فصل می 71/77/7915مورخ  ک91660ت/777151

میمات مراجع یادشده در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات حکم و مستنکفین از اجرای تص
 .شود رفتار می -7917مصوب -اداری 
المللی که حق عضویت جمهوری اسالمی ایران و  ها و مجامع بین فهرست سازمان -71ماده 

قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت ( 701000 -9)سهمیه تعهدات ساالنه آنها از محل ردیف 
المللی و تعهدات  های بین ان بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانکمک دولت ایر و

ها و  به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان 7931شود، تا پایان خرداد  پرداخت می
های اجرایی موظفند حق  دستگاه. المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مجامع بین

المللی را که در فهرست مذکور  ها و مجامع بین ه سایر سازمانعضویت و سهمیه تعهدات ساالن
گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت، سازمان و  قرار نمی

 .جمهور اعالم کنند معاونت حقوقی رییس
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  داری کل کشور مکلف است قانون، خزانه( 70)تبصره ( ج)بند ( 9)در اجرای جزء  –71ماده 
های  های اجرایی اعم از دستگاه حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه

های نیروهای شاغل  مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه پرداخت
 .شود، پرداخت کند ای که توسط سازمان تعیین می  وزارت آموزش و پرورش را به شیوه در

  اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانیهای  کلیه دستگاه –73ماده 
شود، مکلفند  داری کل کشور پرداخت می آنها ملی بوده و به صورت متمرکز از طریق خزانه

 .داری کل کشور ارسال کنند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه
ای برای حقوق و مزایا به  های سرمایه ییهرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارا -70ماده 

قانون ( 66)از جمله ماده ) های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط کارکنان دستگاه
 .ممنوع است( برنامه
-7955مصوب  -قانون محاسبات عمومی کشور ( 16)به استناد تبصره ماده  -77ماده 

ای و از  های سرمایه ای، تملک دارایی اعتبارات هزینه های اجرایی ملی موظفند ابالغیه دستگاه 
داری کل کشور  های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه محل درآمد اختصاصی به دستگاه

 .اعالم نمایند
های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد  دستگاه -77ماده 

های  در اولویت برنامه 7931را در سال ( ها ها و پروژه طرحها،  ها، برنامه اعم از بسته) مقاومتی
ها را از محل اعتبارات خود شامل  اجرایی خود قرار داده و منابع الزم برای مدیریت و اجرای آن

 .منابع داخلی و مصوب ابالغی و تسهیالت بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند
خرید خودروی سواری داخلی . سواری خارجی ممنوع استخرید هرگونه خودروی  -79ماده 

های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در  توسط دستگاه
 .سقف اعتبار مجاز خواهد بود

الیحه قانونی نحوه استفاده ( 7)موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده  -تبصره
به تصویب هیئت وزیران  -7961مصوب  -های زاید  و فروش اتومبیلهای دولتی  اتومبیل از

 .خواهد رسید
در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم  -71ماده 
شوند، حداکثر معادل  ایجاد می 7931به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال  اداری

  .مجاز خواهد بود 7935سال  عملکرد
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های  سازی رشد تولید ملی، دستگاه  وری و زمینه در راستای دستیابی به ارتقای بهره -76اده م
ای خود را در قالب قراردادهای  از اعتبارات پژوهشی هزینه%( 9)اجرایی مجازند تا سه درصد 

های ارتقای   و از طریق مبادله موافقتنامه با سازمان، متضمن هماهنگی برنامه پژوهشی
های کاربردی در زمینه  وری کشور به پژوهش  دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره وری بهره

 .وری، اختصاص دهند ارتقای بهره
 -های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی  پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی دستگاه -75ماده 

. یی استمالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرا
های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به  گذاری و کمک سازمان سرمایه

سازمان اعالم تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر 
 .اقدام کند های مجاز ردیف
ت امور اقتصادی و دارایی از قانون، وزار( 77)تبصره ( ج)در اجرای قسمت اخیر بند  -71ماده 

های منقول و غیر منقول  طریق واحدهای ستادی و استانی خود موظف است اموال و دارایی
های کلی اصل  به استثنای اموال مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست)دولت  مازاد

سقف یک هزار جاری شناسایی و تا  را تا پایان تیر ماه سال( قانون اساسی( 11)چهل و چهارم 
های مربوط نزد  منابع حاصل به حساب. ریال به فروش برساند( 7ر000ر000ر000ر000)میلیارد 

های ابالغی سازمان، صرف  گردد تا مطابق تخصیص داری کل کشور واریز می خزانه
  .سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود همسان

های اجرایی از جمله  توسط دستگاه های جدید اداری احداث و خرید ساختمان -71ماده 
به استثنای موارد تغییر سطح )ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  های دولتی، بانک شرکت

های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی  تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان
های خرید یا احداث در  و خروج از کالنشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح

   .ممنوع است( قانون و حوادث غیرمترقبه( 7)های مصوب پیوست شماره  طرح
سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت کارگروه  -7تبصره 

 .های اداری و تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ساماندهی فضاها و ساختمان
های  دستگاه های با ارزش و یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار ساختمان -7تبصره 

اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا 
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سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با 
  .گیرد د استفاده قرار میکاربری مناسب مور

ای، حمایتی و امدادی که به نحوی از انحا  ها و نهادهای بیمه ها، سازمان کلیه صندوق -73ماده 
سازمان  ،(ره)نمایند از قبیل کمیته امداد امام خمینی  و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می

کشوری موظفند اطالعات جامعه بهزیستی کشور، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی 
ملی سرپرست و اعضای ( کد)هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شناسه 

( 75)ماده ( م)تحت پوشش وی در پایگاه اطالعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند 
ثبت و به صورت ماهانه  -7919مصوب  -قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

های اجرایی موضوع این بند درخصوص مستمری و حق  اعتبار دستگاه. رسانی نمایند هنگام به
سرانه بیمه اجتماعی و درمانی پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ثبت 

 .اطالعات مربوط در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود
های اجرایی  مزایای جدید توسط دستگاهبرقراری هرگونه افزایش حقوق و  -90ماده 

های دولتی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل  شرکت و
 .گردد اجرا بوده و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می

های علم و  ها و پارک عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و مؤسسات آموزش دانشگاه -تبصره
 -های توسعه کشور  قانون احکام دایمی برنامه( 7)های موضوع ماده  نامه فناوری براساس آیین

قانون برنامه برای ( 1)ماده ( ث)و بدون ایجاد هرگونه بار مالی جدید مطابق بند  -7936مصوب 
 .کنند های آتی عمل می ل سا سال جاری و

های اجرایی موظفند  ن برنامه، کلیه دستگاهقانو( 10)ماده ( ب)بند ( 7)در اجرای جزء  -97ماده 
سهم دستگاه اجرایی و سهم بیمه شده از حق بیمه پایه درمان کارکنان مشمول سازمان بیمه 

حقوق )سالمت ایران و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح را از حقوق و مزایای مستمر
گر  و به حساب سازمان بیمه آنان کسر( های مشمول کسور بازنشستگی العاده ثابت بعالوه فوق

های اجرایی موظف به نظارت بر انجام  حسابان و مدیران مالی دستگاه ذی. ربط واریز نمایند ذی
 .باشند مفاد این ماده می

موضوع واریز تمام درآمدهای حاصل از فروش ( 7)قانون الحاق ( 9)  رعایت مفاد ماده -97ماده 
های  داری کل کشور، توسط شرکت از سوی خزانههای معرفی شده  کاال و خدمات به حساب

 .دولتی موضوع این ماده الزامی است
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های دولت، پرداخت اعتبار مورد  در راستای ارتقای انضباط مالی و بازپرداخت بدهی -99ماده 
نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق مالی اسالمی دولت در اولویت تخصیص و پرداخت خواهد 

 .بود
 :ها و مؤسسات دولتی مکلفند تخانهوزار -91ماده 
برگی  نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک -الف

به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام 
( وزارت امور اقتصادی و دارایی)ولت و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول د

 .تحویل نمایند
ها و فضاهای اداری  نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان -ب

در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه 
. مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند( سادا)اجرایی  های جامع اطالعات اموال غیرمنقول دستگاه

شود و وزارت امور  عدم ثبت اطالعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می
 .اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است

ور اقتصادی و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت ام -تبصره
دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطالعات امالک سازمان با سامانه مذکور، برای 

و صحت مشخصات ثبتی امالک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام ( کنترل)واپایی 
 همچنین شرکت پست جمهوری اسالمی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطالعات. کند

های  سایر دستگاه. باشد پستی برای شناسایی امالک دولتی با سامانه یادشده می( کد)شناسه 
ها و  اجرایی موظفند حسب اعالم نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک

 .اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند های اطالعاتی مرتبط با پایگاه
های اجرایی مکلفند  قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه( 91)ای ماده در اجر -96ماده 

قانون را در مقاطع زمانی سه ماه ( 6)گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره 
داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی  یکبار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه

 .منابع ارسال کنند
های دولتی به کلیه اشخاص بر  پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت -95ماده 

کلیه اشخاص ( از)ها و مطالبات به  اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعالم مانده بدهی
های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الزامات و تکالیف مقرر در  توسط دستگاه
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نامه اجرایی آن  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین فع موانع تولید رقابتقانون ر( 7)ماده 
 .است
قانون، نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ( 70)تبصره ( الف)در راستای اجرای بند  -91ماده 

ها و  ایران موظف است سهم خود از اعتبارات موضوع این تبصره را در جهت تحقق برنامه
، عملیات نگهداری (ترافیکی)های آمد و شدی  ی عمومی اجرای طرحعملیاتی نظیر پشتیبان

های  ، ایجاد بانک(ترافیکی)ها و تجهیزات تخصصی و عمومی آمد و شدی ( سیستم)سامانه 
، ارتقا و (اورژانس ملی)رسانی  اطالعاتی و ورود اطالعات انباشته، مدیریت واحد اطالع

های  و تجهیزات فناوری نوین راهور، بازسازی پاسگاه ای های رایانه( سیستم)روزرسانی سامانه  به
راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادی راهور هزینه نماید و گزارش آن را به 

 .های کشور ارایه کند کمیسیون ایمنی راه
قانون، ایجاد هرگونه بدهی برای دولت، پیش از ( 6)تبصره ( و)بند ( 6)به استناد جزء  -91ماده 

قانون مدیریت ( 6)های اجرایی موضوع ماده  عهد و تضمین آن توسط سازمان، توسط دستگاهت
سازمان موظف است کلیه تعهدات و . قانون برنامه ممنوع است( 73)خدمات کشوری و ماده 

را بر اساس مبنای قانونی صادر نموده و سامانه ثبت تعهدات و تضامین را تا پایان  تضامین
ها، بانک  های مجری این حکم از قبیل بانک دستگاه. اری ایجاد نمایدسال ج شهریور ماه

های اجرایی موظفند کلیه اقدامات خود را از طریق  جمهوری اسالمی ایران و دستگاه مرکزی
 .سامانه یادشده انجام دهند

وری،  های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره پرداخت -93ماده 
های اجرایی دارای قانون  ود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاهبهب

نظیر سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسالمی ایران، دیوان محاسبات ) پرداخت
ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل  و از محل اعتبارات هزینه( کشور

 .ربط قابل انجام است ن مقام دستگاه اجرایی ذیمصوب وزیر یا باالتری
سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال  به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن -10ماده 

ها و مدارس موظفند در مناطق دارای  های اجرایی از جمله دانشگاه دانش فنی، کلیه دستگاه
صرفاً از ( بخاری)یزات گرمایشی تجه( یا جایگزینی)شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید 

استفاده ( درصد( 16)حداقل بازدهی )باال ( راندمان)های هوشمند هرمتیک با بازده  انواع بخاری
 .کنند
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های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به  دستگاه -17ماده 
را در مهلت های مربوط  باشند، الزم است گزارش مجلس شورای اسالمی می های کمیسیون

ربط، تصویری از گزارش را  های ذی ها به کمیسیون با ارسال این گزارش مقرر تهیه و همزمان
  .به سازمان ارسال کنند

های سازمانی در  ها و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به فروش خانه کلیه وزارتخانه -17ماده 
  .ن اقدام کنندقانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسک( 1)اجرای ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوری ( 6)های اجرایی بخش عمومی ماده  کلیه دستگاه -19ماده 
های مالی سال قبل خود را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در  مکلفند صورت

خزانه داری کل )چهارچوب دستورالعمل حسابداری ابالغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی 
  .تا پایان شهریور ماه سال جاری به وزارت یادشده ارایه کنند تهیه و( رکشو
بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسالمی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسالمی،  -11ماده 

داری کل  باشد و خزانه اوراق مشارکت و صکوک اسالمی در اولویت تخصیص و پرداخت می
داری  اعالمی توسط خزانه)ریافت تخصیص تا موعد مقرر کشور مجاز است در صورت عدم د

 .تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند نسبت به( کل کشور
های اجرایی از  سازی اعتبارات دریافتی دستگاه رسانی برای شفاف به منظور اطالع -16ماده 

امور اقتصادی و دارایی  محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، وزارت
موظف است تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت ( داری کل کشور خزانه)

های  و تملک دارایی( به تفکیک طرح)ای  های سرمایه ای، تملک دارایی شامل اعتبارات هزینه
( رژی اتمی ایرانبه استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان ان) های اجرایی مالی به دستگاه

  .رسانی خود منتشر کند را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطالع
به نحوی از انحاء از محل بودجه عمومی دولت به  7931های اجرایی که در سال  کلیه دستگاه

های ابالغی  ها و فعالیت گردد مکلفند عملکرد خود را در قالب برنامه ها اعتباراتی پرداخت می آن
رسانی خود  سازمان برنامه و بودجه کشور در مقاطع زمانی سه ماهه، در پایگاه اطالع یاز سو

  .منتشر کنند
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است موارد ضروری برای امنیت دسترسی به این 

های  اطالعات را با تأیید شورای عالی فضای مجازی، در قالب دستورالعمل، به تمامی دستگاه
  .ایی ابالغ کنداجر




