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 و احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند 2041الیحه بودجه 

 بده  ریدال ( 12,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,,22,1۰1)پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصدد و شصدو و پدنی میلیدارد      بر بالغ مصارف و منابع حیث از کشور کل ۰۴۱2 سال بودجه  -واحده  ماده

 :اسو زیر شرح

 یدک  و بیسدو  بر بالغ مالی, و ای سرمایه های دارایی تملک و ها هزینه حیث از دولو عمومی بودجه مصارف و مالی و ای سرمایه های دارایی واگذاری و درآمدها لحاظ از لودو عمومی بودجه منابع  -الف

 :شامل ریال( 2۰,1۴۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد هزار چهل و ششصد و میلیون

 ریال و( 8۴۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,,۰)  میلیارد هزار چهل دوهشتص و میلیون نوزده عمومی منابع  -۰

   اسو ریال( ۰,8۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد هزار هشتصد و میلیون یک بر بالغ دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه اختصاصی درآمد  -2

 باشند.می تخصیص قابل منابع وصولی حدود در که

سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصو و پنی میلیارد  اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها لحاظ از دولو به وابسته انتفاعی تمؤسسا و ها بانک دولتی, های شرکو بودجه -ب

 این از که ریال(12,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,,71,,6۱)سی میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و نهصد و شصو و پنی میلیارد  ها پرداخو سایر و ها هزینه حیث از و ریال( 12,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,,71,,6۱)

های تابعه وزارت  شرکو توسط که اسو ریال( 1,2,8,۴2۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد بیسو و چهارصد و هزار هشو و پانصد و نود و میلیون ها شش یارانه کردن هدفمند قانون اجرای مبلغ منابع

 گردد. می واریز کشور کل ارید خزانه نزد ها یارانه هدفمندسازی سازمان حساب نفو به
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 ملی )بخش اول احکام یکساله( توسعه صندوق/ دولت با آن مالی روابط و نفت -۱ تبصره

 اسدو  مکلدف  رانید ا یاسدمم  یجمهدور  یمرکدز  باندک . شود یم نییتع %( ۴۱) درصد چهل گاز صادرات خالص و یگاز عاناتیم ,خام نفو صادرات از حاصل منابع از یمل توسعه صندوق سهم -الف

 سدود  تقسیم از معاف)ی گاز عاناتیم و خام نفو صادرات کل از رانیا نفو یمل شرکو( %2/۰۴)درصد مین و چهارده سهم و وجوه نیا زیوار به نسبو بمفاصله منابع, وصول با متناسب و سال درطول

 سدهم  نیهمچند  و( صدفر  ندر   بدا  مالیدات  و دولدو  سدهام  سدود  تقسیم از معاف) گاز صادرات خالص ز محلربط وزارت نفو ا دولتی ذی شرکو( %2/۰۴)درصد مین و چهارده سهمو نیز ( دولو سهام

 و محاسدبه  سدال,  ازدهمید  مداه  از و زیوار ماهانه صورت به مذکور مبالغ. کند اقدام قانون نیا( 2)شماره جدول ,2۰۱۰۱ یدرآمد فیرد موضوع افتهین توسعه و زیگازخ ز,یخ نفو مناطق( %6)درصد سه

 .شود یم هیتسو

 .ابدی اختصاص این قانون (۰۱) شماره جدول بر اساس استانها به آن( %۰۱۱)صددرصد و شده زیوار مذکور فیرد به دیبا افته,ین توسعه و زیگازخ ز,یخ نفو مناطق( %6)درصد سه سهم کل

 نیهمچن و حاصل ارز و یگاز و ینفت یفرع و یاصل یها فرآورده و یعیطب گاز و یگاز عاناتیم فو,ن صادرات مقدارعملکرد این بند و  گزارش ماه هرمکلفند ملی و صندوق توسعه  نفو وزارت

 و نرایا یاسمم یجمهور یمرکز بانک ,(کشور کل یدار خزانه) ییدارا و یاقتصاد امور وزارت کشور, بودجه و برنامه سازمان به را آن بابو یپرداخت ارز و یعیطب گاز واردات زانیم و آن یوصول

 .کند ارائه کشور محاسبات وانید و یاسمم یشورا مجلس یانرژ و محاسبات و بودجه و برنامه یها ونیسیکم

 - ب

رد ها شش میلیون و سی و هشو هزار و هفتاد و پنی میلیا و خوراک تحویلی به پتروشیمی طبیعی و خالص صادرات گاز یگاز عاناتینفو خام و مصادرات منابع حاصل از ارزش  سقف

 یعیطب گاز صادرات خالص ,22۰۱۰۱ فیرد در مندرج یگاز عاناتیم ,2۰۱۰۱۰مندرج در ردیف شماره  خام نفو صادرات ارزش از حاصل منابع سقف که ,الیر (1,۱68,۱72,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱)

 2۰۱۰۱1ها مندرج در ردیف  و خوراک تحویلی به پتروشیمی ,2۰۱۰۱ فیرد در جمندر افتهین توسعه و زیگازخ ز,یخ نفو مناطق( سهم %6)درصد   سه به مربوط منابع , 2۰۱۰۱2 فیرد در مندرج

 .باشد نمی حکم این مشمول نفتی های فرآورده صادرات. شود یم نییتع قانون نیا( 2)شماره  جدول

 .باشند ینم افتهین توسعه و زیگازخ ز,یخ نفو مناطق( %6)درصد سه منابع از یا نهیهز استفاده به مجاز ملی, اجرائی های دستگاه

( پ)بند ویرعا با شود یم داده اجازه دولو به گردد, تبصره نیا( ب)بند در مقرر سقف از کمتر ۰۴۱2 سال در گاز صادرات خالص و یگاز عاناتیم نفو, صادرات محل از دولو منابع چنانچه  -ج

 یارز رهیذخ حساب منابع از  حاصل التفاوت مابه نیتأم به نسبو یبعد الحاقات و اصمحات با ۰۱/۰۰/۰6,2 مصوب ورکش توسعه یها برنامه یدائم احکام قانون( ۰1)ماده( ح)بند( ۴)جزء و( ۰7)ماده

 اعتبارات ویقوت بابو یمابق و یمل توسعه صندوق به دولو یبده از یبخش هیتسو بابو حاصله درآمد% 2۱ حداقل تبصره, نیا( ب)بند در مقرر سقف بر مازاد درآمد تحقق صورت در. کند اقدام

 .رسد یم مصرف به قانون نیامقرر  سقف ی درا هیسرما یها ییدارا تملک

 به نسبو الیر(6۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) اردیلیم هزار یس زانیم تا مذکور شرکو (%2/۰۴) درصد مین و چهارده سهم محل از اسو مکلف ربط یذ تابعه یدولت شرکو قیطر از نفو وزارت -د

 شرق و کرمان جنوب بلوچستان, و ستانیس استان یروستاها و شهرها به یگازرسان ویاولو با یگازرسان تداوم روستاها, به یگازرسان تمام مهین یها (پروژه) طرح اتمام و هاروستا به یگازرسان

 .اسو ییروستا مساجد و مدارس درب تا یرسان گاز به موظف مذکور شرکو. آورد عمل به را الزم اقدامات هرمزگان

Comment [A1]:  

همت 080: معادل 1041در سال   
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 .دهد ارائه کشور بودجه و برنامه سازمان و یاسمم یشورا مجلس یانرژ ونیسیکم به کباری ماه سه هر را بند نیا عملکرد گزارش اسو مکلف نفو ارتوز

( 26۱,۱۱۱,۱۱۱دویسو و سی میلیون ) سقف تا را مصوب برنامه به نسبو آبادان شگاهیپاال ویظرف شیافزا از حاصل ینفت فرآورده شود یم داده اجازه نفو وزارت ربط یذ یدولت شرکو به -هد

 و خام نفو آن معادل ای و دینما شگاهیپاال نیا ویتثب و توسعه طرح تعهدات بازپرداخو صرف را حاصل وجوه ,کشور کل یدار خزانه نزد شرکو حساب به زیوار از پس و رسانده فروش به وروی

 .دهد لیتحو یگاز عاناتیم

 ی خریداریافتیدر ینفت یها فرآورده و یمیپتروش یشرکتها و شگاههایپاال یگاز عاناتیم و خام نفو خوراک یبها التفاوت مابه اسو موظف ربط یذ تابعه یدولت یشرکتها قیطر از نفو وزارت -و

  .دینما افویدر( یارز و یالیر یس ال) یاسناد اعتبارات شیگشا قیطر از را آنها از شده 

 قالب در گاز و نفو یباالدست یطرحها یمال نیتأم بابو نفو, وزارت تابعه یدولت شرکو به یپرداخت متیتسه سود و اصل بابو یتجار یبانکها و رانیا یاسمم یهورجم یمرکز بانک مطالبات -ز

 .اسو نفع یذ شرکو عهده بر امهال یها نهیهز. شود یم امهال سال کی مدت به نیماب یف دیجد قرارداد

 معادن و عیصنا و یانرژ یها ونیسیکم به را ها طرح شرفویپ زانیم نفو وزارت زین و بند نیا مشمول یطرحها فهرسو بار کی ماه شش هر اسو مکلف رانیا یسمما یجمهور یمرکز بانک

 .دینما ارسال یاسمم یشورا مجلس

 ارزش( %2/2) درصد مین و دو یالیر معادل أخذ به نسبو کشور غرب لنیات انتقال لوله خط یاجرائ یها نهیهز نیتأم یبرا شود یم داده اجازه ربط یذ تابعه یدولت شرکو قیطر از نفو وزارت به -ح

 از و زیوارکشور  کل یدار خزانه نزد قانون نیا( 2)شماره جدول ۰1۱۰27 شماره یدرآمد فیرد به وصول از پس مذکور وجوه. دینما اقدام اتان صرفاً خوراک از حاصل یدیتول لنیات تن هر فروش

 سال مصوب نیسرزم شیآما یمل سند ممحظات ویرعا .گردد یم نهیهز غرب لنیات انتقال خط لیتکم یبرا صرفاً قانون نیا( ,) شماره جدول  26۱۱۱۱ مندرج ذیل سرفصلربط  ذی فیرد محل

 .اسو یالزام ,,۰6

های تابعه را با هدایو و نظارت معاونو علمی و فناوری رییس جمهور با  از منابع داخلی خود و شرکو( ریال ۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۰۱وزارت نفو مکلف اسو به میزان ده هزار میلیارد ) -ط

 های آب اختصاص دهد. های ژرف و سایر فناوری برداری از آب همکاری وزارت نیرو در فرآیند قابلیو سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره

 و مذکور شرکو یصادرات روز مویق اساس بر ییاجرا یهادستگاه توسط شده یمعرف اشخاص به یگاز عاناتیم و خام نفو لیتحو به نسبو رانیا نفو یمل شرکو قیطر از اسو مکلف دولو -ی

 :دینما اقدام ریز موارد یاجرا منظور به کشور بودجه و برنامه سازمان صیتخص از پس

 پرداخو و یدفاع یراهبرد قاتیتحق  ,یدفاع هیبن ویتقو منظور به مسلح یروهاین کل ستاد به ( یورو6,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱سه میلیارد ) تبصره تا مبلغ این "ب" بند در مندرج سقف بر مازاد -۰

 نر  به و قانون نیا( 2۰) شماره جدول اساس برهای محرومیو زدایی و پیشران,  بابو طرح (یورو۱۱۱٫۱۱۱٫2۱۱٫۰یک میلیارد و پانصد میلیون ) ی و تا مبلغدفاع یها طرح به مربوط تعهدات

 .کند حساب اعمال کشور کل یدار خزانه با ,(اس.یت.یا) یکیالکترون معاممت سامانه

 ویظرف شیزاکه نسبو به اف کوچک خصوصی یهاشگاهیدر پاال شیپاال قیرا از طر یگاز عاناتینفو خام و م هیبند سهم نیا( ۰جزء)در سقف  شود یمسلح اجازه داده م یروهاین کل ستادبه  -2

 .ردیگ یمسلح قرار م یروهاین اریجهو صادرات آن در اخت صرفاًبند  نیا یاز اجرا یناش یها برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده انسازم دییاند, پس از تأ خود اقدام نموده دیتول
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ی و همچنین بابو بازپرداخو بودجه عموم منابع سقف در دولو یعموم مصارف محل از اعتبار یداراهای  دستگاه دولتی, یبازنشستگ هایصندوق ,ییاجرا یها دستگاه به اسو مجاز دولو -6

های  روگاهتوسعه نی های مربوط به و اجرای طرح و انقمبی و شهرداری ها و آستان قدس رضوی ها و تعهدات دولو به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیر دولتی بدهی

. دینما اقدام صادرات یبرا یگاز عاناتیم و خام نفو اختصاص به نسبونفو  ملی شرکو و ملی توسعه صندوق سهم لحاظ های توسعه میادین نفو و گاز با های پیشران با اولویو طرح اتمی و طرح

 .شود یم انجام نفو وزارت توسط صرفاً طه,مربو ییاجرا دستگاه سییر توسط شده یمعرف اشخاص یمال و یا حرفه ,یفن ویصمح دییتا

 ملی, حواله توسعه صندوق به عنوان سهم( %۴۱)درصد چهل و ایران نفو ملی شرکو سهم عنوان به( %2/۰۴)درصد نیم و چهارده معادل بند ( این۰جزء ) سازوکار از استفاده میزان با متناسب -۴

  .شود می پرداخو نقد حسب مورد صورت به یا و گازی میعانات نفو خام و

 .رسدیم رانیوز اتیه بیتصو به و پیشنهادمسلح  یروهایستاد کل ن و یبانک مرکز یی,دارا و یاقتصاد امور وزارت و نفو وزارت ,کشور )مسئول( بودجه و برنامه سازمان توسط بند نیا ییاجرا هاینامه نآیی

ها تا  این تبصره( به پاالیشگاه "ی"و  "ب"فروش مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم( از محل تحویل نفو خام )مازاد بر منابع بندهای  نسبو به ۰۴۱2 سال درشود  به وزارت نفو اجازه داده می -ک 

نماید. منابع حاصله در حدود ( این قانون واریز 2جدول شماره ) 2۰۱۰۰2اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی شماره  ریال( ۰,۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد هزار نود و یکصد سقف

 های تنش آبی شهرها, پروژه و روستاها بهسازی و معابر ملی, آسفالو مسکن و مهر مسکن طرحهای های اصلی, فرعی و های فرعی و روستایی, شبکه راه درآمدهای وصولی, به منظور آسفالو راه

ظرف دوماه پس از  نامه اجرایی این بند یابد. آیین ربط تخصیص می های اجرایی ذی نامه به دستگاه ر پس از مبادله موافقوروستاها, مدارس روستایی و عشایری توسط سازمان برنامه و بودجه کشو

 رسد. ربط پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می های ذی االجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفو و سایر دستگاه الزم

  (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) ملی توسعه صندوق/ دولت با آن مالی روابط و نفت -۱ رهتبص

 از تفادهاسد  بدا  گدازی  میعاندات  و خدام  نفدو  دسدتی  پدایین  صدنایع  توسعه از حمایو قانون رعایو با شود اجازه داده می نفو به منظور تکمیل زنجیره نفو و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت -ل

گدذاری   نسدبو بده سدرمایه    ربدط  ذی دولتدی  شدرکتهای  طریدق  از اساسی, قانون( ۴۴)چهارم و چهل اصل کلی های سیاسو و بعدی الحاقات و اصمحات با 2۴/۴/۰6,8 مصوب مردمی گذاری  سرمایه

(, تأمین مالی خارجی )فاینانس( و یا تحویل نفو خام به پیمانکاران جهو تولید مواد پایده  (%2۱)درصد بیسو سقف در ها از محل منابع داخلی )حداکثر مشترک با بخش غیر دولتی در پتروپاالیشگاه

   پتروشیمی و سوخو اقدام نماید.

 و اصدمحات  بدا  22/6/۰687 بمصدو  اساسی قانون( ۴۴)چهارم و چهل اصل کلی های سیاسو اجرای قانون اجرای در و اسو الزامی خصوص این در اقتصاد شورای مصوبه أخذ و جامع مطالعات انجام

 .اسو برداری بهره از پس سال یک ظرف سرمایه بازار قالب در مذکور پاالیشگاه در خود سهم واگذاری به موظف نفو وزارت بعدی, الحاقات

و  قده یبده عندوان و     رانینفو ا یبا شرکو مل یرانیا دیاکتشاف و تول حصمیذ یشرکو ها یحاصل و اصل قراردادها دی, عوا یگذار هینفو و گاز کشور و رفع موانع سرما دیتول شیافزا یدر راستا -م

گدذار   هیکه توسط سرما ییها ییاسو. اموال و دارا رشیقابل پذ هیدر بازار سرما ازیمورد ن نیتضم و قهیو  نیمذکور از بانک ها و همچن یها شرکو یافتیدر متیبازپرداخو اصل و سود تسه نیتضم

و  ی, وزارت نفدو , وزارت امدور اقتصداد   کشدور  بند حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان برنامه بودجده  نیا یینامه اجرا وهی. شردیگ یگذار قرار م هیسرما ویده اسو در مالکش جادیا دیعامل تول

 .گردد یابمغ م رانیا یاسمم یجمهور یو بانک مرکز ییدارا



13 

 ل احکام یکساله()بخش او آنها یواگذار و یدولت یها شرکت -۲ تبصره

 .باشند یم( 2) دولو یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق قانون( ۴) ماده حکم مشمول ۰۴۱2 سال در یواگذار فهرسو در یدولت یها شرکو -الف

 و یاقتصاد امور وزارت یهمکار با اسو مکلف 2۰۴۱ سال ماه خرداد انیپا تا حداکثر  تم,هف برنامه یکل یاستهایس ویرعا و ا.ا.ج یاساس قانون ۰68 اصل ویرعا با کشور بودجه و  برنامه سازمان -ب

 و یعال یشورا/ یعموم مجامع لیتشک نحوه  جمله از را یدولت یشرکتها یها نهیهز و ها درآمد  نمودن مندضابطه و یسازشفاف و یبخش انتظام نامه نییآ کشور یاستخدام و یادار سازمان ویی دارا

مبتنی بر تکالیف قانونی,  یواستخدام یادار سازمان سامانه در کارکنان یایومزا حقوق و یانسان یروین اطمعات  بو و یدولت یشرکتها کپارچهی  سامانه در اطمعات  بو و یمال یصورتها یررسب

 .برساند رانیوز أتیه بیتصو به تدوین و

رسانده و  فروش به را موصوف سهام دولو, از نمایندگی به سهام کننده دریافو اشخاص کند, می واگذار را دولتی شرکتهای در خود هم الشرکهس یا سهام دولو قانون, مطابق این که مواردی در -ج

 خواهد رسید. اساسی قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی های سیاسو( د) بند( 2) جزء در شده مشخص مصرف به خزانه, به آن وجوه پس از واریز

( ریال از ۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۰2۱شود به منظور حمایو از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه, تا یکصد و پنجاه هزار میلیارد ) وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می به -د 

  ها را در اختیار صندوق تثبیو بازار سرمایه قرار دهد. سهام دولو در شرکو

 و هیسرما شیافزا یبرا حاصل منابع از استفاده و یاکتساب سود از یشتریب بخش میتقس عدم به آنها بیترغ و فرابورس و بورس در شده رفتهیپذ یشرکتها در یگذارهیسرما قیتشو منظور به -هد 

 ماده موضوع)ابدی یم انتقال هیسرما حساب به که مذکور یشرکتها نشده میتقس سود از بخش آن درآمد اتیمال ۰۴۱2 سال در یشغل دیجد یها فرصو جادیا و یدیتول یها بخش توسعه جهینت در

 .اسو یاتیمال صفر نر  مشمول( 6/۰2/۰611مصوب میمستق یاتهایمال قانون ۰۱2

 در گذاری سرمایه به کمک برای را خود داخلی منابع از ریال( ۰۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد هزار ده مبلغ تا مربوط وزیر تأیید با شود می داده اجازه دولو ای توسعه های سازمان و ها شرکو  به  -و

 اعتباری و فنی های کمک شده,  اداره وجوه صورت به تعاونی و خصوصی های بخش توسط ای توسعه های(پروژه) طرح و داخل ساخو از حمایو خدمات, و کاال صادرات تولید, و رشد تحقق های برنامه

عاملیو, ظرف سه ماه پس از الزم االجرا شدن این  قرارداد چارچوب و حمایو میزان ها, طرح تصویب سازوکار بر مشتمل بند این اجرایی  نامه آیین. دهند اختصاص سود نر  التفاوت مابه پرداخو و

 در( تعهدات بابو نشده مسدود)نشده استفاده وجوه مانده و وصولی اقساط. رسد می وزیران هیئو تصویب به و یاد شده تهیه های وزارتخانه همکاری با کشور بودجه و برنامه سازمان توسط قانون

 .گردد می واریز مورد حسب ربط ذی سازمان یا شرکو حساب به سال پایان

های مهم و  د با تصویب هیات وزیران در طرحشو ها اجازه داده می های دولتی موظفند نسبو به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام نمایند. همچنین به این بانک بانک -ز 

 راهبردی کشور, سرمایه گذاری نمایند.

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) آنها یواگذار و یدولت یها شرکت -۲ تبصره

 ییکاال یها بورس در ییکاال سپرده یگواه قالب در که ییکاالها هیکل افزوده ارزش بر اتیمال کاال, بر یمبتن یابزارها معاممت لیتسه نیهمچن و یمال یابزارها توسعه از ویحما منظور به -ح

 اتیمال مشمول تاًیماه سپرده یگواه پشتوانه یکاال که یصورت در. باشند یم یاتیمال صفر نر  مشمول رندیگ یم قرار مبادله مورد ییکاال یها بورس از کی هر در که یمادام شوند, یم رشیپذ کشور
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 یکاال یینها رندهیگ لیتحو عهده بر مذکور اتیمال پرداخو فهیوظ و شد خواهد وصول یاتیمال اعتبار کسر از پس کاال یکیزیف لیتحو زمان در و مرتبه کی تنها مذکور, اتیمال باشد افزوده شارز بر

 .باشد یم ییکاال سپرده یگواه پشتوانه

 فهرسو ۰۴۱۰ سال خردادماه انیپا تا مکلفند رانیا یاسمم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ,یاقتصاد توسعه ششم ساله پنی برنامه قانون( ,2) ماده موضوع یها دستگاه ربط یذ یرؤسا و وزرا -ط

 یاقتصاد امور وزارت به شرکو, هر در دولو تملک تحو سهام زانیم همراه به را اسو%( 2۱) درصد   پنجاه از کمتر آنها در یدولت یها شرکو و دولو سهام مجموع که خود رمجموعهیز یها شرکو

 یهمکار با( کشور  کل یدار خزانه) ییدارا و یاقتصاد امور وزارت. کنند ارسال کشور محاسبات وانید و یاسمم یشورا مجلس یاقتصاد ونیسیکم کشور, بودجه و برنامه سازمان ,ییدارا و

. کند یریگیپ مؤ ر, صورت به یقانون مقرر مواعد در و نیقوان چارچوب در مادر یها شرکو قیطر از را الذکر فوق یها شرکو در دولو سهم سود پرداخو اسو موظف الذکر فوق ییاجرا یها دستگاه

. کند یروزرسان به و عکسمن دولو یمال عملکرد یها گزارش در شرکو, هر کیتفک به را ها شرکو نیا در دولو سهام زانیم و یافتیدر سود ان,یز و سود اسو مکلف( کشور  کل یدار خزانه) دولو

 .دارد اختصاص بند نیا به ۰6۱۰۱8 فیرد

 مسدتلزم  آنها به یعموم مقررات و نیقوان شمول که یدولت مؤسسات و ها شرکو  شامل قانون نیا( 6)شماره وسویپ در مندرج دولو به وابسته یانتفاع مؤسسات و ها بانک ,یدولت یها شرکو  هیکل- ۰

 و معدادن  ینوسداز  و توسدعه  سدازمان  تابعده,  یهدا  شدرکو  و رانیا عیصنا ینوساز و گسترش سازمان ران,یا یاسمم یجمهور یمرکز بانک نفو, وزارت تابعه یها شرکو رینظ اسو نام حیتصر ای ذکر

 و خدود  اطمعدات  یروزرسان به و  بو به نسبو بار کی ماه سه هر قانون, نیا ابمغ از پس مکلفند یاسمم آزاد دانشگاه و یردولتیغ یعموم ینهادها و مؤسسات و تابعه یها شرکو و رانیا یمعدن عیصنا

 یدی دارا و یاقتصداد  امدور  وزارت. کنند  اقدام ییدارا و یاقتصاد امور وزارت در مستقر یدولت ریغ یعموم ینهادها و یدولت یها شرکو  اطمعات کپارچهی سامانه در وابسته, و تابعه مؤسسات و ها شرکو 

 .کند فراهم کشور محاسبات وانید و کشور یاستخدام و یادار کشور, بودجه و برنامه یها سازمان یبرا برخط صورت به را مذکور سامانه اطمعات به یدسترس کانام اسو مکلف

 اوراق و بدورس  سدازمان  و کشدور  امدمک  و اسدناد   بو سازمان ران,یا یاسمم یجمهور یمرکز بانک کشور, یاستخدام و یادار سازمان کشور, بودجه و برنامه سازمان ,ییدارا و یاقتصاد امور وزارت

 اید مزا و حقدوق  سامانه ساختار, یمل سامانه ,(پاکنا) یادار نظام کارکنان اطمعات گاهیپدا بودجه, جامع سامانه از اعم) مرتبط یکیالکترون یها سامانه ارتباط یبرقرار یبرا را الزم اقدامات مکلفند بهادار

 .آورند عمل به اطمعات تبادل و یدولت ریغ یعموم ینهادها و یدولت یها شرکو  اطمعات کپارچهی سامانه با( کشور یحقوق اشخاص یمل اسهشن سامانه و

 .دینما اراِئه یاسمم یشورا مجلس یاقتصاد و محاسبات و بودجه و برنامه یها ونیسیکم به کباری ماه سه هر را جزء نیا عملکرد گزارش اسو مکلف ییدارا و یاقتصاد امور وزارت

 ایدن ( 2۱)تبصدره ( الف)بند( 6)جزء نامه شیوه مطابق را خود انسانی نیروی آمار مکلفند اتمی, انرژی سازمان و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت تابعه شرکتهای جمله از بند این موضوع شرکتهای -2

 کدل  6۰۴۱ سدال  بودجده  یحده در ال( پرسدنلی )انسدانی  نیروی های هزینه محاسبه مبنای تا کرده  بو( پاکنا)اداری نظام کارکنان اطمعات پایگاه در 2۰۴۱ سال ماه اردیبهشو یکم و سی تا حداکثر قانون,

 .بدهد کشور محاسبات دیوان و کشور بودجه و برنامه سازمان به الزم گزارشهای أخذ برای برخط صورت به را الزم دسترسی اسو مکلف کشور استخدامی و اداری سازمان. قرارگیرد کشور

 هیدأت / مددیره  هیدأت  اعضای و عامل مدیران صمحیو احراز دستورالعمل دارایی, و اقتصادی امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان همکاری با اسو مکلف کشور استخدامی و اداری سازمان -6

 و عامدل  مددیران  مزایدای  و حقدوق  سداماندهی  دستورالعمل همچنین و شوند می معرفی عامل هیأت/  مدیره هیأت عضو عنوان به کتهاشر در سهم صاحب نمایندگی به که را افرادی همچنین و عامل

 مددیریتی,  و تجربدی  سدوابق  لی,تحصی رشته تحصیمت, میزان نظیر معیارهایی نیز و شرکو فعالیو پیچیدگی و اندازه گرفتن نظر در با را, بند این موضوع شرکتهای عامل هیأت/ مدیره هیأت اعضاء

 .برساند رانیوز اتیه بیتصو به نیقوان ویرعا با 2۰۴۱ سال ماه اردیبهشو پایان تا حداکثر و تهیه

Comment [A2]:  

 حذف گردد
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 از را مدذکور  مددیران  مزایای و حقوق ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2)ماده( 6)تبصره رعایو با موظفند بند این دولتی شرکتهای  تمامی

 .شود می محسوب یدولت اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در بند این از تخلف. نمایند پرداخو مربوط دستورالعمل براساس مصوبه, ابمغ زمان

 .اسو جاری نیز گردد, می تعیین دولو نظر اساس بر مدیریو اما نبوده اصلی سهامدار دولو که شرکتهایی خصوص در بند این مفاد

( قدانون  2( قدانون مددیریو خددمات کشدوری و مداده )     2دستگاههای اجرائی موضوع مداده)  ن آنان و مدیران نی( قانون مدیریو خدمات کشوری و معاو7۰عضویو همزمان مقامات موضوع ماده ) -۴

های مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسدته و تابعده موسسدات عمدومی      کنان شاغل در کلیه پسوو همچنین مدیران اعضای هیات مدیره و کار ۰/1/۰611محاسبات عمومی کشور مصوب 

و  شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتهاو شدرکتهای وابسدته و تابعده نهادهدا و موسسدات عمدومی غیردولتدی        های اجرائی  مدیره, مدیریو عاملی و سایر مدیریو غیردولتی در هیأت

هدا   شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتدی و شدهرداری   ها و  شرکتهای دولتی و سازمان ها و  ها اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع اسو. سازمان سازمان

حکم مستثنی هستند. اشخاصی که براساس قدوانین و مقدررات از ممنوعیدو حکدم ایدن بندد مسدتثنی        که به موجب اساسنامه آنها, اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این 

 .الزحمه تحو هر عنوان برای شرکو در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند, را ندارند اند حق دریافو هیچگونه حق شده

 .باشد می ممنوع دارایی و اقتصادی امور وزیر کتبی تأیید با جز تسهیمت, أخذ جهو اعتباری و مالی مؤسسات نزد واگذاری مشمول دولتی شرکتهای سهام تو یق هرگونه -ی

 )احکام یکساله( یخارج یمالتسهیالت  -۳ تبصره

 .شود یم نییتع ویور (6۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱سی میلیارد ) ریدالیمعادل  ۰۴۱2در سال  یدولت ریو غ یدولت یها طرح یبرا یخارج یمال متیتسه سقف -الف

 یمال کنندگان نیتأم منابع از شده اخذ یمال متیتسه یها نهیهز و اصل بازپرداخو بر یمبن رانیا یاسمم یدولو جمهور نیمنوط به تضمی خارج یمال متیکه استفاده از تسه یموارد در

را  مالز یاختصاص ای یکل یها نامه ضمانو ,از طرف دولو یندگیمجاز اسو به نما ییو دارا یامور اقتصاد ریوزباشد,  یالملل نیب یا توسعه و یمال مؤسسات و ها بانک و یخارج کارگزار یها بانک

 .دیصادرنما ,اقتصاد یشورادر مذکور  یها طرح بیپس از تصو ماه کیحداکثر ظرف 

 از نیاز اخذ تضم پس رادولو  نیتضم یمتقاض یدولت ریغ یها طرح نیهمچن وباشند  زیستی طیمح و  یمال ,یاقتصاد ,یفن هیتوج یکه دارا یبخش دولت یها اقتصاد مجوز استفاده طرح یشورا

 .کند ی, صادر معامل بانک

های علم و  قر در پارکهای دولتی مست های دولتی و آزمایشگاه ها و پژوهشگاهدانشگاه آزمایشگاهی و ای حرفه و فنی مراکز کارگاهی تجهیزات به مربوط خارجی مالی تسهیمت بازپرداخو تعهد -ب

 .شود می بینی پیش عمومی بودجه اعتبارات محل از شهری, قطار تجهیزات و ناوگان تامین بابو شده یاد تسهیمت از%( 2۱) درصد پنجاه و ها آن فناورانه های مأموریو تحقق برای فناوری,

 .شود یم دیتبصره تمد نیموضوع بند)الف( ا یورو (6۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد سی سقفدر  ۰۴۱2در سال  6/1/۰6,2کشور مصوب   کل ۰6,2قانون اصمح قانون بودجه سال ( 68تبصره ) یاجرا  -ج

 اکو, تجارت و سعهتو بانک و( یب .یآ .یآ .یا) ییایآس یرساختهایز یگذار هیسرما بانک ,یاسمم  توسعه بانک جمله از یا توسعه یها بانک از شده بیتصو متیتسه جذب در عیتسر منظور به  -د

 با یها طرح یاجرا یبرا شده ینیب شیپ اعتبارات سقف چارچوب در کشور بودجه و برنامه سازمان موافقو از پس تبصره نیا  (الف) بند سقف در مجازند مذکور متیتسه از کننده استفاده یها دستگاه

 .کنند اقدام مذکور سازمان با متبادله نامه موافقو چارچوب در آن کرد نهیهز به نسبو قانون نیا( ۰) شماره وسویپ در مندرج یوام پسوند
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 یاز حواد  یریشگیپ و خسارت جبران یبرا یالملل نیب یها مؤسسات و سازمان یاز سو یالملل نیبمعوض ب یها کمک, وروی( 2۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) اردیلیتا سقف دو م شود یبه دولو اجازه داده م  -هد

های موضوع صندوق ملی  و طرح کشور ییربنایو ز یا توسعه یها طرح یاجرا تأمین ماشین آالت و تجهیزات مربوطه, نیو همچنهای دامی و گیاهی  ه با آفات و بیماریمبارز, لیمانند زلزله, س

 . ندیط نمامرتب یها نهیکل کشور صرف هز یدار خزانه هآن ب زیو وار ریو پس از تسع افویرا در محیط زیسو و امور مربوط به پناهندگان

 .ندیبه سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نما بار کیرا هر شش ماه  یافتیدر یها کمک کرد نهیکننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هز افویدر ییاجرا یها دستگاه

 .اسو یالزام قانون نیا یاه تبصره ریسا و تبصره نیا در مندرج یخارج یمالتسهیمت  به مربوط یقراردادها در یشرع نیمواز ویرعا  -و

 )احکام یکساله( ها طرح یاجرا یبرا یردولتیغ بخش با مشارکت -4 تبصره

 686۰ مصوب -مناقصات برگزاری قانون با رعایو خصوصی و عمومی مشارکو های روش از استفاده با شود می داده اجرایی اصلی و شهرداری ها اجازه های دستگاه سایر و ها  خانه وزارت به -الف 

 ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات سرجمع از( %۰۱)درصد ده تا و نموده با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام ای سرمایه های دارایی تملک های پروژه/  طرح از برداری بهره و تکمیل اجرا, به نسبو

 .کند ها(  پروژه)طرح این در مشارکو برای منابع تأمین صرف را اجرائی دستگاه هر به مربوط

 . اسو یمستثن خاص و عام مقررات و نیقوان در مندرج یگذار تعرفه شمول ازو   ممنوعدولو  توسط طرح)پروژه( محصول  یبرا یو تعرفه گذار یفیتکل مویق نییتع -۰

 .دینما یم نیتضم را)پروژه( طرح یآت تعهدات دولو, از ابویسازمان برنامه و بودجه کشور به ن -2

 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیر رقابو تولید موانع رفع قانون( 6۰) ماده موضوع مستقیم های مالیات قانون( ۰62) ماده «ث» بند( 2) و( ۰) جزءهای مشمول تبصره این وضوعم های طرح -6

 . باشند می آن بعدی الحاقات و اصمحات با ۰/2/۰6,۴

 گاهیپامتناسب با انواع طرح)پروژه( را در  ینظارت یها چارچوب زیمربوط و ن مقررات گرید و نیطرف تضامین مقررات هیکل ,یقرارداد طیشرا و ها روش اسو موظف برنامه و بودجه کشور سازمان -۴

 و حذف هرگونه. باشد شده منتشر گاهیپا نیا در که اسو معتبر یصورت در فقط ز,ین مقررات ریتفس و رییتغ هرگونه. کند منتشر "یرساختیز یگذار هیسرما و یعمران یطرحها کیالکترونبازار "

 .باشد یبعد یریگیپ و مشاهده قابل دیبا زین گاهیپا نیا در اطمعات رییتغ

 دستگاه بهعمومی  بودجه منابع در سقف مسجل و یقطع ونید رد بابو ۰686 مصوب -مناقصات یبرگزار قانون با رعایو مقررات و نیقوان ویرعا با شود یم داده اجازه ییاجرا دستگاه به -2 

 سازمان برنامه و هیدیی. أخذ تأدینما واگذار دولو صمح و صرفه ویرعا با و نیمع زمان مدت در)پروژه( طرح لیتکم بر یمبن طلبکاران از الزم تضامین اخذ شرط به را تمام مهین)پروژه( طرح ,یاجرائ

 .اسو یالذکر الزام فوق مطالباتخصوص  بودجه کشور در

 انتخاب و صمحیو احراز نحوه توجیهی )غربالگری و انتخاب پروژه های مشارکو پذیر(, طرح تصویب و تهیه جمله نحوه از تبصره در چارچوب قوانین و مقررات مربوط این اجرایی هنام آئین -ب

 تضامین برداری, بهره نحوه بر نظارت آن, کرد هزینه و وصول نحوه و پرداخو در کرددیر و کاربران پرداخو عدم وجه التزام وضع خطرپذیری, پوشش میزان تعیین برداری, بهره نحوه  گذار, سرمایه

 .رسید خواهد وزیران هیئو تصویب به کشور پیشنهاد و بودجه و برنامه اختمف حداکثر ظرف دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط سازمان حل و داوری طرفین,

Comment [A3]:  

در قرارداد  محصول طرح)پروژه( یبها

و مشارکت از شمول  یگذار  هیسرما

و  نیمندرج در قوان یگذار  تعرفه

است،  یمقررات عام و خاص مستثن

ن یالتفاوت آن تأم نکه از قبل مابهیمگر ا

 شده باشد.

Comment [A4]:  

شود با  یبه دولت اجازه داده م  -ب

ون ین و مقررات بابت رد دیت قوانیرعا

 یاجرائ یو مسجل دستگاهها یقطع

در  یبه طلبکاران همان دستگاه اجرائ

ف مربوطه، یسقف اعتبار رد

مام را به شرط ت مهین یها طرح)پروژه(

بر  ین لازم از طلبکاران مبنیأخذ تضم

ل طرح)پروژه( در مدت زمان یتکم

ت صرفه و صلاح دولت ین و با رعایمع

ه سازمان یدیید. أخذ تأیواگذار نما

خصوص  برنامه و بودجه کشور در

است. یالذکر الزام ون فوقید  
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 خش اول احکام یکساله()ب ی داخل یمال نیتأم -۵ تبصره

 :یشرع نیمواز و مقررات و نیقوان ویرعا با شود یم داده اجازه ۱2۰۴ سال در

که  ییها طرح یتا برا کنند منتشر خود, توسط سود و اصل بازپرداخو و نیتضم با یالیر یاسمم یمال اوراق ( ریال۰۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱یکصد هزار میلیارد ) سقف تا یدولت یهاشرکو -الف

 .  برسانند مصرف به باشد, دهیرس اقتصاد یشورا بیتصو به

 را( یارز  -یالیر)یاسمم یمال اوراق انواع , ریال (۰,82۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱)یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد  تا قانون نیا مصارف یمال نیتأم یبرا شود یم داده اجازه دولو به  -ب

  .دینما منتشر

 در اوراق انتشار به مربوط یها نهیهز و سود اصل, بازپرداخو. شود یم واگذار مطالبات هیتأد بابو ییاجرا یها دستگاه طلبکاران به  ۰۴۱2سال  انیتا پا دیمنتشره با سررس ینه اسممخزا اسناد

 سازمان توسط ۰۱/۰2/۰62۰ مصوب کشور بودجه و برنامه قانون( 6۱)ماده ویرعا با بند نیا از حاصل منابع و اسناد صیتخص. اسو پرداخو قابل و   ینیب شیپ قانون نیا( ,) و( 8)شماره جداول

  .شود یم نهیهز سازمان نیا با متبادله نامه موافقو مطابق و انجام کشور بودجه و برنامه

 یمال امور ریمد  -حساب یذ و ییاجرا دستگاه سیرئ دییتأ با مربوط اعتبار سقف در مطالبات یبرا تبصره نیا و اسناد خزانه موضوع بند )ب( (ب) و( الف) یبندها نرفته فروشنقدی  اوراق -ج

 جمله از قانون نیا اعتبارات شده تعهد یها نهیهز ریسا نیهمچن و زاتیتجه کنندگان نیتأم مشاوران, مانکاران,یپ از اعم) طلبکاران یتمام به یواگذار قابل ,کشدور بدودجه و برنامه سازمان و ربط یذ

 .باشد یم( یاراض تملک

 الیر( ۰۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد هزار یکصد سقف تا کشور وزارت دییتأ با شود یم داده اجازه ها آن به وابسته یها سازمان و کشور یها یشهردار به یعموم نقل و حمل توسعه منظور به -د

 و حمل و یشهر قطار یها طرح یاجرا یبرا اوراق نیا سود و اصل بازپرداخو نیتضم. کنند منتشر ها یشهردار همان توسط آن سود و اصل بازپرداخو با و خود نیتضم با یالیر یاسمم یمال اوراق

  .اسو ها یشهردار( %2۱) درصد پنجاه و دولو( %2۱)درصد پنجاه نسبو به یشهر نقل

 و فرسوده یها بافو یبازساز سوز, زباله یها روگاهین و پسماند ویریمد ,یشهر یها ساخو ریز و یعموم نقل و حمل توسعهشود بابو  ها اجازه داده می های وابسته به آن های کشور و سازمان به شهرداری

 د منتشر نمایند.( ریال اوراق مشارکو با تضمین خو۰2۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ی با تایید وزارت کشور, تا سقف یکصد و بیسو هزار میلیارد )ررسمیغ یها سکونتگاه و ینینش هیحاش یسامانده

 و( یاسم مویق از کمتر)کسر به اوراق فروش حراج, ,یجیتدر عرضه طلبکاران, به اوراق لیتحو جمله از اوراق هیاول انتشار یها روش هیکل از اسو مجاز ییدارا و یاقتصاد امور وزارت  -هد

 .کند استفاده ها بازار در یسینو رهیپذ

  - و

 ویری(, نسبو به مدپوی)ر دیو توافق بازخر ینگینقد نیتأم» یسال انتشار اوراق درون رینظ یمال یبا استفاده از ابزارها شود یکل کشور( اجازه داده م یدار خزانه) ییادار و یاقتصاد امور وزارت به -۰

 .باشند ینم ینگیقدن ویریمد اتیمجاز به مشارکو در عمل ,یربانکیغ یها و موسسات اعتبار . بانکدیخزانه اقدام نما ینگینه نقدالفعا

 یهماهنگ با شود یم  داده اجازه( کشور کل یدار)خزانه  ییدارا و یاقتصاد امور وزارت به ر,یسردس مناطق یبرا خصوصاً یا هیسرما یها ییدارا تملک یها طرح اعتبار نیتأم در عیتسر منظور به -2

Comment [A5]: :ک از یسهم هر حذف شده

که  یاسلام ینامه اوراق مال نییشرکتها در آ

شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه یبه پ

ه یته ییو دارا یکشور و وزارت امور اقتصاد

ن ییرسد، تع یران میأت وز یب هیو به تصو 

ران یا یشهر  ینیخواهد شد. شرکت بازآفر 

ه یخود از جمله ته یانجام طرحها یبرا

 یها بافت یو نوساز  یبهساز  یطرحها

 و ناکارآمد یخیتار  یها فرسوده، بافت

 یو توانمندساز  ی، ساماندهیشهر 

و شرکت مادر  یررسمیغ یسکونتگاهها

 یاجرا ید برایجد یعمران شهرها یتخصص

 یو سازمان مجر  یا قطار حومه یطرحها

 یو عموم یسات دولتیها و تأس ساختمان

تهران در استفاده از  یل مصلایتکم یبرا

ت هستند.ین بند در اولو یمنابع ا  

Comment [A6]:  

 همت 86عدد سال قبل:

Comment [A7]:  

 غام بند الف و د سال گذشته اد -1

 ینی:شرکت بازآفر ینیحذف شرکت کارافر -2

خود از  یانجام طرحها یران برایا یشهر 

 یو نوساز  یبهساز  یه طرحهایجمله ته

و  یخیتار  یها فرسوده، بافت یها بافت

 یو توانمندساز  ی، ساماندهیناکارآمد شهر 

و شرکت مادر  یررسمیغ یسکونتگاهها

 یاجرا ید برایجد یعمران شهرها یتخصص

 یو سازمان مجر  یا قطار حومه یطرحها

 یو عموم یسات دولتیها و تأس ساختمان

تهران در استفاده از  یل مصلایتکم یبرا

 ت هستند.ین بند در اولو یمنابع ا
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 ,قانون محاسبات عمومی ۰22منابع موضوع ماده  به اتکاء با کشور یبانک نظام ویظرف از استفاده با یاسمم یمال اوراق و یعتبارا اسناد قیطر از.ا.ا, ج یمرکز بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان

 اشخاص از دولو یاتیمال مطالبات هیتسو ویقابل اسناد نیا. دینما پرداخو سازمان صیتخص بادرصد ردیف های اعتباری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  2۱ سقف تا و زیتجه را الزم منابع

  .دارد را یحقوق و یقیحق

 بیتصو بهپیشنهاد و .ا.ا ج یمرکز بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان ,یی )مسئول(دارا و یاقتصاد امور وزارتاالجرا شدن این قانون توسط  ظرف سه ماه پس از الزم بند نیا ییاجرا نامه نییآ

 .رسد یم رانیوز اتیه

 نیب معاممت نیهمچن. شود یم صفر نر  به اتیمال مشمول( ۰۴۱2 سال در منتشره) دولو یاسمم یمال اوراق هیاول گران معامله کارمزد و یسینو رهیپذ تعهد کارمزد و تبصره نیا اسناد و وراقا  -ز

 رفع قانون( ۰۴) ماده حکم اتیمستثن و ها ویمعاف مشمول واسط, ینهادها از استفاده  عدم ای استفاده از نظر  صرف تبصره, نیا موضوع اوراق انتشار به مربوط یها پرداخو و ها افویدر و انتشار ارکان

 . شود یم ۰/2/۰6,۴ مصوب کشور یمال نظام یارتقا و ریپذ  رقابو دیتول موانع

 یدائم احکام قانون( ۰) ماده موضوع ییاجرا یها دستگاه جمله از ییاجرا یها دستگاه هیلک یبرا ,۰۴۱2 سال در منتشره( طلبکاران به لیتحو) یرنقدیغ یاسمم یمال اوراق یواگذار مهلو  -ح

 .اسوآن  بعدی الحاقات و اصمحات با ۰611 سال مصوب کشور یعموم محاسبات قانون( 1۴) و( 16) مواد تابع کشور, توسعه یها برنامه

( نسبو به فروش اموال غیر منقول دولو اقدام نموده اند با مطالبات دولو از ۰۰ی اجرایی که در اجرای بند )هد( تبصره )ها مجاز اسو نسبو به تسویه و تهاتر بدهی های دستگاهدولو  -ط

دیف درآمدی شماره خرجی از محل ر -( ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی۰۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱طلبکاران دستگاههای اجرایی یاد شده  تا مبلغ یکصد هزار میلیارد )

 ( اقدام نماید.,جدول شماره ) 26۱۱۱۱ربط مندرج ذیل سرفصل ای ذی ( و ردیف هزینه2جدول شماره ) 6۰۱۰۱1

 و قوانین بر منطبق که اسممی انهخز اسناد جمله از اسممی مالی اوراق انواع ریال در سقف بند )ب( این تبصره, (۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱6) میلیارد هزار سیصد تا شود می داده اجازه دولو به -ی 

 پس کشور بودجه و برنامه قانون (6۱) ماده رعایو با اوراق این. کند واریز قانون این( 2) هشمار جدول 6۰۱۰۱8 شماره درآمدی ردیف به و نماید منتشر را باشد اسممی  عقود چارچوب در و مقررات

 اختیار در آبی برق های طرح و گرمسیری مرزی های طرح اولویو با کشور آب تأمین و مهار تمام نیمه های طرح تکمیل و احداث جهو شورک بودجه و برنامه سازمان با نامه موافقو مبادله از

 .گیرد می قرار نیرو وزارت تابعه و وابسته های شرکو

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) ی داخل یمال نیتأم -۵ تبصره

 ۰68۴/,/۰مصوب رانیا یاسمم یجمهور بهادار اوراق بازار قانون 27 ماده حکم مشمول منفعو اوراق عام, مرابحه اوراق ,یاسمم خزانه اسناد از اعم دولو یاسمم یمال اوراق نواعا هیکل انتشار -ک

 .اسو یبعد الحاقات و اصمحات با

 و برنامه سازمان توسط ی همراه با اخذ شناسه یکتاقانون یمبنا با آن نیتضم و تعهد ای و نامه موافقو مبادله قالب در آن جوزم قبل, از که اسو مجاز یصورت در دولو از دیجد طلب هرگونه جادیا -ل

 اسبه بصورت ساده خواهد بود.در تمامی بدهی های دولو که به موجب قوانین خاص یا عام به روز رسانی می شود روش مح .باشد شده صادر نیتضام/تعهدات شناسه مورد حسب و صادر کشور بودجه
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 و یاقتصاد امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان توسط کشور, یمال نظام یارتقا و ریپذ رقابو دیتول موانع رفع قانون( ۰) ماده( پ) بند موضوع مطالبات و ها یبده دییتأ و یدگیرس مرجع  -م

  .شود یم نییتع ییدارا

 شود. الذکر اعمم می فوق وط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد, بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجعها و مطالبات دولو که مرب بدهی

 )بخش اول احکام یکساله( اتیمال و عوارض -6 تبصره

 پانزده الگو از شیب برابر دو تا مصرف یالگو از باالتر شرب آب فروش مترمکعب هر یازا به بها آب نر  بر عموه اسو مکلف شورک سراسر یاستان فاضمب و آب یشرکتها قیطر از رویوزارت ن  -الف

و به  افویو از آنان در شیا افزانر  ر( %62و پنی درصد ) یس مازاد, مکعب متر هر یازا به اند کرده مصرف الگو برابر دو از شیب که یمشترکان از و دهد شیافزا را بها آب نر  (%۰2) درصد

در بودجه شرکو  نیمع فیاز محل حساب مذکور در رد یافتیوجوه در( %۰۱۱افزوده نخواهد بود. صد درصد) بر ارزش اتیبر درآمد و مال اتیکند. وجوه فوق مشمول مال زیکل کشور وار یدار خزانه

به  ابد,ی یاختصاص م  ییفاضمب روستا لیو اصمح شبکه آن و تکم هزار نفر 22ی و شهرهای زیر ریو عشا ییروستا ,یآب تنش یدارا یشهرهاشرب  یآب و فاضمب کشور جهو آبرسان یمهندس

 مبادله. شود عیتوز ماهه سه مقاطع در استانها نیبراساس بحران و کمبود آب سالم ب ییو روستا یشهر یآبرسان به باقیمانده برایو  یریعشا یآبرسان ی%( منابع مذکور برا6۱درصد )سی که  ینحو

 .اسو یالزام استان یزیر برنامه سازمان و ریعشا امور سازمان و فاضمب و آب یشرکتها نیب موافقتنامه

 .دینما ارائه یاسمم یشورا مجلس سویز طیمح و یعیطب منابع آب, ,یکشاورز و عمران یها ونیسیکم به کباری ماه سه هر را بند نیا عملکرد گزارش اسو مکلف رویوزارت ن

 که ,۰۴۱۱ تا ۰687 سنوات های دوره افزوده ارزش بر مالیات مؤدیان های پرونده از بخشی آن سال, یک ظرف شود می داده اجازه( کشور مالیاتی امور سازمان) دارایی و اقتصادی امور وزارت به - ب

 امور سازمان پیشنهاد به که دستورالعملی اساس بر اند, به استثنای مودیان بزرگ را نشده قطعی یا اند نگرفته قرار گیرسید مورد تاکنون و اند نموده تسلیم مقرر موعد در را خود های اظهارنامه

 مطابق ۰۴۱2 سال پایان تا رالذک فوق پروندهای چنانچه. نماید قطعی رسیدگی, بدون رسد, می دارایی و اقتصادی امور وزیر تصویب به و تهیه این قانون ابمغ از بعد ماه یک ظرف کشور مالیاتی

 به بند این به مرتبط وصولی درآمدهای. گردد می تلقی قطعی مودی تسلیمی اظهارنامه بر منطبق نگیرند, قرار رسیدگی مورد کشور مالیاتی امور سازمان توسط یا نشده قطعی فوق دستورالعمل

 .شود می واریز مربوط حساب به مورد حسب ها دهیاری و ها شهرداری سهم عوارض و کشور کل یدار خزانه نزد قانون این( 2) شماره جدول۰۰۱2۰1 شماره درآمدی ردیف

 ریال( 11۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱)میلیارد هزار شش و شصو سقف در مصرفی برق مبلغ( %۰۱) درصد ده میزان به ۰۱/8/۰6,۴ مصوب کشور برق صنعو از حمایو قانون( 2)ماده موضوع عوارض -ج

 نزد توانیر شرکو حساب به( %62)درصد پنی و سی حاصل, منابع از. باشند می معاف بند این حکم شمول از مجاز کشاورزی های چاه برق و مجاز عشایری و روستایی برق مشترکان. شود می تعیین

 اولویو با تجدیدپذیر های فناوری توسعه و پاک و تجدیدپذیر برق تولید یبرا مابقی( %12) درصد پنی و شصو و روستایی برق های شبکه نگهداری و توسعه از حمایو برای کشور کل داری خزانه

 سازمان حساب به بلوچستان و سیستان استان نادر میل بادی نیروگاه برداری بهره و تکمیل و بهزیستی سازمان و( ره)امام حضرت امداد کمیته پوشش تحو درآمد کم خانوارهای عشایری روستایی,

 شود. صرف کامل صورت به کشور بودجه و برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از پس تا گردد می واریز کشور کل داری خزانه نزد( ساتبا)برق انرژی وری بهره و تجدیدپذیر های انرژی

 :د

 هر از ماهانه شود می داده اجازه ربط ذی تابعه شرکتهای طریق از نیرو و نفو ایه وزارتخانه از یک هر به( 2) دولو مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( ۰2)ماده استناد به
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 هزار بیسو مبلغ برق و گاز مشترکان تجاری واحدهای از یک هر از و ریال (۱۱۱۰2) هزار دو مبلغ برق مشترکان مسکونی واحد هر از ریال, (۱۱۱۰6)هزار سه مبلغ گاز مشترکان مسکونی واحد

 معاف پرداخو از گاز فاقد مشترکان و اسو( %2۱) درصد   پنجاه معادل الذکر فوق مبالغ روستایی, مشترکان برای. کنند واریز کشور کل داری خزانه نزد داخلی منابع عنوان به و خذأ ریال( 2۱۰۱۱۱)

 .بود نخواهد افزوده ارزش بر مالیات و درآمد بر مالیات مشمول فوق وجوه. باشند می

تهیه و  دارایی با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفو و اقتصادی امور کشور )مسئول( و وزارت بودجه و برنامه سازمان االجرا شدن این قانون توسط ظرف دو ماه پس از الزم جزء این اجرائی نامه آیین

 .رسد می وزیران  هیأت تصویب به

 مبلغ 2۰۴۱ سال در برق قانونی انشعاب دارای مسکونی واحد هر ساالنه پایه بیمه حق حداکثر ,,2/8/۰6 مصوب بیعیط حوادث همگانی بیمه صندوق تأسیس قانون (۴) و( 2) مواد اجرای در -هد

 و دریافو ونیمسک واحدهای برق قبوض در درج طریق از نیرو وزارت توسط ریال( 2۴۱۰۱۱۱) هزار چهل و دویسو سالیانه میزان به مالکان سهم که شود می تعیین ریال( ۰۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیون یک

 ناتوان پرداخو از که افرادی سایر و بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحو مسکونی واحدهای مالکان. شود می واریز کشور کل داری خزانه نزد مذکور صندوق حساب به

 .هستند بیمه حق این پرداخو از معاف هستند,

 :و

 درآمدی ردیف به مودیان سامانه طریق از وصولی افزوده ارزش عوارض و مالیات هزار در یک معادل. شود می تعیین اقتصاد شورای توسط مالیاتی خدمات هندهد ارائه معتمد های شرکو تعرفه نر 

 مازاد و شود می هزینه مالیاتی امور سازمان درخواسو مورد اتخدم ارائه برای مالیاتی خدمات دهنده ارائه معتمد های شرکو شده یاد تعرفه و کارمزد پرداخو برای صرفاً تا واریز ,۰۰۱2۰ شماره

 .شود می مسترد آن بعدی الحاقات و اصمحات با ۰611مصوب  عمومی محاسبات قانون( 1۴) و( 16) مواد در مقرر مهلو رعایو با آن

 .باشد می امکانپذیر ۰62۰ سال مصوب کشور بودجه و برنامه قانون( 6۱) ماده در مقرر ترتیبات رعایو با وجوه این کرد هزینه

 راه با ماه اردیبهشو پایان تا حداکثر مکلفند کشور اممک و اسناد  بو سازمان و فراجا راهور پلیس ها, شهرداری الحسنه, قرض های صندوق اعتباری, موسسات ها, بانک کلیه مرکزی, بانک -ز

 صورت و مقامات مسئول در مراجع. دهند قرار سازمان این اختیار در را قبل سنوات و ۰۴۱2 سال برای کشور مالیاتی امور نسازما درخواسو مورد اطمعات ,(سرویس وب) برخط خدمات اندازی

 .بود خواهند مستقیم های مالیات قانون( 2۱2) ماده محرومیو مشمول مالیات, پرداخو در دیمؤ با تضامنی مسئولیو بر عموه حکم این از تخلف

 علو به که مستقیم های مالیات قانون( ,۰6) ماده( ل) بند موضوع قرآنی های فعالیو و( ح) ,(ی) ,(د) ,(ک) ,(هد) ,(ط) بندهای موضوع اشخاص مورد در اسو مکلف کشور اتیمالی امور سازمان -ح

 اظهارنامه دریافو با اند, نشده مالیاتی صفر نر  یا معافیو از برخورداری مولمش ,,۰6 لغایو ۰6,۱ های سال عملکرد برای مورد حسب مدارک و  اسناد و دفاتر یا و مالیاتی اظهارنامه تسلیم عدم

 کلیه و اقدام اسو, نشده پرداخو کم ها آن مذکور های سال از سال هر مالیات تمام که مواردی برای مالیاتی صفر نر  یا معافیو اعمال به نسبو ,۰۴۱2 سال در مدارک و  اسناد و دفاتر و  مالیاتی

 .دهد قرار بخشودگی مورد اند نموده اقدام مالیات پرداخو به نسبو که اشخاصی( بخشودگی غیرقابل و بخشودگی قابل از اعم) نشده پرداخو جرائم

و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی کسب  ۰۴۱2در راستای حمایو از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی, تا پایان سال  -ط 

های مستقیم, مشمول مالیات با نر  صفر بوده و جرائم  قانون مالیات ۰۱۱مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطمعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند, به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده 
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 باشد. های اجتماعی خارجی مشمول اخذ مالیات می گردد. همچنین هرگونه کسب درآمد بر بستر سکوها و شبکه خشوگی میهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل ب سال

 تصویب هیات وزیران خواهد رسید. االجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطمعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نامه اجرایی این بند ظرف مدت دوماه پس از الزم آیین

نمایند با تصویب شورای  های مورد تعهد طرف خارجی, تأمین می های پیمانکاری خارجی را در طرح های خارجی که کاال و خدمات مورد نیاز شرکو های ایرانی طرف قرارداد با شرکو شرکو -ی

 باشند. می -۰۴۱۱مصوب  -ده( قانون مالیات بر ارزش افزو۰۱( ماده )6اقتصاد, مشمول تبصره )

 حق شبکه, توسعه انشعاب, %( تخفیف برای حق2۱پنجاه درصد ) شود, تا می ساخته خیرین توسط آن%( 2۱)پنجاه حداقل که شود, به مدارسی های نفو و نیرو اجازه داده می به وزارتخانه -ک

 .ارائه نماید برق شمارشگر وصل حق و (آمپراژ)الکتریکی جریان افزایش فاضمب, و گاز آب,( کنتور)شمارشگر وصل

 گردد. های مستقیم موقوف االجرا می ( قانون مالیات۰6۰( و تبصره ماده )۰۱2( ماده )7, اجرای حکم تبصره )۰۴۱2در سال  -ل

 اسو.  معاف گمرکی عوارض و ورودی حقوق داخوپر از ۰۴۱2در سال  ایثارگران امور و شهید بنیاد و احمر همل ,رکشو اورژانس سازمان توسط آمبوالنس خودروی واردات -م

 و مواد صادرات از حاصل درآمد فروشی, خام از عبور و تولید ارزش زنجیره توسعه و بنیان دانش تولید جهش تحقق جهو در رهبری معظم مقام ابمغی کلی های سیاسو اجرای منظور به د ن

 نقاط تمام در خام نیمه و خام صورت به اتیلن پلی و اوره متانول, و قیر جمله از پتروشیمی و گازی نفتی, محصوالت اسلپ, و بلوم بیلو, جمله, از غیرفلزی و فلزی معدنی صنایع و معدنی محصوالت

 شماره نامه تصویب در مندرج موارد بر عموه همچنین و مذکور موارد بر عموه خام نیمه و خام مواد فهرسو آیین نامه اجرایی این بند و تعریف. شود می صادراتی عوارض و مالیات مشمول کشور,

 ایران کشاورزی و معادن و صنایع بازرگانی, اتاق تجارت, و معدن صنعو, دارایی )مسئول(, و اقتصادی امور های وزارتخانه وزیران ظرف یکماه پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط هیأت 2,۰21

 و بند این از حاصل منابع وصول به نسبو اسو موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت. رسد می وزیران هیأت تصویب پیشنهاد و به جمهوری, ریاسو انفناوری و اقتصاد دانش بنی علمی, معاونو و

و منابع حاصل را به ردیف درآمدی شماره  اقدام کشاورزی, و معدنی صنعتی, تولیدی, تجهیزات و آالت ماشین کلیه( 22/8/۰6,۱ مصوب گمرکی امور قانون( ۰) ماده( د) بند مطابق) ورودی حقوق

   ( این قانون واریز نماید.2جدول شماره ) ۰۰۱2۰8

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) اتیمال و عوارض -6 تبصره

 .شود می اضافه کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون (62)ماده( پ)بند (۰)جزء انتهای به زیر متن -س 

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

 (,6) مداده  و (68) مداده  (2) جدزء  رعایو با تولیدی واحد استقرار محل استان حساب به استان در واقع های (پروژه)طرح پیمانکاران و تولیدی واحدهای از دریافتی افزوده ارزش عوارض و مالیات -ع

 .شود می منظور2/6/۰۴۱۱ مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون

 محدل  اسدتان  در هدا آن خددماتی  یدا  تولیددی  واحد استقرار محل که را فعالیو محل یک دارای حقوقی یا حقیقی شخصیو با خدماتی و تولیدی واحدهای های پرونده اسو مکلف مالیاتی امور سازمان

 هدر  سدهم  نسدبو  بده  ملدی  خددماتی  واحددهای  افدزوده  ارزش بر عوارض و مالیات. نماید ارسال خدماتی و تولیدی واحد استقرار محل استان مالیاتی امور کل اداره به نیسو آنها مرکزی دفتر استقرار

 .شود می واریز ربط ذی استان خزانه حساب به کشور, جمعیو از استان
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 .نماید ارائه کشور محاسبات دیوان و اسممی شورای مجلس اقتصادی کمیسیون به بار یک ماه سه هر را بند این عملکرد گزارش اسو مکلف مالیاتی مورا سازمان

 اسممشدهر  شدهر  و تهدران  شهری نقاط در%( 88) درصد  هشو و هشتاد نسبو به اسممشهر و تهران های شهرستان در افزوده ارزش بر مالیات قانون (,6) ماده( الف) بند موضوع افزوده ارزش عوارض

   .شود می توزیع آنها عشایری و روستایی نقاط در%( ۰2) درصد دوازده و

 موجدب  به که پزشکی گروه العمل حق یا الزحمه حق از%( ۰۱)درصد ده مکلفند دولتی شرکتهای و ها خیریه مسلح, نیروهای عمومی, نهادهای به وابسته خصوصی, دولتی, از اعم درمانی مراکز کلیه-ف 

 بده  صورتحسداب  مبلدغ  وصدول  از بعدد  مداه  پایدان  تا مربوط پزشک نام به و کسر مالیات الحساب علی عنوان به شود می پرداخو بیمار طرف از نقداً یا و ها بیمه به ارسالی های صورتحساب وجه دریافو

 کسدر  آن مالیدات  و پرداخدو  سدنواتی  بودجده  قدوانین  مطدابق  کارانده  و حقوق درآمد عنوان به که هایی پرداخو کلیه شامل بند این لحسابا علی مالیات. کنند واریز کشور مالیاتی امور سازمان حساب

 .باشد می جاری بند این اجرای در مستقیم های مالیات قانون (,,۰) ماده حکم. بود نخواهد شود, می

 نظدام  سازمان یا و پزشکی آموزش و درمان بهداشو, وزارت توسط آنها کار پروانه که پزشکی تجهیزات فروشندگان و دامپزشکی و وسازیدار پیراپزشکی, پزشکی, مشاغل و حرف صاحبان کلیه -ص 

 .نندک استفاده فروشگاهی پایانه از مکلفند خانواده, و حقوقی مشاوره و وکالو از اعم حقوقی کارهای و کسب در شاغل اشخاص کلیه و شود می صادر ایران پزشکی

 .شود می برخورد مؤدیان سامانه و فروشگاهی های پایانه قانون مطابق حکم این اجرای از مستنکفین با 

 عوارضدی ( نسدول ک) بدازی  پیشدانه  و همدراه  هدای  تلفن رایانه, در نصب قابل خارجی های بازی انواع کنندگانعرضه از اسو موظف اسممی ارشاد و فرهنگ سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت -ق 

( ای رایانده  هدای  بدازی  ملدی  بنیاد)اسممی ارشاد و فرهنگ وزارت اختیار در حاصله وجوه. نماید واریز کشور کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به و أخذ را فروش قیمو( %۰۱) درصد ده معادل

 .شود داخل تولید های بازی توسعه از حمایو رفکشورص بودجه و برنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از پس تا گیرد می قرار

( کدد )شناسده . نمایندد  تنظدیم  و  بدو  قضدائیه  قوه الکترونیکی قرارداد تنظیم سامانه در را خود موکمن با مالی قراردادهای تمامی موظفند دادگستری وکمی های کانون و وکم مراکز عضو وکمی -ر 

 منددرج  مالی اطمعات استخراج منظور به قضائی خدمات سامانه در دادگستری وکمی های کانون و وکم مشاوران, شناسایی مبنای الکترونیک, قرارداد نهساما توسط قرارداد هر برای صادرشده یکتای

 .   بود خواهد مالیاتی تمبر ابطال و قرارداد در

 مالیداتی  امدور  سازمان. نماید فراهم الکترونیکی قرارداد تنظیم سامانه به را قضائیه قوه خانواده مشاوران و رسمی کارشناسان وکم, مرکز و مالیاتی امور سازمان برخط دسترسی اسو مکلف قضائیه قوه

 هرشدخص  سدوی  از کدم ح ایدن  اجدرای  عدم. نماید صادر کشور سراسر در الکترونیکی صورت به آنرا مالیاتی حساب مفاصا و دریافو الکترونیکی صورت به را قراردادها این موضوع مالیات اسو مکلف

 .شود می محسوب اجراء از استنکاف حقوقی یا حقیقی

مستقیم در خصوص معافیو مودیان از انجام بخشدی از تکدالیف    های مالیات قانون( ۰۱۱) ماده تبصره های مالیاتی, اختیار سازمان امور مالیاتی در به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده -ش 

 یابد. های مستقیم افزایش می ( قانون مالیات8۴میزان معافیو موضوع ماده ) «برابر صد»حداکثر  نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی, بهقانون مذکور از قبیل 

 اشدخاص  مسدتقیم  هدای  مالیدات  قدانون ( ۰۱2) مداده  وضدوع م مالیدات  نر  کشور اقتصادی شرایط بینی پیش با متناسب و تولید از حمایو های سیاسو راستای در شود می داده اجازه دولو به -ت 

 %( تعیین و محاسدبه نمایدد.  ۰8داده و معادل هجده واحد درصد ) کاهش %(7درصد) واحد هفو معادل تا حداکثر را تولیدی های فعالیو در ربط ذی های وزارتخانه از برداری بهره پروانه دارای حقوقی

   .باشد می مذکور اشخاص قانونی های مشوق و ها بخشودگی و ها معافیو سایر بر عموه بخشودگی این

Comment [A12]:  

درصد 9درصد به  5ر از ییتغ  
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 های مالیاتی: گذاری در معافیو به منظور ایجاد شفافیو و اصمح سیاسو-ث 

 جدایگزین  را صدفر  ندر   بدا  گمرکدی  و مالیداتی  اعتبدار  سیاسو مالی, حمایتهای سازی شفاف و گمرکی و مالیاتی های معافیو هدفمندسازی راستای در اسو موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت -۰

 بایدد  فهرسدو  ایدن . نماید مشخص را آنها معافیو میزان و گمرکی و مالیاتی های معافیو تمامی فهرسو و نموده گمرکی امور قانون و مستقیم های مالیات قانون در مصرح مالیاتی قانونی های معافیو

 .باشد ها معافیو این قانونی استناد و ها معافیو این ا ر در نشدهمحاسبه گمرکی و مالیاتی درآمد میزان اشخاص, فعالیو حوزه شامل

 مالیداتی  و گمرکدی  تخفیفات و ها معافیو عملکرد. کنند  بو خود به مربوط حسابهای در خرجی -جمعی صورت به را قانونی گمرکی و مالیاتی تخفیفات و ها معافیو موظفند اجرائی دستگاههای -2

 .شود می محسوب ایران اسممی جمهوری گمرک وصولی واردات رب مالیات عنوان به

 حسدب   آن بدر  مدازاد  و اسو مذکور قانون( 8۴) ماده مالیاتی سقف برابر ۴ معادل حداکثر مستقیم های مالیات قانون( ,۰6) ماده «ل» بند اشخاص موضوع مشمول ساالنه درآمد مالیاتی معافیو -6

   .اسو مالیات مشمول قیم,مست های مالیات قانون نر  به مورد

 و انتشدارات کمدک آموزشدی,    (دکتری و ارشد کارشناسی)تکمیلی تحصیمت کنکورهای و سراسری کنکور از اعم دانشگاهها کنکور تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات مالیاتی های معافیو -۴

 .شود می لغو

 .باشد نمی افزوده برارزش مالیات قانون( ,)ماده( ب)بند( 6)جزء حکم مشمول نشریات, و ها روزنامه در داخلی خدمات و کاالها تبلیغات -2

 .اسو یجار ,قانون مذکور صادر شده باشد یدوره اجرا یقرارداد استخراج آنها ط ای برداری که پروانه بهره یو معدن یصنعت یقانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبو به واحدها ,۰2بند ب ماده  ویمعاف -1

 میلیدارد  پدانزده  از بدیش  آنهدا  خدودروی  روز قیمدو  کده  حقدوقی  و حقیقدی  اشدخاص  از اعدم  مدالکین  اختیدار  در شخصدی  انتظدامی  شدماره  دارای( کابین)اتاق دو وانو و سواری خودروی نواعا -  

 .گردند می%( ۰) درصد یک نر  به خودرو ساالنه مالیات مشمول مبلغ این بر مازاد به اسو نسبو ریال( ۰2۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱)

 توسدط  صدادره  خدودرو  شناسدنامه  در منددرج  خدودرو  مالک مشخصات براساس صرفاً و آن واردات یا ساخو تاریخ به توجه با خودرو انواع روز قیمو بند این موضوع خودرو مالیات محاسبه مأخذ -۰

 از بعدد  کده  خدودرو  اندواع  بدرای  مزبور مأخذ. گردد می اعمم و تعیین ماه فروردین پایان تا ساله هر کشور مالیاتی امور سازمان توسط که اسو خودرو رسمی سند عنوان به( سبز برگ)انتظامی نیروی

 اطدمع  بده  ضدی مقت نحدو  بده  را مراتب اسو مکلف کشور مالیاتی امور سازمان. شد خواهد اعمم و تعیین مزبور سازمان توسط آن واردات یا تولید از پس بمفاصله شوند, می وارد یا تولید سازمان اعمم

 پایدان  تدا  حدداکثر  را تکفدل  تحدو  محجدور  و سدال  هجدده  از کمتدر  فرزندان و خود تملک تحو خودروهای به مربوط ساالنه مالیات مکلفند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه. برساند مشمول اشخاص

 و نقدل  دارایدی,  بدر  مالیات شامل انتقال مورد مالیاتی بدهی پرداخو از قبل اسو گردیده وضع مالیات هاآن برای بند این موجب به که خودروهایی انتقال و نقل  بو. نمایند پرداخو سال هر ماه بهمن

   .دارند تضامنی مسؤولیو متعلقه مالیات پرداخو در بند این حکم از متخلفین. اسو ممنوع اجاره و قطعی انتقال

 شدده  تعیدین  پایده  قیمدو  افدزایش  یدا  کداهش  بده  نسدبو  یکبدار  سال سه هر  کشور, اقتصادی شرایط با متناسب و کشور ودجهب و برنامه سازمان پیشنهاد اساس بر شود می داده اجازه دولو به -2

   .نماید ابمغ را مراتب و اقدام الذکر فوق
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 -ذ 

 هدزار  در دو میزان به مالیات مشمول مبلغ این بر مازاد باشد ریال( ۰۱۱۱2۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد دویسو از بیش( اعیان و عرصه احتساب با) آنها ارزش که ویمهای مجاز باغ و مسکونی واحدهای -۰

 باشد. می مذکور ویمهای باغ و مسکونی واحدهای مالک سال هر ابتدای در که اسو شخصی برعهده مالیات این .شوند می

 .باشندنمی مالیات این مشمول ساخو, درحال ویمهایباغ و مسکونی واحدهای -2

 سدازمان  نیداز  مدورد  امدمک  مالکیو اطمعات به( آنمین)برخط دسترسی امکان موظفند ها شهرداری و کشور اممک و اسناد  بو سازمان تجارت, و معدن صنعو, و شهرسازی و راه های وزارتخانه -6

 پایدان  تدا  حداکثر آنها روز قیمو به ارزش بر اساس مشمول های دارایی تعیین به نسبو سوا مکلف کشور مالیاتی امور سازمان. دهند قرار سازمان این اختیار در را اماکن حوزه در کشور مالیاتی امور

 .برساند مشمول اشخاص اطمع به مقتضی نحو به را مراتب و بوده سال هر خردادماه

 پایدان  تدا  حدداکثر  را تکفدل  تحدو  افدراد  و خدود  تملدک  تحو ویمهای باغ و ونیمسک واحدهای از یک هر به مربوط ساالنه مالیات مالیاتی قوانین رعایو با مکلفند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه -۴

 و نقدل  دارایدی,  بدر  مالیدات  شدامل  انتقدال  مدورد  مالیاتی بدهی پرداخو از قبل اسو, گردیده وضع مالیات آنها برای بند این موجب به که اممکی انتقال و نقل  بو. نمایند پرداخو سال هر ماه بهمن

 .دارد تضامنی مسؤولیو متعلقه مالیات پرداخو در جزء این حکم از متخلف. اسو ممنوع اجاره و قطعی انتقال

 شدده  تعیدین  پایده  قیمدو  افدزایش  یدا  کداهش  بده  نسدبو  یکبدار  سال سه هر  کشور, اقتصادی شرایط با متناسب و کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد اساس بر شود می داده اجازه دولو به -2

 .نماید ابمغ را مراتب و اقدام الذکر فوق

 بند این از غیر معافیو اعطای هرگونه. هستند معاف آب و گاز برق, های هزینه پرداخو از مصرف الگوی رعایو صورت در پرورش و آموزش وزارت دولتی مدارس آموزشی واحدهای کلیه -ض 

 .باشد می ممنوع

 ,یهمگان ورزش مدارس, ورزش توسعه یبرا مربوطه یا نهیهز و یدرآمد یفهایرد قیطر از را افزوده ارزش بر اتیمال%( ,) درصد نه کل از%(  27/۱)درصد صدم هفو و سویب اسو مکلف دولو -ظ

 درصد شصو جوانان و ورزش ارتوز به مربوط یها فیرد قیطر از مبلغ نیا. دهد اختصاص معلوالنو جانبازان  حوزه در ژهیو به ورزش یها رساخویز و بانوان ورزش ,یریعشا و ییروستا ورزش

 :ابدی یم اختصاص  ها وزارتخانه نیا به موافقتنامه مبادله از پس و%( ۴۱) درصد چهل پرورش و آموزش وزارت و%( 1۱)

 .گردد یم نهیهز ها استان در فقط اعتبار نیا -۰

 .اسو دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در و اسو ممنوع ای حرفه ورزش  به نحو هر به و شکل هر به کشور کل بودجه از وجهی هرگونه پرداخو -2

 .شد خواهد کسر ماده این در مندرج مبلغ نفعان, ذی بین منابع آن توزیع از قبل افزوده ارزش بر مالیات قانون موضوع%( ,)درصدینه مالیات و عوارض مجموع از -6

 وزارت سهم عنوان به جوانان اشتغال و ازدواج برای را مذکور قانون( 76) ماده درآمدی منابع از پنجم یک و توسعه ششم امهبرن قانون( ۴,) ماده درآمدی منابع از پنجم یک اسو مکلف دولو

 .نمایند هزینه جوانان و ورزش

Comment [A13]:  

ارد تومانیلیم 05سال گذشته:  
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 و ارتباطات )بخش اول احکام یکساله( معدن ،صنعت – 7 تبصره

( درویددمیا) رانیددا یمعدددن عیصددنا و معددادن ینوسدداز و توسددعه و( درویددا) رانیددا عیصددنا ینوسدداز و گسددترش یهددا نسددازما ۰6,7 سددال از قبددل مطالبددات شددود یمدد داده اجددازه دولددو بدده -الددف

 از آنهددا بدده متعلددق سددهم بابددو تابعدده یدولتدد شددرکو قیددطر از نفددو وزارت و مددذکور یهددا سددازمان مطالبددات نیهمچندد و معدددن و صددنعو یتخصصدد بانددک هیسددرما نیتددأم در مشددارکو بابددو

 اتید مال بابدو  دولدو  بده  آنهدا  یبدده  بدا  را یاساسد  قدانون ( ۴۴) چهدارم  و چهدل  اصدل  یکلد  یهدا  اسدو یس یاجدرا  قدانون  موضدوع  فیتکدال  انجدام  به مشروط مربوط, نیقوان طابقم سهام یواگذار

  .کند تهاتر خزانه گردش قیطر از یخرج -یجمع صورت به ( این قانون8ربط جدول شماره ) مندرج در ردیف ذی سقف تا سهام سود و

. یابددد مددی تقلیددل( %۰) درصددد یددک بددهدارو  و اساسددی کاالهددای بددرای گمرکددی امددور قددانون( ۰) مدداده( د) بنددد صدددر در مددذکور گمرکددی حقددوق( %۴) چهاردرصددد نددر  ۰۴۱2 درسددال -ب

 .رسید خواهد وزیران هیئو تصویب به کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد با موارد این فهرسو

( ,2( قدانون مددیریو خددمات کشدوری و مداده )     2هدای اجرایدی موضدوع مداده )     هدای دولدو و افدزایش رضدایو منددی مدردم, تمدام دسدتگاه         وری و کداهش هزینده   هدره به منظدور ارتقدای ب   -ج 

کلیده خددمات خدود از طریدق پنجدره      هدای دارای ردیدف در قدوانین بودجده سدنواتی, مکلفندد ضدمن ارائده          قانون برنامده پنجسداله ششدم توسدعه, نهادهدای عمدومی غیردولتدی و سدایر دسدتگاه         

بده صدورت هوشدمند بده      ۰۴۱2%( خددمات منتخدب خدود را تدا پایدان دیمداه       2۱سدازی فرآینددها, حدداقل بیسدو درصدد )      , بدا بهینده  ۰۴۱2ملدی خددمات دولدو هوشدمند تدا آبدان مداه سدال         

ون دخالدو عامدل انسدانی و بددون اخدذ هرگونده مددرک از متقاضدی خددمو بدا اسدتفاده            ای ارائه نمایندد کده تمدام مراحدل درخواسدو تدا دریافدو خددمو بده صدورت آندی, بدر خدط, بدد               گونه

 ها و اطمعات ملی انجام گردد. کامل از داده و اطمعات ملی موضوع قانون مدیریو داده

شدود را بده صدورت بدرخط و آندی از طریدق مرکدز ملدی تبدادل           ام مدی هدا انجد   هدا از آن  کلیده اسدتعمماتی کده توسدط سدایر دسدتگاه       ۰۴۱2های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرمداه   دستگاه -۰

 اطمعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

از الزم االجدرا شددن ایدن قدانون      آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشدمول هدر دسدتگاه, نحدوه بهینده سدازی فرآینددها, نحدوه بدرخط سدازی اسدتعممات, ظدرف مددت دومداه پدس               

 .رسید خواهد وزیران هیات ط وزارت ارتباطات و فناوری اطمعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویبتوس

 اقتصددادی, توسددعه ششددم پنجسدداله برنامدده قددانون( ,2) مدداده موضددوع اجرائددی دسددتگاههای اطمعددات, ملددی شددبکه توسددعه بدده بخشددی سددرعو بددرای ملددی منددابع از گیددری بهددره منظددور بدده- د

 و ابنیدده اطمعددات در مکددان هددا مددورد نیدداز,  فندداوری و ارتباطددات وزارت اعددمم بددا هسددتند مکلددف غیردولتددی عمددومی نهادهددای و مؤسسددات و ایددران اسددممی جمهددوری فرهنگددی و اجتمدداعی

مصدوب   هدای  تعرفده  وفدق  را خدود  ارتبداطی  تجهیدزات  نصدب  مناسدب  فضداهای  و هدا  (داکدو )مجدرا  زیرزمیندی,  و زمیندی  ارتبداطی  مسدیرهای  انتقدال,  تیرهدای  قبیدل  از زیرساختهای مازاد خدود 

 .دهند قرار مخابراتی های (اپراتور) کارور اختیار در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

کده معددن در آن قدرار دارد     یشهرسدتان  اولویدو  بدا و  دید انم زید اسدتان وار  نیبده خزانده معد    بدار  کید مداه   معدادن را هدر سده    یحقدوق دولتد  ( %۰2) یموظف اسو سدهم پدانزده درصدد    دولو -هد

 فدروش  از%( ۰)درصدد  یدک  پرداخدو  قدانون  اجدرای  جهدو  در همچندین اختصداص و گدزارش آن را بده مجلدس ارائده کندد.        زیسدتی  محدیط  هدای  آسدیب  رفدع  و آن یرسداختها یجهو توسدعه ز 

 .دهد ارائه مجلس به یکبار دوماه هر را گرفته صورت اقدامات گزارش تیطبیعی و عوارض محیط زیس منابع به وارده های خرابی اصمح بابو معادن

Comment [A14]:  

زات و ملزومات یتجهد:یحذف گرد

 یها ن نهادهیو همچن یپزشک یمصرف

یو دام یکشاورز   
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( قددانون ۴2کدده در سددنوات گذشددته از تسددهیمت مدداده )%( 7۱)درصددد  مددور ایثددارگران بدده جانبددازان بدداالی هفتددادوزارت صددنعو, معدددن و تجددارت مکلددف اسددو بددا معرفددی بنیدداد شددهید و ا -و 

جدوز واردات یدک دسدتگاه خدودرو متناسدب بدا وضدعیو جانبدازی ایثدارگر بدا رعایدو قدوانین و مقدررات ارائده نمایدد. در خصدوص سدایر مشدمولین مداده                    اندد, م  جامع ایثارگران اسدتفاده ننمدوده  

 گردد. ( این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می۰1( قانون مذکور از محل تسهیمت قرض الحسنه تبصره )۴2)

نمایندد مکلفندد    هدایی کده از بودجده عمدومی اسدتفاده مدی       هدای دولتدی و نهادهدا و سدازمان     ( قدانون برنامده پنجسداله ششدم توسدعه و شدرکو      ,2مداده ) هدای اجرایدی موضدوع     تمام دسدتگاه  -ز

امنیددو شددبکه, امنیددو زیددر ای خددود را بدده منظددور تضددمین و ارتقددای سددطح  هددای سددرمایه ( یددا تملددک دارایددی1 و  ۴ ,۰ای )بدده اسددتثنای فصددول  %( از اعتبددارات هزیندده2یددک تددا دو درصددد )

 های خود و پیشگیری مو ر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند. ها و امنیو سامانه ساخو

بدر عهدده وزارت ارتباطدات و    هدای اجرایدی بدر عهدده بداالترین مقدام دسدتگاه اجرایدی بدوده و نظدارت و صددور تاییدیده در ایدن مدورد                هدای دسدتگاه   مسئولیو امنیدو سدایبری شدبکه و سدامانه    

 باشد. فناوری اطمعات با همکاری وزارت اطمعات می

االجدرا   مددت دومداه پدس از الزم    نامده اجرایدی ایدن بندد بده پیشدنهاد مشدترک وزارت ارتباطدات و فنداوری اطمعدات )مسدئول( و وزارت اطمعدات و سدازمان برنامده و بودجده کشدور ظدرف                  آیین

 تصویب هیات وزیران خواهد رسید.شدن این قانون تهیه و به 

 و نقددل مالیدات  مشدمول  مسددتغمت و امدمک  سداختمان,  و زمدین  و غیرمسددتقیم گدذاری  سدرمایه  هدای  صددندوق ,(پدروژه )طدرح  عددام سدهامی  شدرکتهای  از/ بده  دارایددی انتقدال  و نقدل  هرگونده  -ح 

 .اسو صفر نر  با انتقال

هدا بده مذخدذ     گدردد, واردات گوشدی درسدایر رویده     ( تعیدین مدی  %۰2پدانزده درصدد )  برابدر  دالر ( 1۱۱اه خدارجی بداالی ششصدد )   هدای تلفدن همدر    حقوق ورودی رویه تجداری واردات گوشدی   -ط

 ۰۰۱۴۰۱م را بده ردیدف درآمددی    دو برابر محاسبه و دریافدو خواهدد شدد. وزارت امدور اقتصدادی و دارایدی )گمدرک جمهدوری اسدممی ایدران( مکلدف اسدو مندابع حاصدل از اجدرای ایدن حکد                 

شدود. مسدئولیو    ایدن حکدم مدی    مشدمول  نیدز  واردات ایدن کاالهدا از طریدق منداطق آزاد تجداری و صدنعتی,       هدای صدنعو میکروالکترونیدک گدردد.     واریز تدا صدرف حمایدو از توسدعه زیرسداخو     

 تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولو قرار دارد.

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)و ارتباطات  معدن ،صنعت – 7 بصرهت

 شدرکتهای  درآمدد  وجدوه  تمرکدز  حسداب  بده  واریدز » عبدارت  بده  «کشدور   کدل  داری خزانده  بده  واریدز » عبدارت  کشدور,  مدالی  نظدام  ارتقدای  و پدذیر  رقابدو  تولید موانع رفع قانون (62) ماده در -ی 

 .شود می اصمح «کشور  کل داری خزانه نزد دولتی

 قددرار اسدتفاده  مدورد  صدادراتی  کاالهدای  در کده  وارداتدی  قطعددات و مدواد  ورودی حقدوق  اسدترداد  بده  نسدبو  مربدوط,  اسدناد  تأییددد از پدس  اسدو  موظدف  ایدران  اسدممی  جمهدوری  گمدرک  -ک 

 از دریددافتی تنخددواه محددل از روز, پددانزده ظددرف گمرکددی, امددور قددانون (۴2) مدداده (2) تبصددره موضددوع انبددارداری هزیندده و گمرکددی امددور قددانون (18) تددا (11) مددواد موضددوع انددد, گرفتدده

 .کند اقدام نماید, می تسویه سال پایان تا که کشور کل داری خزانه
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 حسدداب  بدده را دخددانی حصددوالتم تولیددد و واردات بابددو دریددافتی انحصددار حددق و دخانیددات توزیددع مجددوز صدددور از حاصددل درآمدددهای اسددو موظددف تجددارت و معدددن صددنعو, وزارت -ل 

 .کند واریز کشور کل داری خزانه نزد عمومی درآمد

 عندوان  بده  آن اجرائدی  نامده  آیدین  و مسدتقیم  هدای  مالیات قانون( 2,)ماده مطابق شده تأیید الکترونیکی صورتحساب ارائه صورت در معدنی مواد فرآوری واحدهای برای معدنی مواد خرید ارزش -م 

 .شود می واقع قبول مورد مالیاتی قبول قابل هزینه

 دقیدق  ارزش محاسدبه  هددف  بدا . شدود  مدی  ارائده  مالیداتی  امدور  سدازمان  بده  تجدارت  و معددن  صدنعو,  وزارت توسدط  هرسدال   مداه  فدروردین  پایدان  تدا  معددنی  مدواد  فدرآوری  واحددهای  فهرسو

 .دهد قرار تجارت و معدن صنعو, وزارت اختیار در را بند این با مرتبط اطمعات اسو موظف مالیاتی امور سازمان معادن, مالکانه حقوق

 .شوند می اضافه معادن عالی شورای اعضای ترکیب به معادن دولتی حقوق نر  بازنگری و تعیین در دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان -ن 

کارهددا,  و کسددب و منددازل نددوری فیبددر توسددعه و ارتبدداطی هددای زیرسدداخو نوسددازی و ارتقدداء اطمعددات, ملّدی  شددبکه توسددعه بدده بخشددی شددتاب منظددور شددود, بدده مددی بده دولددو اجددازه داده  -س 

 ایجاد نماید.   اطمعات فناوری و ارتباطات و اعتبارات مصوّب وزارت سازمانی های پسو سقف , در«اطمعات ملّی شبکه توسعه صندوق»صندوقی تحو عنوان 

بدا همکداری باندک مرکدزی و وزارت امدور       اطمعات, سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجده کشدور   فناوری و ارتباطات به پیشنهاد مشترک وزارت و منابع این صندوق اساسنامه

 رسید. خواهد وزیران هیأت تصویب به و اقتصادی و دارایی تدوین

 (ی و محیط زیست )بخش اول احکام یکسالهکشاورز ،آب  -8 تبصره

گردد و دولو مجاز اسو اعتبار  تنفیذ می ۰۴۱2با اصمحات آن در سال  رانیا یاسمم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ,یاقتصاد ( قانون برنامه ششم توسعه62تبصره ذیل بند )ب( ماده ) -الف

ه عنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد را به عنوان سهم کمک بمعوض دولو هزینه کند. سهم باقی مانده ب ۰6۱1۱۰2۱۱۱های ذیل برنامه  طرح

 سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر )کنتور(های هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری قایل پذیرش اسو. وسایل راه

  -ب

 سازمان و ها استان یا منطقه آب یها شرکو کشور, یها آبخوان از انویص و حفظ یبرا و یبعد الحاقات و اصمحات با ۰1/۰2/۰61۰ مصوب آب عادالنه عیتوز قانون( 66) ماده( ب) بند یاجرا در

 فاقد مجاز یها چاه یبرا یرزکشاو آب کنندگان مصرف از کشور مختلف مناطق یمیاقل و یاقتصاد طیشرا به توجه با ها چاه شدن( دار کنتور)شمارشگر یبرا مکلفند خوزستان برق و آب

 ها آبخوان از آب برداشو مکعب متر هر یازا به آنها, از مجاز برداشو اساس بر شمارشگر یدارا مجاز یها چاه یبرا و آنها یبردار بهره پروانه ویظرف برابر( 2) دو اساس بر هوشمند( کنتور)شمارشگر

 فیرد محل از موافقتنامه مبادله از پس به یزیوار مبلغ معادل. دینما زیوار کشور کل یدار خزانه نزد قانون نیا( 2) شماره جدول ۰2۰1۱۰ یدرآمد فیرد به و افویدر الیر( 6۱۱) صدیس معادل

 .گردد یم پرداخو آب یور بهره شیافزا یها طرح یاجرا و یزداریآبخ ,یبخش تعادل یها برنامه به قانون نیا( ,) شماره جدول 26۱۱۱۱ربط ذیل سرفصل  ذی

 صورت در چاه انسداد زمان تا آب برداشو زانیم به مربوط مهیجر و اقدام ها چاه نیا نمودن المنفعه مسلوب به نسبو آب عادالنه عیتوز قانون( ۴2) ماده( هد) بند وفق رمجازیغ یها چاه خصوص در

 هزار شش مبلغ حداکثر آب مکعب متر هر یازا به صورت نیا ریغ در و الیر (۱۱۱۰6) هزار سه مبلغ حداکثر مکعب متر هر یازا به کشور( کیاستراتژ) یراهبرد و یکشاورز یاساس محصوالت کشو
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 نیا( 2) شماره جدول ۰1۱۰۰2 شماره یدرآمد فیرد به و افویدر شود یم نییتع روین وزارت توسط یابمغ دستورالعمل حسب که سفره مخزن یکسر حجم و سفره افو با متناسب الیر (۱۱۱۰1)

 .گردد آب یور بهره شیافزا یها طرح یاجرا و یزداریآبخ ,یبخش تعادل یها برنامه صرف شود, یم زیوار کل یدار خزانه نزد قانون

 نسبو شده اداره وجوه قالب رد یمصنوع هیتغذ و یبخش تعادل یها طرح اعتبارات از استفاده با و خود یداخل منابع محل از مکلفند خوزستان برق و آب سازمان و ها استان یا منطقه آب یها شرکو

 به که یزمانبند با اقساط صورت به سود چگونهیه بدون را یپرداخت متیتسه مبلغ اصل و کنند اقدام مجاز یکشاورز آب هوشمند و یحجم یشمارشگرها نصب و دیخر یها نهیهز نیتام به

 آب یها شرکو اریاخت در ینیرزمیز آب منابع یبخش تعادل و اءیاح یها طرح یاجرا یبرا یوصول اقساط%( ۰۱۱) رصدصدد. کنند افویدر ها چاه نیا صاحب کشاورزان از رسد یم روین وزارت بیتصو

 .ردیگ یم قرار خوزستان برق و آب سازمان و ها استان یا منطقه

 به شود یم عرضه کاال بورس در که یاقمم مورد در و ینرخ تک و شده تمام مویق رب یمبتن ینرخها به صرفاً ۰۴۱2 سال در یواردات و یداخل دیتول از اعم( بذر و کود) یکشاورز یها نهاده -ج

 و مربوط مقررات ویرعا و کشو یالگو ویریمد به مشروط را یکشاورز یاساس محصوالت دیتول از الزم یتهایحما اسو موظف یکشاورز جهاد وزارت. گردد یم عرضه بورس در شده کشف ینرخها

 .به عمل آورد برداران بهره به قانون این (,جدول شماره ) 22۱۱۱۱سرفصل  ربط ذیل ردیف ذی اعتبارات سقف در محصول واحد در آب مصرف کاهش و یور هرهب بهبود گرفتن نظر در

 .رسد یم رانیوز اتیه بیتصو به ن این قانون تهیه وپس از الزم االجرا شد ماه کی ظرف ویحما زانیم و طیشرا بر مشتمل تبصره نیا موضوع یکشاورز یاساس محصوالت دیتول از ویحما برنامه

%( عدوارض صدادرات محصدوالت    6به منظور حفظ منابع آبدی کشدور, وزارت امدور اقتصدادی و دارایدی )گمدرک جمهدوری اسدممی ایدران( موظدف اسدو نسدبو بده افدزایش تدا سده درصدد )                  -د 

واریدز نمایدد,    ۰1۱۰۴7اقددام و درآمددهای حاصدل از عدوارض فدوق را بده ردیدف درآمددی شدماره           ۰۴۱2در سدال   کشاورزی و غدذایی آب بدر, مدازاد بدر عدوارض محصدوالت مشدمول ایدن بندد         

 گیرد. درآمد حاصله در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشو در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می

پس از ابمغ این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسممی  فهرسو محصوالت کشاورزی و غذایی مشمول این بند, حداکثر ظرف مدت یکماه

 گردد. ایران( اعمم می

حفاظو محیط زیسو )صندوق ملی , به سازمان ۰۴۱۱مصوب سال  -( قانون مالیات بر ارزش افزوده27%( از منابع حاصل از عوارض آالیندگی )عوارض سبز( موضوع ماده )2۱بیسو درصد ) -هد

( اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیمت و حمایو های مالی برای کاهش  2محیط زیسو( اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور, براساس ماده )

 آلودگی های زیسو محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیسو شود.

( را بابو بدهی صندوق بیمه کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی ,جدول شماره ) 22۱۱۱۱ربط ذیل سرفصل  شود تا سقف اعتبارات ابمغی ردیف ذی دولو اجازه داده می به -و 

س از دریافو شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور, به عنوان بدهی دولو دولو در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد, پ

 به بانک کشاورزی منظور نماید. بانک کشاورزی متعهد به پرداخو منابع مذکور به صندوق بیمه محصوالت کشاورزی خواهد بود.

 (رندبخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دا)ی و محیط زیست کشاورز ،آب  -8 تبصره

 تشکیل قانون (۰۰) ماده )موضوع نمایند می واحد افزایش و ملک تفکیک به اقدام که ها شهر داخل مشترکان از دریافتی منابع از حاصل وجوه( %۰۱) درصد  ده شود تا  به دولو اجازه داده می -۰ -ز 
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 از یک هر در سالم شرب آب کمبود و جمعیو شاخص براساس استان همان روستایی آب شبکه حاصم صرف بعدی(, را الحاقات و اصمحات با,۰۰/۰۱/۰61 مصوب فاضمب و آب های شرکو

 نماید. استان آن های شهرستان

 شهری آب های شبکه زیبازسا و فاضمب های طرح توسعه برای تسهیمت ایجاد قانون (6) تبصره اجرای از حاصل وجوه از%( ۰۱) درصد تا ده حداکثر مجازند استانی فاضمب و آب های شرکو  -2

 همان روستاهای در فاضمب بازسازی و ایجاد های طرح اجرای اولویو با فاضمب و آب تأسیسات ایجاد های طرح  توسعه و اجراء در تسریع برای را بعدی الحاقات و اصمحات با 2۴/6/۰677 مصوب

 .نمایند هزینه بخش

 از برداری بهره شود می داده اجازه خوزستان برق و آب سازمان و ها استان ای منطقه آب های شرکو به ها رودخانه الیروبی و ساماندهی و لسی از ناشی خسارت بازسازی و پیشگیری منظور  به -ح

 حقوق و زیستی محیط ممحظات رعایو و دولتی حقوق یزوار شرط به( صمحیو دارای پیمانکاران کارگیری به با) ماسه و شن برداران بهره و پیمانکاران به مزایده طریق از را ای رودخانه مازاد مصالح

 چوب چهار در حاصله منابع و  واریز کشور کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به حاصله منابع داد, قرار در شده تعیین عملیات بر مازاد درآمد وصول صورت در. نماید واگذار نفعان ذی

 نیرو وزارت توسط قانون این ابمغ تاریخ از ماه یک ظرف بند این اجرائی نامه آیین. شود کشور های رودخانه ساماندهی و سازی دهنه سر صرف کشور ودجهب و برنامه سازمان با متبادله موافقتنامه

 .گردد می ابمغ و تهیه

 آب مددیرعامل  ,(کدارگروه  رئدیس ) وی عمرانی معاون یا استاندار از مرکب کارگروهی خسارت, افزایش از جلوگیری و سیل وقوع از ناشی های خرابی ترمیم و خسارت جبران در تسریع منظور به   -ط 

 مجازندد  استان دادگستری کل رئیس و استان تجارت و معدن صنعو, مدیرکل استان, بحران مدیریو مدیرکل استان, این برای خوزستان برق و آب سازمان مدیرعامل مورد حسب و استان ای منطقه

 بدرای  هدا  بنددان  آب مدازاد  خداک  و ای رودخانده  مدازاد  مصدالح  از برداری بهره برای مزایده تشریفات ترک مجوز ربط, ذی شهرستان فرماندار پیشنهاد با شده, برآورد خرابی و خسارت میزان با متناسب

 .کنند صادر را اند شده گرفته بکار سیل های خرابی ترمیم و خسارت جبران راستای در که پیمانکارانی

 توسط شهرسازی, و راه وزارت شهر و همان شهرداری به مزایده تشریفات ترک طریق از شهرها محدوده در مربوط رودخانه الیروبی و ساماندهی برای ای رودخانه مازاد مصالح از برداری بهره یواگذار

 .باشد می مجاز استان این برای خوزستان برق و آب سازمان مورد حسب و ها استان ای منطقه آب های شرکو

 .گردد می محاسبه کشاورزی های فعالیو مصوب نر  به کشاورزی های شهرک و صنعتی نواحی صنعتی, های شهرک در صنعتی کشاورزی و ای گلخانه هایکشو مصرفی آب تعرفه -ی  

 .گردند می مند بهره( 2) دولو مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (8۰) ماده در مندرج مزایای از وزیران هیئو مصوب کشاورزی های شهرک و مجتمع -ک  

 کشداورزی  اراضدی  مالکیو سند کشاورزی, چاه پروانه دام, چرای پروانه پذیرش امکان دستورالعملی طی قانون این ابمغ از پس ماه یک حداکثر اسو موظف ایران اسممی جمهوری مرکزی بانک -ل  

 غیربدانکی  اعتباری مؤسسات و خصوصی و دولتی های بانک از عشایر و سنتی دامداران کشاورزان, روستائیان, دریافتی تسهیمت بازپرداخو تضمین و و یقه عنوان به یارانه حساب و ای زنجیره ضمانو

 .نماید فراهم را

 مدور   نگهبدان  شدورای  فقهدای  2,۱8 شدماره  نظریده  رعایدو  بدا  قدراردارد  بررسدی  نوبدو  در آنهدا  پرونده که ها استان طبیعی منابع ادارات با کشاورزان اختمف مورد کشاورزی های زمین کاشو -م  

 .اسو بممانع کشاورز خود جانب از جهادسازندگی تداخمت رفع های کمیته در نهایی تکلیف تعیین زمان تا 2۴/۰/۰676



30 

 ارائده  تدوانیر  شدرکو  و کشدور  فاضدمب  و آب مهندسدی  شرکو در مأمور صورت به که استانها برق توزیع هایشرکت و استانی فاضمب و آب شرکتهای( پرسنل)کارکنان مزایای و حقوق پرداخو -ن 

 .اسو بممانع مذکور, استانی شرکتهای داخلی منابع محل از نمایند, می خدمو

 بدا  مشدارکو  قالدب  در رمجداز, یغ انشدعابات  رفدع  نیهمچن و نشو رفع و یابی نشو قیطر از شرب آب انتقال خطوط و عیتوز یها شبکه در آب هدررفو کاهش منظور به اسو مکلف روین وزارت  -س

 اید  پسداب , شدده  ییجدو  صرفه آب از یبخش ای تمام معادل پسابیا  آب از اعم یآب منابع نیتأم جهو منعقده یقراردادها قالب در روشها ریسا ای متقابل عیب کار و ساز از استفاده با و یردولتیغ بخش

 .دهد قرار صنعو مصارف در استفاده جهو گذار هیسرما اریاخت در ,عیتوز یها شبکه اصمح قیطر از را رمتعارفیغ یآب منابع

یدو مندابع آبدی    بندی آب جدایگزین بدا اولو   های صنایع و معادن و ابمغ زمان وزارت نیرو مکلف اسو حداکثر طی مدت سه ماه از ابمغ این قانون نسبو به باز تخصیص آب مصرفی رشته فعالیو -ع 

بندی ابمغ شده, معدادل متوسدط بهدای     های صنایع و معادن از منابع آبی, در پایان زمان نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعو, معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیو

گردد. در پایان زمانبندی ابمغ شده وزارت نیرو مجاز اسو صد درصدد بهدای    غی در محدوده استقرار صنایع تعیین میهای اجرایی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابم تمام شده طرح

ند.کلیه مندابع حاصدله بده    باشد  ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافو تسهیمت و مزایده استفاده از پسذب در اولویو می آب را از این صنایع و معادن دریافو نماید. شهرک

ه شرکو با تایید رییس مجمع عمدومی )وزیدر نیدرو(    حساب درآمد شرکو مدیریو منابع آب ایران نزد خزانه داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه ساالن

برداری, مرمو و بازسازی تأسیسات, برق آبی, آب رسانی به روستاها با اولویدو منداطق محدروم,     ایداری تأمین آب شرب, بهرههای اولویو دار تأمین و انتقال آب ازجمله, پ صرف احداث و تکمیل طرح

تی و منداطق ویدژه اقتصدادی    هدا و ندواحی صدنع    های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و آبرسانی به شهرک های نیمه تمام منابع آب, جلوگیری از آلودگی منابع آبی, اجرای طرح طرحتکمیل 

 گردد. شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابمغ می هزینه می

 باشد. دادرسی دعای معاف می در راستای حفاظو از محیط زیسو کشور و حفظ انفال کشور, سازمان محیط زیسو کشور از پرداخو هزینه -ف 

 )بخش اول احکام یکساله( فرهنگ و پژوهش آموزش، – 9 تبصره

 متیتسه اخذ به نسبو ۰۰۴۱ سال یاختصاص درآمد عملکرد سقف تا خود یامنا ئویه بیتصو با شود یم داده اجازه یفناور و علم یها پارک و یپژوهش و یآموزش مؤسسات ها, دانشگاه به - الف 

 یآزمایشگاه تجهیزات خرید و نیمتأهل انیدانشجو یها خوابگاه ویاولو با خود یا هیسرما یها ییدارا تملک یها طرح لیتکم جهو در و کنند اقدام خود اریاخت در اموال قیتو  محل از ها بانک از

  .کنند اقدام خود یاختصاص درآمد محل از اقساط بازپرداخو به مشروط خود

  کل یدار خزانه به الیر( 2۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) اردیلیم هزار دو سقف تا ۰۴۱۰ تا ۰682 سال از ییدانشجو هیشهر یها وام بازپرداخو محل از یپرداخت شده اداره وهوج( %۰۱۱) درصد صد - ب 

 وام پرداخو صرف مصوب, اساسنامه براساس تا ابدی یم ختصاصا مزبور یها صندوق یمال منابع شیافزا جهو کمک عنوان به ییدانشجو رفاه یها صندوق به مذکور وجوه. شود یم زیوار کشور

 ها ایثارگران و فرزندان آنو  کشور یستیبهز سازمان و( ره) ینیخم امام امداد تهیکم پوشش  تحو انیدانشجو یلیتحص نهیهز مازاد و ییدانشجو یرفاه یها پرداخو ریسا و انیدانشجو به هیشهر

 .اسو بممانع یاسمم آزاد دانشگاه انیدانشجو به ییدانشجو هیشهر وام قالب در بند نیا منابع محل از یوجوه اختصاص. شود
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و اعتبار نیروهای  1و  ۴, ۰ به استثنای فصول) اجرائی دستگاههای به یافته تخصیص ای هزینه اعتبارات از( %۰) درصد یکو توسعه استان مجاز اسو اعتبارات موضوع  یزیر برنامه یشورا -ج

 یازهایمصوب و ن یپژوهش یها اسویو س ها ویاساس اولو بر  وقانون کسر  نی( ا۰۱استان مندرج در جدول شماره ) یا نهیرا از سرجمع اعتبارات هز فناوری توسعه و پژوهشی امور به( یقرارداد

 اقتصاد و یفناور و یعلم معاونو وم, تحقیقات و فناوری, بهداشو, درمان و آموزش پزشکی که با همکاری وزارتخانه های علو سازمان برنامه و بودجه کشور یاستان و در چارچوب دستورالعمل ابمغ

 .دهد اختصاصخواهد شد,  هیته جمهور سیرئ نایبن دانش

 .باشد می( سی.اس.آی ) اسمم جهان علوم استنادی پایگاه در( نان)نیازها و ها ایده نظام سامانه در اجرائی های دستگاه توسط تحقیقاتی مسائل و نیازها ها, اولویو درج بند, این اعتبارات از استفاده شرط

 خود یپژوهش امور نهیهز از( %1۱) درصدشصو    حداقل مربوط, یقانون فیتکال یاجرا در مکلفند قانون, نیا (6) شماره وسویپ در مندرج دولو به وابسته یانتفاع مؤسسات و ها بانک ها, شرکو -د

 حل یراستا در صرفاً تا کنند زیوار کشور  کل یدار خزانه نزد یفناور و قاتیتحق علوم, یعال یشورا صندوق حساب به(, %22) درصد پنی و سویب زانیم به ماهه سه مقاطع رد را وسویپ آن در مندرج

 قالب در و هیعلم یها حوزه و یفناور و علم یپارکها ,یدانشگاه جهاد ,یردولتیغ و یدولت از اعم یپژوهش و یعال آموزش مؤسسات و ها دانشگاه با توافقنامه قیطر از ها شرکو همان مشکمت و مسائل

 . برسانند مصرف به رشاغلیغ یلیتکم متیتحص آموختگان دانش یقاتیتحق یها و طرح )پروژه( یپسادکتر یها )پروژه(طرح ,یلیتکم متیتحص یها نامه انیپا نیعناو ,یکاربرد یها )پروژه( طرح

 یحقوق معاونو و یفناور و یعلم معاونو ,یپزشک آموزش و درمان بهداشو, وزارت ,یفناور و قاتیتحق علوم, وزارت یهمکار با کشور بودجه و برنامه سازمان توسط بند نیا ییااجر نامه نییآ

 .رسد  یم رانیوز اتیه بیتصو به و پیشنهاد جمهور سییر

 قرآنی, موضوعات قبیل از فرهنگی تولیدات و ها فعالیو ارتقای و افزایی هم برای را خود ای هزینه بودجه از( %2) درصد دو تا مجازند آن یها پیوسو و قانون این در مندرج اجرائی دستگاههای -هد

 اسممی ارشاد و فرهنگ های وزارتخانه توسط نونقا این شدن االجرا الزم از ماه دو ظرف بند این اجرائی نامه  آیین. دهند اختصاص گردشگری و کتاب و نشر نوین, ای رسانه مطبوعاتی, نمایشی,

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه اسممی سازمان تبلیغات و سیما و صدا سازمان دولو, رسانی اطمع شورای دستی, دبیرخانه صنایع گردشگری, فرهنگی, میراث ,(مسئول)

 مشارکو و فاخر زندگی سبک عنوان به شهادت و مقاومو جهاد, ایثار, مفهوم گسترش و بسط همچنین و ترویی در حکمرانی ازیس یکپارچه و شهادت ایثار, فرهنگ ترویی و توسعه منظور به - و

( %۰)درصد  یک حداقل ,مکلفند ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2) ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه خطیر, امر این در دستگاهها

 و تهیه شهادت و ایثار فرهنگ ترویی عالی شورای توسط که اجرائی دستورالعمل مطابق جهاد, و ایثار فرهنگ توسعه و ترویی برای ( 1و  ۴, ۰ فصول)به استثنای  به را خود ای هزینه اعتبارات از

 .نمایند هزینه گردد,می ابمغ

 باشد. می خدمات تعرفه مشابه ها هتل و ها درمانی آب و دستی صنایع و گریگردش تأسیسات مصرفی گاز تعرفه -ز 

های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی ( قانون اساسی جمهوری اسممی ایران, برنامه ششم توسعه و سیاسو2۰(, بیسو و یکم )2۱(, بیستم )۰۱به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم) -ح 

ای خود را )به %( از اعتبارات هزینه۰( قانون مدیریو خدمات کشوری مکلفند تا یک درصد)2های اجرایی موضوع ماده ), کلیه دستگاه«رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان تحکیم نهاد خانواده و»بر:

 وری در امور زنان و خانواده و سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نمایند.( در امور مربوط به زنان, خانواده و جمعیو در چارچوب دستورالعمل مشترک معاونو ریاسو جمه1و  ۴, ۰ فصولاستثنای 

های  های اجرایی و شرکو  فضای مجازی و مسئولیو اجتماعی, دستگاه ,های تبلیغات, رسانه مربوط به بخش ی در اموربه منظور انضباط بخشی, شفافیو سازی, مسئولیو پذیری و پاسخگوی -ط 

 رسد, تنظیم نمایند. دولو به تصویب هیات وزیران می اطمع رسانی خود را در چارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورایهای  ا و هزینهه دولتی موظفند برنامه
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 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) فرهنگ و پژوهش آموزش، – 9 تبصره

 در شرکو نام,  بو از شهریه هزینه پرداخو عدم دلیل به نیستند مجاز بگیر شهریه عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها ایثارگران, به رسانی خدمات جامع قانون( 11) ماده اجرای راستای در -ی 

        . نمایند خودداری ماده این مشموالن به تحصیلی مدرک ارائه یا و امتحانات

برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق  ی صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره دوق توسعهبا هدف حمایو از اقتصاد گردشگری, صنایع دستی و میراث فرهنگی, صن -ک 

کشور ظرف دجه یابد. اصمحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریو محوله, توسط وزارت میراث فرهنگی, گردشگری و صنایع دستی )مسئول( و سازمان برنامه و بو ی گردشگری تغییر نام می توسعه

 رسد. مدت سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می

 ستثنای فرش( به جز میزان ارزش مواد اولیهاخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی و تعهد بازگشو ارز حاصل از صادرات در خصوص صادرات صنایع دستی )به ا -ل 

 مصرف شده ممنوع اسو.

 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به شرح ذیل اصمح می گردد: 11ماده  -م 

ان آنها که %( هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزند۰۱۱بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف اسو, تا صد درصد)

ات و فناوری و وزارت بهداشو, درمان و آموزش در مؤسسات آموزش عالی شبانه دولتی, دانشگاه آزاد اسممی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تائید وزارت علوم, تحقیق

 از تسهیمت این بند برای جانبازان, آزادگان, و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز اسو. پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می شوند را تامین و پرداخو نماید. استفاده

ره مندی از شهریه موضوع این ماده, به تعیین شرایط بهره مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته های تحصیلی, نوع دانشگاه, حداکثر سن مجاز, معدل و سنوات تحصیلی و میزان به -۰

های علوم, تحقیقات و فناوری و بهداشو, درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور  آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانهموجب 

 تهیه و به تصویب هیئو وزیران خواهد رسید.

 باشد. سوی سازمان برنامه و بودجه قابل اجرا میاین حکم, در سقف اعتبارات تخصیص یافته از  -2

 ی )بخش اول احکام یکساله(دفاع ،یانتظام ،یقضائ -۱1 تبصره

 شرکتها زا یک هر( پرتفوی) بیمه فروش براساس که جدولی طی را دریافتی  الث شخص بیمه حق اصل از ریال (۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱1) میلیارد هزار شش مبلغ مکلفند ای بیمه شرکتهای - الف

 شرکتهای واریزی وجوه. کنند واریز کشور کل داری خزانه نزد قانون این( 2) شماره جدول ۰1۱۰۰۰ ردیف عمومی درآمد حساب به ماهانه صورت به رسد می بیمه عالی شورای تصویب   به و تعیین

ربط ظرف دوماه پس از الزم االجرا شدن این  های ذی ه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی و دستگاهآیین نام. شود می محسوب مالیاتی قبول قابل های هزینه عنوان به بند این موضوع بیمه

 قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 قالب در را خود عملکرد گزارش موظفند بند این محل از اعتبار کننده دریافو دستگاههای. باشند یم بند این اجرای بر نظارت به موظف ایران اسممی ریجمهو مرکزی بیمه و کشور بودجه و برنامه سازمان

 .نمایند ارسال کشور بودجه و برنامه سازمان و ایران اسممی جمهوری مرکزی بیمه و یاسمم یشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و یاقتصاد یها ونیسیکم به بار یک ماه سه هر عملیاتی برنامه
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  .پذیرد می صورت عملکرد براساس کشور بودجه و برنامه سازمان توسط الذکر فوق اجرائی دستگاههای به ماهه سه اعتبار تخصیص

 -ب

 خسارت اولویو با) اسو دولو یا المال بیو عهده بر خسارت پرداخو که مواردی و معسر زنان یواولو با تصادف از ناشی غیرعمد جرائم معسر محکومان دیه اعتبارات کسری تأمین منظوربه -۰

 موضوع ساالنه درآمد منابع از ریال( 2۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد هزار پنی  تا حداکثر بدنی های خسارت تأمین صندوق نظارت هیأت تصویب با اسو مجاز دادگستری وزیر ,(تصادف از ناشی

 بدنی های خسارت تأمین صندوق اعتبارات محل از را 2۱/2/۰6,2مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث ا ر در  الث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه قانون( 2۴) ماده( ج) و( ث) ایبنده

 .کند هزینه و دریافو قانون این( 7) شماره جدول ۰۰۱۱۱۱ ردیف ذیل

 این عملکرد گزارش اسو مکلف دادگستری وزارت. دهد قرار دادگستری وزارت اختیار در ماهه سه مقاطع در نسبو به را یادشده مبلغ دادگستری, وزیر عمما با اسو مکلف مزبور صندوق مدیرعامل

 .کند ارائه کشور محاسبات واندی و اسممی شورای مجلس حقوقی و قضائی و اجتماعی اقتصادی, محاسبات, و بودجه و برنامه های کمیسیون به بار یک ماه سه هر را بند

 و برند می سر به زندان در مذکور صندوق و بیمه شرکتهای تعهدات سقف محدودیو هرگونه دلیل به که را غیرعمد رانندگی حوادث زندانیان دیه اسو مکلف بدنی های خسارت تأمین صندوق -2

 بمعوض صورت به کشور دیه ستاد معرفی از پس تا کند تأمین اند, شده زندانی نقلیه, وسایل از ناشی حوادث ا ر در  الث  شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه قانون شدن االجراء الزم از قبل

 .شود اقدام آنها آزادی به نسبو

های وصولی  از منابع ردیفهای درآمدی )جریمه( %۰۱درصد ) هداری کل کشور مکلف اسو د المال یا دولو اسو, خزانه منظور پرداخو خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیو به -6

ریال را به ردیف  (۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱7)هزار میلیارد  هفوسقف  تاهای دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی(  راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه

این قانون در اختیار وزارت ( ,جدول شماره ) 26۱۱۱۱ سرفصلربط مندرج در  ذی ای ور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طدریق ردیف هزینهداری کل کش نزد خزانه ,۰1۱۰۰ یدرآمد

 این بند اسو.( 2و )( ۰و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم جزءهای ) نابعگیرد. م دادگستری قرار می

 و هزار سه مبلغ تا را بعدی الحاقات و اصمحات با نظام مصلحو تشخیص مجمع 26/۰2/۰617 مصوب حکومتی تعزیرات قانون موضوع دریافتی های جریمه زا حاصل وجوه اسو مکلف دولو -ج

 ( ریال از وجوه۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫2۱۱٫2نصد میلیارد )دوهزار و پا. نماید واریز کشور  کل داری خزانه نزد ۰2۱۰۰6 شماره درآمدی ردیف به و دریافو ریال( 6۰2۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد پانصد

و مابقی  بازار بر نظارت و بازرسی بازار, تنظیم بابو( حکومتی تعزیرات سازمان) دادگستری وزارت به قانون این( 7-۰) شماره جدول 76۱۱۱۱ ربط مندرج در سرفصل ردیف ذی محل از دریافتی

 مشمول اقمم کلیه توزیع و تأمین بازار بر نظارت و بازرسی به مربوط هزینه کسری تأمین و محول های مأموریو انجام بابو ارت جهاد کشاورزیتجارت و وز و معدن صنعو, بطور مساوی به وزارت

 .شود می پرداخو نظارتی طرحهای

موتورسیکلو را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیو  سامانه تعویض پمک انواع خودرو و ۰۴۱2انتظامی جمهوری اسممی ایران مکلف اسو از ابتدای سال  یفرمانده -د

پمک را صرفاً از طریق مؤسسات اسو انتظامی موظف  یپمک باشد. در این راستا فرمانده صباصالو خودرو و فک و ن فرد, هویو احرازصورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای  به

طور مستقیم پرداخو و مابقی را به ردیف درآمدی  ربط را به این قانون را از متقاضی دریافو و سهم مؤسسه ذی( ۰1و غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره )مجاز و صاحب صمحی

 وظف به اعمم جزئیات دریافتی به متقاضیان اسو.م رانیا یاسمم یانتظامی جمهور ینماید. فرمانده ریزداری کل کشور  وا این قانون نزد خزانه( 2جدول شماره ) ۰۴۱۰۰۴

Comment [A15]:  

ارد تومانیلیم 051سال گذشته:  

Comment [A16]:  

ارد تومانیلیم 511سال گذشته:  
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 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)ی دفاع ،یانتظام ،یقضائ -۱1 تبصره

در دولو  باشند یم هیقوه مجر لی که ذیبرنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگقانون  ,2موضوع ماده  ییاجرا یها دستگاه میان اختمفات ,یقانون اساس ۰6۴اصل  یاجرا در -د ه

 بر این اساس: شود میحل و فصل 

در مراجع  گریکدی هیعل یاد شده ییاجرا یها الوکاله و مشابه آن برای طرح اختمفات دستگاه پرداخو هرگونه وجه از هر محل تحو عناوین مختلف هزینه دادرسی, هزینه کارشناسی و حق -۰

مواردی که به تشخیص دولو امکان حل اختمف در دولو وجود نداشته باشد از شمول این  .شود ه مجازات مقرر برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محکوم میمتخلف بقضایی ممنوع اسو و 

 بند استثناء اسو.

ماه از   هجدهمذکور که حداکثر  مرجعند, سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی خودداری کنموضوع این ماده مرجع حل اختمف  یمال یاز اجرای رأ یاجرائی به هر دلیل یها چنانچه دستگاه -2

نفع   مربوطه, مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی هاز اعتبارات بودجه سنواتی دستگا ی ریاسو جمهورتاریخ ابمغ رأی گذشته باشد, مکلف اسو بنا به درخواسو معاونو حقوق

 یها ب حسایا فاقد و بوده  یبودجه سنوات )که فاقد ردیف درها  بانک ایو  یدولت ریغ یعموم ینهادها ایهای دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولو  شرکودرمورد آن دسته از کند.  اضافه 

 .باشد می یبانک مرکز ایری کل کشور دا خزانه  ی بر عهده ,متعلق به آنها یها از محل حساب مرجع حل اختمف یاجرای رأهستند(,  متمرکز

تحویل اراضی و یا اممک, اقدام قانونی الزم جهو تغییر اسناد ملزم شود مکلف اسو حداکثر ظرف به رفع تصرف و باالترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختمف موضوع این ماده  -6

 یرأ یدولو و سازمان  بو اسناد و اممک کشور, مکلف به اجرا یندگیبه نما ییو دارا یجمهور, وزارت امور اقتصاد سییر یقوقمعاون حمدت سه ماه نسبو به اجرای رأی اقدام نماید با درخواسو 

های دولتی برای  مله منابع داخلی شرکوپرداخو هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی, آب و برق, تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات از ج و اصمح اسناد مربوطه هستند.

لتی و عمومی اسو. معاونو حقوقی رئیس جمهور دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده, ممنوع اسو. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دو

 امین اموال دولو( نسبو به اجرای تصمیم و تحویل و تحول اممک مورد نظر اقدام نماید. موظف اسو از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی )به عنوان

کل ادارات و مقامات باالتر تا سطح وزراء و همتراز   شود. در صورتی که  مستنکف مدیرمستنکف از بندهای فوق جهو تعیین مجازات به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می

قانون تشکیل  2موضوع بند )هد( ماده  هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاسو جمهوریهستند, باشد رسیدگی به موضوع در صمحیو  مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداریکه  آنان

 سازمان بازرسی کل کشور اسو.

 ها باطل اسو. نامه ماده در قراردادها و توافق نی. هرگونه شرط خمف اندینما نییتع یگریل اختمف دمرجع ح نیماب یف یدر قراردادها توانند ینمموضوع این ماده  ییاجرا یها دستگاه -۴

 خارج اسو.حکم المللی از شمول مقررات این  دعاوی کیفری و بین -2

 .رسد وزیران می و به تصویب هیئوتهیه کشور بودجه  و  نامه اجرایی این ماده توسط معاونو حقوقی ریاسو جمهوری و با همکاری سازمان برنامه آیین

در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق الزم االجرای  بتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند  ( قانون مدیریو خدمات کشوری2دستگاه های اجرایی موضوع ماده ) -و 

 بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایو مهلو نسبو به پرداخو یا پیش ۰612دولو و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب قبل از اتمام مهلو مقرر در قانون نحوه پرداخو محکومٌ به 
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محکوم علیه و دستگاه اجرایی ی توقیف حساب بانک قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلو مقرر از اجرای حکم خودداری کنند, مرجع قضایی یا  بتی یاد شده باید نسبو به

 .اقدام نمایدمحکومٌ به و پرداخو مستقیم به  محکومٌ له برداشو به میزان 

 های اجرایی: در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه -ز

 ه به مسئول دستگاه اجرایی ذیربط برای معاونو حقوقی ریاسو جمهوری نیز ارسال نمایند.های اجرایی موظفند ضمن دفاع از حقوق دولو گزارش عملکرد خود را عموه بر ارائ مسئوالن حقوقی دستگاه -۰

 شود.های اجرایی در چارچوب ضوابط تعیین شده از سوی معاون حقوقی ریاسو جمهوری انجام میانتخاب وکیل یا موسسه حقوقی توسط دستگاه -2

های  نامه, بخشنامه و دستورالعمل نظر مسئول حقوقی دستگاه را اخذ نمایند. مسئوالن حقوقی دستگاه از وضع هرگونه مقرره از جمله آئینهای اجرایی ذیل قوه مجریه مکلفند پیش  کلیه دستگاه -6

 جمهوری ارسال نمایند. ونو حقوقی رئیسبرای معااجرایی موظفند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادها دستگاه ذیربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را عموه بر مسئوالن ذیربط دستگاه 

ها موظفند اطمعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را  های اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاه اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه معاونو حقوقی ریاسو جمهوری موظف اسو نسبو به راه -۴

 در سامانه مذکور بارگذاری نمایند.

( ,اری بند )د( به بعد ماده )اطمعات یاد شده, حسب مورد توسط باالترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی مربوطه تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات ادعدم بارگذاری 

 گردد. قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می

 رسد. رنامه و بودجه توسط معاونو حقوقی ریاسو جمهوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میآئین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ب

 سازمانی های خانه در ساکن کارکنان مسکن هزینه کمک مکلفند مسلح نیروهای  ایران, اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ۰۰۱)ماده اجرای در -ح 

 برای مسلح نیروهای های ردیف در را واریزی وجوه و کنند واریز قانون این( 2)شماره جدول ۰1۱۰8۴ درآمدی ردیف موضوع کشور  کل داری خزانه حساب به و کسر آنان ماهانه حقوق از را

 .دهند اختصاص سازمانی های خانه نگهداری و تعمیر های هزینه

 فرماندهی رانندگی و راهنمایی پلیس اعمم براساس رانندگی های جریمه و تخلفات بعدی, الحاقات و اصمحات با ,8/۰2/۰68 مصوب رانندگی فاتتخل به رسیدگی قانون( 8) ماده اجرای در -ط 

 .شود می اعمم خودروها مالکان به پیامک طریق از انتظامی

 وزارت وجدوه  تمرکدز  حساب به ماه هر را 6۰/6/۰6,۱ اصمحی رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون( 26) هماد محل از کشور هایدهیاری و ها شهرداری سهم اسو موظف کشور کل داری خزانه -ی 

 .کند واریز کشور کل داری خزانه نزد کشور

 .نماید واریز آنان حساب به بعد ماه مپانزده تا حداکثر و توزیع جمعیو شاخص براساس و استان همان دهیاریهای و ها شهرداری میان را استان هر وصولی جرایم اسو موظف کشور وزارت

 :فرآیندها کردن الکترونیکی و دعاوی و جرائم وقوع از پیشگیری وری, بهره ارتقای طریق از قضائیه قوه های هزینه کاهش راستای در -ک 

 و معددن  صدنعو,  وزارت. کندد  برگدزار ( سدتاد )دولو الکترونیکی تدارکات سامانه طریق از را ورشکستگی امور تصفیه و  بو اجرائیه دوایر  احکام, اجرای شعب های مزایده اسو مکلف قضائیه قوه -۰

 سازد فراهم سامانه این در را مذکور هایمزایده برگزاری امکان اسو موظف تجارت
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 دوایدر  و احکدام  اجدرای  شعب در اجراء متقاضی عنه,مشتکی شاکی, انده,خو خواهان, قبیل از اشخاص سوی از مبالغ کلیه پرداخو امکان مکلفند کشور اممک و اسناد  بو سازمان و قضائیه قوه -2

 مراجعده  هرگونه به نیاز بدون و الکترونیکی صورت به را دادرسی هزینه استرداد قبیل از کارشناس و گذارو یقه شاکی, له, محکوم خواهان, حساب به مبلغ هرنوع واریز و متعهدله متعهد,  بو, اجرای

 .یندنما فراهم حضوری

 جمهدوری,  ریاسو فناوری و علمی معاونو همکاری با مکلفند خودروسازی شرکتهای و بیمه شرکتهای ایران, اسممی جمهوری انتظامی فرماندهی کشور, اممک و اسناد  بو سازمان قضائیه, قوه -6

 بده  مشدروط  و خریددار  بده  را تصدادفات  سدابقه  و رسمی مالک قبیل از خودرو اطمعات و سوابق ارائه برای الزم( هایسرویس) خدمات و اطمعات به خصوصی بخش( های پلتفرم)سکوهای دسترسی

 .نمایند فراهم مالک رضایو

 و شدرکتها   بدو  اداره و معندوی  مالکیدو  ملدی  مرکدز  امدمک,  و اسدناد   بو ادارات طمق, و ازدواج دفاتر رسمی, اسناد دفاتر از گیرندگان خدمو از یک هر از امضاء أخذ اسو موظف قضائیه قوه -۴

 .نماید مربوط های سامانه در آن  بو و  نا سامانه در شخص اعممی همراه تلفن شماره به( کد) شناسه ارسال طریق از الکترونیکی تصدیق أخذ به منوط را غیرتجاری مؤسسات

 و دادخواسدو  الکترونیکدی   بو قبیل از دارد, وجود خصوصی بخش به سپاریبرون طریق از آنها انجام امکان هک قضائی ماهیو فاقد امور کلیه مجازند کشور اممک و اسناد  بو سازمان و قضائیه قوه -2 

 قضدائیه  قدوه . کنندد  سدپاری  بدرون  اشدخاص,  خصوصدی  حدریم  حفظ و محرمانگی ممحظات رعایو با را احکام اجرای و دادرسی فرآیند در استفاده مورد الکترونیکی های سامانه اصمح یا ایجاد و  شکوائیه

 .کند مشخص را آن کار و ساز و خصوصی بخش به واگذاری قابل امور رسد می قضائیه قوه رئیس تصویب به قانون این شدن االجراء الزم تاریخ از ماهسه ظرف که دستورالعملی در اسو موظف

شدن این قانون, امکان بازداشو و رفع بازداشو برخط و آنی کلیده امدمک دارای سدند حددنگاری را بدرای      االجرا  اسناد و اممک کشور موظف اسو ظرف مدت سه ماه پس از الزم سازمان  بو  -  1

 مراجع ذی صمح از قبیل مراجع دادگستری, دوایر اجرای  بو و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.

 )بخش اول احکام یکساله( نقل مسکن و حمل و  -۱۱ تبصره

طرف  یفرع مانکارانیها و پ یتفاهم نامه سه جانبه با سازندگان و تعاون یدر پروژه ها ۰۴۱2الی  ۰6,8 یسال ها یمدسکن مهدر بدابو هدر واحد مسکن مهر برا یه هاپدروژ اتیمدال زانیمد -الف 

بر ارزش افزوده  اتیاز مال ریبه غ یگرید اتیگونه مال چیگردد و ه یم نیید تعهر واح یبرا الیر (۱۱۱٫۱۱۱٫6) ونیلیم سهمعادل  یوزارت راه و شهرساز یقرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرف

  اسو. اتیمال نیا افویپس از در یاتیموظف به صدور مفاصا حساب مال یاتی. سازمان امور مالردیگ یپروژه ها تعلق نم نیمصالح به ا دیبابو خر

 های , ایستگاهمعابر ییروشنا ,یکمنتر و پاسگاه مدرسه, مسجد, از اعم مناطق نیا در الزم یرساختهایز نیتام و شهرها محدوده از خارج در واقع یررسمیغ یها سکونتگاه یسامانده یبرا  -ب

 بر اتیمال قانون( ,6)ماده عوارض حلم از مکلفند استانها توسعه و یزیر برنامه یشورا ازین مورد یشهر ساتیتاس ریسا و های بهداشتی, زیر ساخو تأمین آب و برق تلویزیونی, زیرساخو و رادیویی

 سازمان توسط قانون ابمغ از پس کماهی یط بند نیا ییاجرا نامه نییآ. ندینما مناطق همان یبهساز و ییزدا ویمحروم صرف و نییتع ساکن ویجمع براساس را مناطق نیا سهم افزوده, ارزش

 .رسد یم رانیوز اتیه بیتصو به و هیتهکشور  بودجه و برنامه

 و یردولتیغ یها بخش یگذار هیسرما از استفاده با و یانتظام یفرمانده یهمکار با مکلفند باال به نفر (2۱۰۱۱۱) هزار پنجاه ویجمع با یشهرها یها یشهردار و یشهرساز و راه وزارت  -ج
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 به را تخلفات  بو از حاصل درآمد و اقدام تخلفات کیالکترون صیتشخ و سرعو( کنترل) شیپا یها نیدورب نصب به نسبو یرقابت طیشرا با و درآمدها محل از ساالنه سود و اصل بازپرداخو

 .گردد عیتوز شده نییتع یها نسبو به تا زیوار یرانندگ تخلفات به یدگیرس قانون در مقرر یها حساب

 و ویژه سود( %2۱) درصد پنجاه مالیات, کسر از خود را پس تقسیم قابل سود از( %۰۱۱) ددرصصد مکلفند نقل و حمل حوزه در شهرسازی و راه وزارت تابعه های سازمان و ها شرکو از هریک -د

 توسط که کشور کل داری خزانه نزد نقل و حمل توسعه صندوق حساب به ریال( ۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۰۱) میلیارد هزار ده سقف قانون تا این سه شماره پیوسو در مندرج دولو سهام سود

 .رسد می مصرف به صندوق اساسنامه اساس بر و منظور صندوق اولیه سرمایه حساب به واریزی مبالغ. نمایند واریز شود می اعمم یشهرساز و راه وزارت

 به نسبو( پروژه)طرح صندوق سیتأس قیطر از نقل و حمل بخش یانتفاع یطرحها احداث ای و لیتکم یبرا بورس سازمان از مجوز افویدر با تا شود یم داده اجازه نقل و حمل توسعه صندوق به

 .دینما اقدام( پروژه)طرح هر یبرا اعتبار و پول یشورا مصوب متیتسه سود نر  با معادل یسود حداقل نیتضم ای و سهام یواگذار به نسبو و اقدام یردولتیغ یبخشها از منابع یآور جمع

( این قانون با اخذ مجوز 2ربط مندرج در جدول شماره ) در سقف ردیف ذی - ۰7/۱2/۰۴۱۱مصوب  -نون جهش تولید مسکن ( قا۰۱شود با رعایو ماده ) های اجرایی اجازه داده می به دستگاه –هد

 ( قانون محاسبات عمومی نسبو به :۰۰2از وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایو تشریفات ماده )

 ای نمایند. های غیر هزینه صرف مأموریو  نه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشورفروش اممک مازاد خود اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزا -۰

 قانون 2۱ ماده موضوع) شده مسجل یها یبدهبا پیمانکاران بابو   نسبو به تهاتر اممک مازاد خود به قیمو کارشناسی  نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقو -2

 اقدام نمایند.سامانه سماد  دییتارد مو( یعموم محاسبات

 دار, ویو اولو شرانیپ یها مه تمام و طرحین یا هیسرما یها ییدارا تملک یها طرح در آن کرد نهیهز به مشروط ,یدولت یها شرکو اممک و یاراض رمنقول,یغ اموال فروشحاصل از  درآمد -6

 .بود نخواهددولو  سهم ژهیوو سود  اتیمال مشمول

 ( این قانون ممنوع اسو.۰2ای به استثنای بند )ل( تبصره ) رآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینههزینه کرد د -۴

 باشد. فروش و تهاتر اممک مشمول این تبصره منوط به  بو در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می -2

 وزارت درخواسو از پس ماهحداکثر یک  مدت ظرف   ندمکلفو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک  رانیا یمعمار و یشهرساز یعال یشورا سیتاس قانون( 2) ماده ونیسیکم -1

 و یربرکا رییتغ یها نهیهز .دنکن اقدام مناسب یکاربر رییتغ به نسبو( 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولو )1با رعایو ماده ) ییدارا و یاقتصاد امور

 .شد خواهد هیتسو ربط یذ درآمد محل از اموال فروش از پس ییاجرا دستگاه توسط یتعهد مشارکو به میزان ارزش پروانه و تغییر کاربری یا صورت به اموال یساز آماده

 رسد. االجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می دت سه ماه پس از الزم)مسئول( و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مکشور  نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه آیین -7

ی و نهادهای عمومی غیر دولتی, یا بابو آورده سهم دولو در اجتماع نیتأم سازمان و ها یشهردار به خود شده یقطع یها یبده و مطالبات هیتسو یبرا شود یم داده اجازه ییاجرا یها دستگاه به -و

 ماه دو ظرف که یا نامه نییآ چارچوب در و مقررات و نیقوان وفق اریاخت در اممک و مسکن( تولید جهش قانون ۰۱ ماده ی )با رعایواراض تهاتر/مبادله به نسبوهای مشارکو عمومی خصوصی  طرح

 .ندینما اقدام رسد, یم رانیوز ئویه بیتصو به کشور و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی تهیه و یی )مسئول( با همکاری وزارتدارا و یاقتصاد امور وزارت پس از الزم االجرا شدن این قانون توسط
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 سازمان و , وزارت اطمعاتمسلح یروهاین ی و امنیتینظام اماکن یاستثنا به) رانیا یاسمم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ,یاقتصاد توسعه ششم برنامه قانون( ,2) ماده موضوع یاجرائ یها دستگاه -ز

های اجرایی  ایند. دستگاهنم لیتکم و  بو سادا سامانه در را دارند اریاخت در دولو ندهینما و یمتول بردار, بهره مالک, عنوان به که یکیتمل اموال و انفال رمنقول,یغ اموال اطمعات مکلفند ی اتمی(انرژ

های تابعه وزارت نیرو, سازمان  بو اسناد و اممک کشور,  ها و سازمان زمان جغرافیایی نیروهای مسلح, وزارت جهاد کشاورزی, شرکودارای اطمعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری, سا

 زارتخانه قرار دهند.ها و شرکو ملی پسو مکلفند اطمعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این و سازمان ملی زمین و مسکن, شهرداری

ها از محل درآمدهای  و همچنین هرگونه پرداخو برای تجهیز, نگهداری و سایر هزینه ۰۴۱2های تعمیرات اساسی و ماشین آالت و تجهیزات, هزینه آب و برق در سال  پرداخو اعتبارات طرح -۰

های اجرایی مکلف به رعایو این حکم بوده و عدم اجرای آن  حسابان دستگاه بو نشده در سامانه سادا ممنوع اسو. ذیهای دولتی برای موارد   اختصاصی, سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکو

 گردد. به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می

عات, پاداش اشخاص مو ر در شناسایی اموال غیرمنقول, پرداخو عوارض, تهیه نقشه, حق سپاری برداشو اطم اعتبارات الزم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولو, از جمله برون -2

  قابل پرداخو اسو.( این قانون ,جدول شماره ) 22۱۱۱۱ربط ذیل سرفصل  ذی های  بتی و سایر موارد از محل ردیف الزحمه کارشناس, هزینه

( قانون ۴به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در ماده ) یک قطعه زمین یا واحد مسکونی ۰۴۱2شهرسازی مکلف اسو در سال  به منظور حمایو از خانواده و جوانی جمعیو, وزارت راه و -ح

 های صاحب فرزندان چهار قلو و بیشتر اختصاص دهد. حمایو از خانواده و جوانی جمعیو به خانواده

های مورد نیاز صدا و سیما  یا توسعه شهرها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبو به تأمین زمین برای ایجاد زیرساخووزارت راه و شهرسازی موظف اسو در صورت ایجاد شهر جدید و  –ط

 جمهوری اسممی ایران اقدام نماید.

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) نقل مسکن و حمل و  -۱۱ تبصره

 های بافو بازآفرینی به موضوع را شهرها از یک هر محدوده و حریم در سازمان ملی زمین و مسکن اختیار در اممک ها و زمین حسب ضرورت ,ودش به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -ی 

 شهرها اختصاص دهد. های حاشیه و فرسوده

 و راه وزارت همچندین . نمایدد  عملیداتی  الکترونیکدی  صورت به را ها بزرگراه و ها آزادراه هکلی در عوارض اخذ غیردولتی, بخش گذاران سرمایه مشارکو طریق از مجاز اسو شهرسازی و راه وزارت -ک  

 بدرای  الزم انگیدزه  و رعایدو  نمایندد,  مدی  اقددام  عدوارض  پرداخدو  به نسبو موقع به که کاربرانی حقوق که نماید عمل نحوی به پلکانی صورت به ای جاده عوارض نر  تعیین در اسو مکلف شهرسازی

 .شود حفظ عوارض موقع به پرداخو

 از آزادراهی عوارض از ناشی های بدهی مفاصاحساب اخذ به موظف کشور های آزادراه کردن الکترونیکی از حمایو منظور به گر بیمه های شرکو و ایران اسممی جمهوری انتظامی کل فرماندهی

 صرف اسو گرفته انجام آن در تردد که ای جاده محور در گرفته صورت گذاری سرمایه سود و اصل استهمک برای اصلهح منابع. باشند می  الث شخص بیمه خدمات و خودرو پمک تعویض متقاضیان

  .شد خواهد
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قانون مدیریو  ,6ی موضوع ماده شود براساس ضوابط و استاندارها های اجرایی اجازه داده میمندی ارباب رجوع, به دستگاههای اجرایی و افزایش رضایووری دستگاهبه منظور افزایش بهره -ل 

های پراکنده خود ( با تهاتر یا فروش اموال غیر منقول خود نسبو به تجمیع ساختمان2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولو )1خدمات کشوری در اجرای ماده )

ایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی, سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور  ظرف مدت سه ماه ها اقدام کنند. آیین نامه اجرها وشهرستاندر تهران, استان

 پس از الزم االجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

هدا و صددور    عو و معدن با پیشنهاد وزرای راه وشهرسازی و صنعو, معدن و تجارت و تصویب مجمدع عمدومی ایدن باندک    ای مسکن و صن های توسعه تعیین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بانک -م

 گردد. های مذکور و در قالب مقررات بانک مرکزی انجام می حکم توسط رییس مجمع عمومی بانک

 دستمزد و حقوق -۱۲ تبصره

و  رانیا یاسمم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ,یساله ششم توسعه اقتصاد ( قانون برنامه پنی,2اجرایی موضوع ماده ) یها دستگاه درهای مختلف حقوق بگیر  حقوق گروه 1402در سال  - الف

و حقوق و دستمزد  و قضات یو پژوهش یها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه یهیئو علم یاعضا ,یو لشگر یکارکنان کشور ,یاتم یمسلح, وزارت اطمعات, سازمان انرژ یروهاین نیهمچن

 یابد: ها به شرح زیر افزایش می مشمولین قانون کار شاغل در این دستگاه

 یمانیپ ,یکارکنان رسم یبرا ینیکه مجموع حکم کارگز ابدی شیافزا یا گونه هب ینیحکم کارگز نیبراساس آخر( %2۱درصد ) بیسو متوسط زانیبه م ریبگ مختلف حقوق یها حقوق گروه بیضر  -۰

 هفتادبه نسبو مدت کارکرد, از  یدر وزارت بهداشو, درمان و آموزش پزشک راپزشکانیو پ کانو کارکنان طرح خدمو پزش )مشخص(نیکارکنان قرارداد کار مع یقرارداد منعقده ماهانه برا و مبلغ

  کمتر نباشد. الیر( ۱۱۱,۱۱۱7۱,)ونیلیم

 قانون( ۰2) تبصره( ی) بند موضوع تطبیق تفاوت و ۰6,7 سال بودجه قانون( ۰2) تبصره( الف) بند( ۰) جزء موضوع تطبیق  اوتتف  کشوری خدمات مدیریو قانون( 78)ماده موضوع تطبیق تفاوت

 . ماند می باقی تغییر بدون حقوق, حکم در ۰6,8 سال بودجه

( %2۱) درصد بیسو متوسطبه میزان  ,اجرایی یها وابسته به دستگاه یبازنشستگ یها صندوق ریو سا یو لشکر یکشور یبازنشستگ یها و مشترکان صندوق رانیبگ فهیحقوق بازنشستگان, وظ -2

شصو و سه از مذکور, متناسب با سنوات خدمو قابل قبول,  یتگبازنشس یها و مشترکان صندوق رانیبگ فهیحکم حقوق بازنشستگان, وظ ش,یافزا نیکه پس از اعمال ا یبه نحو ابدی یم شیافزا

 کمتر نباشد. الیر( ۱,۱۱۱۱۱,61) ونیلیم

 به بازنشستگان, و شاغلین کشوری خدمات مدیریو قانون( 18) ماده( ۴) بند موضوع اوالد, حق و مندی عائله هزینه کمک امتیاز  جمعیو, جوانی و خانواده از حمایو قانون( ۰1) ماده اجرای در-6

 .گردد می تعیین دولو کارکنان پرداخو هماهنگ نظام قانون لمشمو کارمندان برای مذکور امتیاز ریالی معادل و ۰۱2۱ و 228۱ ترتیب

 بازنشسدتگی  صدندوق  مشدمول  بگیدران  وظیفده  و بازنشستگان حقوق حداقل , بگیران حقوق سایر حقوق حداقل و کشوری خدمات مدیریو قانون مشمول شاغمن مستمر مزایای و حقوق حداقل -۴

 .یابد می افزایش%( 2۱) درصد بیسو میزان به اجرایی های دستگاه به وابسته های صندوق سایر و مسلح های نیرو اجتماعی تامین سازمان و کشوری

Comment [A17]:  

 56درصد و حداقل  01: معادل  0010سال 

الیون ر یلیم  

Comment [A18]:  

 51درصد و حداقل  01: معادل  0010سال 

الیون ر یلیم  

Comment [A19]:  

درصد 01: معادل  0010سال   



40 

 .یابد می افزایش%( 2۱) درصد بیسو میزان به آنها با متناسب های حمایو سایر و ها مستمری -2

 مستمری والدین شهداء معادل حداقل حکم حقوقی بازنشستگان خواهد بود. – 1

نیروهای مسلح مشمول دریافو حقوق و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالو اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین بنیاد شهید   -ب 

آمد, که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطمعات رفاه ایرانیان در باشند, افراد تحو تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و در وظیفه نمی

%( 22( ریال برای جانبازان بیسو و پنی درصد )1۱,۱۱۱,۱۱۱تر, ماهانه کمک معیشو به میزان حداکثر شصو میلیون ) های درآمدی پایین ( قرار دارند با اولویو دهک7( تا )۰های درآمدی ) دهک

 %( و رزمندگان معسر پرداخو نماید.22( ریال برای جانبازان زیر بیسو و پنی درصد )2۱,۱۱۱,۱۱۱حداکثر پنجاه میلیون )و باالتر و 

تر  ای درآمدی پایینه های مشمول این حکم اعمال خواهد شد, به نحوی که دهک های درآمدی گروه میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی, متناسب با دهک -۰

 نامه اجرایی این بند از کمک معیشو بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند. در چارچوب آیین

اد کل نیروهای مسلح )حسب و امور ایثارگران و ستجانبازان, آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید  -2

 گردند. مورد( مشغول به کار نشده باشند, مشمول این حکم نمی

های  (, نسبو به برقراری کمک معیشو برای دهک۰۱( تا )8های ) شود از محل قطع کمک معیشو مشمولین دهک به بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح, اجازه داده می -6

 های پایین اقدام نماید. درآمدی با اولویو دهک( 7( تا )۰)

( قرار دارند, دوره زمانی پایش ۰۱( تا )8های ) (, تعیین تکلیف دریافو کنندگان کمک معیشو که در دهک7( تا )۰های درآمدی ) فرآیند آزمون وسع با تاکید بر پرداخو کمک معیشو به دهک

ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران )مسئول(, ستاد کل نیروهای  نامه اند, مطابق آیین ودن موفق به دریافو کمک معیشو نشدهاطمعات و نیز مشمولین که علی رغم واجد شرایط ب

 مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور, ظرف مدت دوماه پس از الزم االجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 غیر های پرداخو موظفند اجرایی های دستگاه , نفعان ذی به مو ر خدمات ارائه و توسعه ششم برنامه قانون( ,2) ماده موضوع اجرایی های دستگاه در انسانی نیروی وری بهره ارتقاء منظور به -ج 

 خواهد وزیران هیات تصویب پیشنهاد و به ۰۴۱2 ماه خرداد پایان حداکثر تا کشور استخدامی و ریادا سازمان و کشور )مسئول( بودجه و برنامه سازمان توسط که ای نامه آئین براساس را مستمر

 .نمایند پرداخو رسید

 دستگاههای در ربگی حقوق مختلف گروههای به ۰۴۱2 درسال هرعنوان تحو و محل هر از ها پرداختی سایر و غیرمستمر و مستمر مزایای و حقوق محل از ساالنه متوسط پرداختی خالص سقف -د

 قبیل از اتمی انرژی سازمان و اطمعات وزارت مسلح, نیروهای همچنین و ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2) ماده موضوع اجرائی

 سایر و لشکری و کشوری بازنشستگی های صندوق مشترکان و بگیران وظیفه بازنشستگان, و قضات و یپژوهش و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمی هیأت اعضای لشکری, و کشوری کارکنان

 اراعتب نوع هر محل از و عنوان هر تحو مبلغ این بر مازاد پرداخو. اسو ریال(۱,۱۱۱,۱۱۱۱2) میلیون پانصد میزان به کشور مناطق کلیه در اجرائی دستگاههای به وابسته بازنشستگی های صندوق

 دولو توسط طریق هر به آن مدیران که مؤسساتی و شرکتها همچنین و دولتی شرکتهای و ها وزارتخانه در بازنشستگان و قضات علمی, هیأت اعضای کارمندان, از اعم لشکری و کشوری کارکنان به

  .اسو ممنوع شوند, می منصوب عمومی نهادهای یا و
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و  ها نامه انیو مشاوره پا ییراهنما ,یو حق داور فیالتأل حق ق,یالتحق حق ,یاتم یکشور, حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژ یقانون یان شاغل در سازمان پزشکالعاده خاص پزشک فوق ,یکارانه گروه پزشک

 .شود یاقدام م رانیوز ئویه بیحقوق و دستمزد و تصو یشورا شنهادیموارد خاص, به پ ریدر سا اسو. یجزء مستثن نیسال از حکم ا انیپا یدیو ع  یعلم ئویه یاعضا سیالتدر ها و حق رساله

 کارکنان خدمو پایان پاداش بعدی, الحاقات و اصمحات با 21/2/۰672 مصوب دولو کارکنان به ضروری های هزینه از بخشی و خدمو پایان پاداش پرداخو قانون موضوع خدمو پایان پاداش -هد 

 قانون( ,2) ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه کارکنان و مدیران رؤسا, مقامات, به مذکور قانون( 18) ماده( ۰۱) بند العاده فوق احتساب با کشوری خدمات مدیریو قانون( ۰۱7) ماده مشمول

 تا و سال سی تا حداکثر خدمو سال هر ازای در اتمی رژیان سازمان و مسلح نیروهای اطمعات, وزارت همچنین و ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه

 .بود خواهد ریال(2۰2۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱)میلیون دویسو و میلیارد پنی سقف

 فوق شاغل, حق شغل, حقمزد,  یا مقرری مزایا )به استثنای عیدی(, و حقوق قبیل از عناوینی تحو که حقیقی اشخاص درآمد بر مجموع مالیات و نر  مالیاتی معافیو , سقف۰۴۱2در سال  -و

از یک یا  , غیرنقدی و نقدی صورت به که مستمر غیر یا مستمر از اعم کارانه و پژوهش حق التحقیق, حق التدریس, حق پاداش, جلسات, در حضور حق مشاوره, حق الزحمه, کار, حق اضافه ها, العاده

 :اسو ذیل شرح به ,(باشد مستقیم های مالیات قانون 81 ماده ۰ تبصره موضوع) اصلی غیر یا و اصلی کارفرمای از چه نمایند, می تحصیل دولتی غیر یا و دولتی بخش چند منبع, در

 .شود می تعیین ریال( ۱۱۱,۱۱۱۴۱8,) میلیون چهل و هشتصد مبلغ 2۰۴۱ سال در 6۰/۴/۰6,۴ اصمحی مستقیم های مالیات قانون( 8۴) ماده موضوع ساالنه مالیاتی معافیو سقف -۰

 باشد: می زیر شرح به حقیقی اشخاص درآمد مجموع بر مالیات نر  -2

 (%۰۱) درصد  ده ریال,( ۱,۱۱۱,۱۱۱18,۰) میلیون یک میلیارد و ششصد و هشتاد تا ریال( ۱۱۱,۱۱۱8۴۱,) میلیون چهل و هشتصد مازاد به نسبو  -2-۰

 (%۰2) درصد  پانزده ریال,( ۱,۱۱۱,۱۱۱71,2) میلیون هفتصد و شصو و میلیارد تا دو ریال( ۱,۱۱۱,۱۱۱18,۰) میلیون یک میلیارد و ششصد و هشتاد مازاد به نسبو -2-2

 (%2۱) درصد  بیسو ریال,( ۱,۱۱۱,۱۱۱۱8,۴) میلیون هشتاد و میلیارد چهار تا ریال( ۱,۱۱۱,۱۱۱71,2) میلیون هفتصد و شصو و میلیارد دو مازاد به نسبو  -2-6

 (%6۱) درصد سی باال, ریال به( ۱,۱۱۱,۱۱۱۱8,۴) میلیون هشتاد و اردمیلی مازاد چهار به نسبو -2-۴

 گردد. موارد استثناء بر مالیات پلکانی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب شورای حقوق و دستمزد تعیین می -6

 یاتهای( قانون مال۰۱۰بر درآمد مشاغل موضوع ماده) اتیو مال 27/۰۰/۰68۱ یاصمح میمستق یها اتیمال ( قانون27ساالنه مستغمت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده) اتیمال ویمعاف زانیم -ز

 .شود یم نییتع الیر (۱۱۱,۱۱۱۴72,)ونیلیم پنی و هفتاد و چهارصدساالنه به مبلغ  27/۰۰/۰68۱ یاصمح میمستق

 کشوری خدمات مدیریو قانون شمول از انحاء از نحوی هر به یا و ذیصمح مراجع قانونی مصوبات موجب به که شوریک خدمات مدیریو قانون( 2) ماده موضوع اجرایی های دستگاه تمامی -ح 

 .برسانند دستمزد و حقوق شورای تصویب به را خود پرداخو های نظام ۰۴۱2 سال پایان تا مکلفند اند شده خارج

( قانون 7۰و ماده ) یاجرائ یحقوق شاغمن دستگاهها ضیرفع تبع یو در راستا رانیا یاسمم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ,یاد( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتص6۱ماده) یدر اجرا -ط

بخشنامه,  بنامه,یتصوهرگونه  ران,یا یاسمم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ,یتصاد( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اق7)ث( ماده) )ت( ویتوسعه کشور و بندها یها برنامه یاحکام دائم

 و یاجتماع ,ی( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد,2مشمول ماده) یاجرائ یآن در دستگاهها ریامناء و نظا یأتهایمصوبات ه نیمشاغل و همچن یبند طبقه مت,یتشک رییدستورالعمل, تغ
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( 7۴مقرر در ماده ) باتیترت ویکشور, منوط به رعا  توسعه یها برنامه ی( قانون احکام دائم۰مشمول ماده) یجرائا یو دستگاهها یاتم یسازمان انرژ نیو همچن رانیا یسمما یجمهور یفرهنگ

بودجه کشور  و أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و رانیا یاسمم یورجمه یو فرهنگ یاجتماع ,ی( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد7بند)ج( ماده ) ,یخدمات کشور ویریقانون مد

 .باشد یقانون م نیدر ا ازیاعتبارات مورد ن نیبر تأم یمبن

 و مستمر های پرداخو کلیه ۰۴۱۰ سال تیرماه از مکلفند ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2) ماده موضوع اجرائی دستگاههای -ی 

 و شاغلین کلیه به تسهیمت و ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2) ماده در مذکور( ریالی معادل) غیرنقدی و نقدی غیرمستمر

 .نمایند پرداخو دولو, کارکنان پرداخو یکتای شناسه اختصاص با ملی شماره تفکیک به را خود نزد دولو به متعلق و دولتی های حساب و منابع از هریک از بازنشستگان

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2) ماده اجرائی دستگاههای کارکنان به پرداخو از جلوگیری ضمن اسو مکلف ایران اسممی جمهوری مرکزی بانک

 .نماید فراهم الکترونیکی بسترهای در را پرداختی اطمعات به کشور استخدامی و اداری سازمان برخط سترسید امکان , دولو کارکنان پرداخو یکتای شناسه درج بدون ایران اسممی

 خمف نوان,ع هر با دیگر( فیش)سند هرگونه داشتن و نمایند درج ماهانه صورت به( فیش)سند یک در فقط را کارکنان به قانونی های پرداخو تمام مکلفند قانون این موضوع دستگاههای کلیه -ک

 .شود می تلقی قانون

شود برای پرداخو پاداش پایان خدمو بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخو, در  ( قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می,2های اجرایی موضوع ماده ) به دستگاه -ل

ر امور اقتصادی و دارایی نسبو به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی ترین مقام صورت موافقو مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی, با تایید وزی

یی این بند توسط وزارت امور به واجدان شرایط بازنشستگی به صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل اجرا  دستگاه و تعیین قیمو آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری,

 د شد.اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از تصویب قانون, ابمغ خواه

 )احکام یکساله( مترقبه ریغ حوادث -۱۳ تبصره

 : پذیرد صورت زیر اقدامات( 2)دولو مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 28)ماده( م)بند موضوع گردان تنخواه منابع محل از شود می داده اجازه -الف 

 به ریال(۰۰87۱۰۱۱۱.۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد هفتاد و هشتصد و یکهزار مبلغ تا و ایران اسممی جمهوری احمر  همل جمعیو به ریال(۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۱۰1) میلیارد هزار شش مبلغ تا پرداخو -۰

 تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 28) ماده( م) بند در مندرج موارد در هزینه جهو ای سرمایه های دارایی تملک و ای هزینه اعتبارات قالب در پزشکی آموزش و درمان بهداشو, وزارت

 (2) دولو مالی مقررات از بخشی

 هزار پنجاه مبلغ تا ترتیب به ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 66) ماده( ث) بند همچنین و( 62) ماده( ب) بند( ۰) جزء اجرای در -2

 خزانه اسناد یا نقدی, صورت به کشاورزی محصوالت بیمه صندوق به دولو سهم پرداخو جهو ریال(۰۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد هزار ده مبلغ تا و ریال(2۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱۰۱۱۱) میلیارد

 .دولو سهم بیمه حق محل از آن تسویه و کشاورزی بانک توسط شده خریداری اسممی اوراق منابع از( %2۱)درصد پنجاه حداقل اختصاص. دولو سوی از تضمین یا( ساله یک) اسممی
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 ی )احکام یکساله(هدفمند -۱4 تبصره

  -الف

 قانون( 12) و( ۰2) مواد موضوع بیترت به) گازرسانی عوارض و طبیعی گاز مشترکین بیمه حق ها, دهیاری و ها شهرداری عوارض استثنای به هدفمندی یارانه ها قانون (ابعمن) ها یافتیدر یتمام - ۰

 ی, به میزان ششعیطب حوادث یهمگان مهیب صندوق سیتأس قانون( ۴) و( 2) مواد یاجرا در یمسکون منازل مهیب حق و(( 2) دولو یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد یبرخ الحاق

های نفتی,  های تابعه وزارت نفو بابو دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده کوشر توسط ریال( ۴2۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱2,8,1,) میلیارد بیسو و چهارصد و هزار هشو و پانصد و نود و میلیون

ها  میهای نفتی , دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده و دریافتی حاصل از اصمح نر  خوراک پتروشی وردهدریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآ

 کل داری خزانه نزد ها یارانه هدفمندسازی سازمان بحسا ها, به )درسقف هفتاد هزار ریال به ازای هر متر مکعب( و اضافه شدن ده واحد درصد بر نسبو نر  سوخو صنایع به خوراک پتروشیمی

 . شود یم واریز کشور

 .دینما اقدام( منابع)ها یافتیدر تحقق با متناسب به شرح ذیل مصارف پرداخو به نسبو کشور بودجه و برنامه سازمان صیتخص و ابمغ با اسو موظف ها ارانهی یهدفمندساز سازمان

 .دارو یارانه بابو ریال( 1,۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد هزار نود و ششصد مبلغ -۰-۰

   معیشتی و نقدی یارانه بابو ریال( ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱۰2,6) میلیارد هزار یکصد و پنجاه و میلیون سه مبلغ -۰-2

 .کشور بهزیستی سازمان و (ره)خمینی امام امداد کمیته پوشش تحو خانوارهای ریال مستمری( ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱۱۱,2۱۴) میلیارد هزار چهارصد و پنجاهمبلغ  -۰-6

 .نان یارانه بابو ریال( ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱21) میلیارد هزار پانصد و شصو مبلغ -۰-۴

 تعهدات. بازپرداخو و فروش و توزیع انتقال, تولید, ریال بابو هزینه( ۰,216,۰6۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد سی و یکصد و هزار سه و شصو و دویسو و میلیون مبلغ یک -۰-2

 تعهدات. و طبیعی گاز و نفتی های فرآورده افزوده ارزش بر مالیات و ریال بابو عوارض( ۴82,2,۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) میلیارد نود و دویسو و هزار پنی و هشتاد و مبلغ چهارصد -۰-1

 .شود نمی ایران نفو ملی شرکو%(  2/۰۴) درصد نیم و چهارده سهم و دهافزو ارزش بر مالیات و عوارض مشمول ,۰6,8 سال در بندی سهمیه از قبل قیمو به نسبو بنزین قیمو اصمح از حاصل منابع - 2

 حساب به ماه کی ظرف وصول, از پس تبصره, نیا( مصارف) یها یپرداخت و افزوده ارزش بر اتیمال قانون( 21) ماده( الف) بند موضوع یانرژ یحاملها فروش از ها یاریده و ها یشهردار عوارض - 6

 نقل و حمل ناوگان تأمین و نوسازی صرف آن( %22) درصد پنی و بیسو و پرداخو ها یاریده و ها یشهردار بهاستان  یزیبرنامه ر یشورا بیتصو با تا شود یم زیوار شورک وزارت وجوه تمرکز

 .شود شهری

 صورت به را مصارف معج( %۰) درصد کی معادل کشور بودجه و برنامه ازمانس درخواسو براساس و یهدفمند مصارف موقع به پرداخو یبرا اسو موظف رانیا یاسمم یجمهور یمرکز بانک - ۴

 تنخواه هیتسو تنخواه, نیا از مجدد استفاده شرط. گردد هیتسو مذکور منابع محل از افویدر از پس دوماه تا حداکثر دیبا مذکور تنخواه. دهد قرار ها ارانهی یهدفمندساز سازمان اریاخت در تنخواه

 سازمان حساب به و نیتأم محلها ریسا از را منابع ینقد ارانهی منابع یکسر صورت در اسو مکلف کشور بودجه و برنامه سازمان. شود ینم کشور کل یدار خزانه تنخواه مشمول حکم نیا. اسو یقبل

 .اسو یقبل منابع هیتسو محل نیا از مجدد استفاده طشر. کند هیتسو آن از پس دوماه تا حداکثر و دینما زیوار کشور کل یدار خزانه نزد ها ارانهی یهدفمندساز



44 

 فرآورده یداخل فروش از یناش منابع به مربوط یتجار یها بانک نزد نفو وزارت تابعه یشرکتها یحسابها کردن مسدود به نسبو ۰۴۱2 سال ماه بهشویارد انیپا تا اسو مکلف یمرکز بانک - 2

 .شد خواهد منتقل یمرکز بانک نزد کشور کل یدار خزانه یهاحساب به حسابها, نیا وجوه. کند اقدام آنها

با تخصیص سازمان  این بند را  1-۰موضوع جزء  افزوده ارزش بر مالیات و عوارضو  های غیرمشمول حمایو دولو موظف اسو منابع حاصل از حذف یارانه خانواده ها سازمان هدفمندی یارانه  -1

 نماید. صرفاً برای تأمین یارانه نان هزینه

سی ندارند و یا در مقاطعی از سال با وزارت نفو از طریق شرکو های تابعه موظف اسو نسبو به توزیع گاز مایع و نفو سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دستر -ب 

مایع می باشند, از طریق سامانه درخواسو فراورده های نفتی )سدف( یا کارت الکترونیک اقدام تشخیص وزارت نفو امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخو 

 %(2۱) پنجاه درصد حداقل اجرای به نسبو ۰۴۱2 سال پایان تا موظفند مربوط های دستگاه سایر و راهور پلیس و کشور وزارت و نفو وزارت همکاری با شهرسازی و راه وزارت نماید. همچنین

 .نماید تعیین قانون این ابمغ از پس ماه 6 طی را اولویو دارای ناوگان اسو مکلف نفو وزارت. نماید اقدام شهری برون دیزلی ناوگان برای( سپهتن) ناوگان تردد هوشمند پایش هسامان

 رسد. شهرسازی و کشور پیشنهاد و به تصویب هیئو وزیران میآئین نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه های نفو, راه و 

 هدا  یارانده  هدفمندسدازی  سدازمان  ندام  بده  مرکدزی  باندک  ندزد  کشدور  کدل  داری خزانده  توسدط  شدده  افتتداح  ارزی حسداب  بده  نفدو  وزارت تابعده  شدرکتهای  توسدط  بمفاصدله  تبصره این ارزی منابع -ج

 .  شود  می واریز مذکور سازمان ریالی حساب به مستقیماً و تسعیر( اِس.تی.ای)الکترونیکی معاممت سامانه نر  به ایران اسممی جمهوری مرکزی بانک توسط وصول محض به و واریز

 سدازمان . شدود  یمد  محسدوب  تخلدف  یداد شدده   رمصدارف یغ در آن کدرد  نده یهز و رسدیده  منددرج در ایدن تبصدره  بده مصدرف      مصدارف  بابدو  کامدل  صدورت  بده  نیتدأم  از پدس  تبصره نیا منابع

 .دینما ارائه محاسبات و بودجه و برنامه ونیسیکم به بار کی ماه سه هر را اقدامات گزارش اسو مکلف ها ارانهی یهدفمندساز

رانه ها نزد خزانه  داری کل کشور واریز تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یا این منابع تولید نفو بر اساس برنامه های %( منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پاالیشگاه۰۱۱صددرصد ) –د

 کسری مقادیر مربوط, های پاالیشگاه از ویژه های فراورده فروش و دریافو با ربط ذی تابعه های شرکو طریق از نفو وزارت تولید, برنامه به نسبو اصلی های فراورده تولید کاهش صورت گردد. در

 .نماید می جبرای را

فروش سوخو های عرضه فرآورده های نفتی, سی.ان.جی. سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل  معادل حق العمل جایگاه -هد

 برداشو می شود.

سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها قابل  هزینه های انتقال, ذخیره سازی و پخش فرآورده های نفتی و حمل و نقل جاده ای فرآورده های نفتی )نفتکش ها( از -و

 پرداخو اسو.

 ی )بخش اول احکام یکساله(ا هسته یانرژ و برق -۱۵ تبصره

 اتمدی  نیروگداه  بدرداری  بهدره  شدرکو  بده  بدرداری  بهره های هزینه بابو را خود ساالنه مصوب بودجه در شده بینی پیش منابع معادل شود می داده اجازه ایران اتمی انرژی توسعه و تولید شرکو به -الف

 .کند پرداخو بوشهر
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 از پس پرتوزا مواد با همراه جانبی محصوالت و معدنی مواد ای, سرمایه های دارایی تملک طرحهای اجرای در تسریع و توسعه جهو اسو مکلف ایران ای هسته سوخو و اولیه مواد تولید شرکو -ب

 حساب به( فروش و توزیع و عمومی -اداری رفته, فروش خدمات و کاال شده تمام قیمو شامل) ها هزینه کسر از پس را آن از حاصل درآمد و رسانده فروش به مقررات و قوانین اب مطابق را جداسازی

 خارجی یا داخلی منشأ با زرد کیک خرید جهو ای سرمایه های دارایی تملک ایردیفه و طرحها در گذاری سرمایه جهو شرکو آن ساالنه بودجه مطابق تا کند واریز کشور کل داری خزانه نزد خاصی

 به حاصله درآمد. نماید هزینه کشور بودجه و برنامه سازمان با شده مبادله های موافقتنامه براساس ای و توسعه صنعو هسته سوخو چرخه با مرتبط شرکتهای و پرتوزا معادن سهام تملک یا و

 .شود می محاسبه صفر نر  با آن مالیات و دولو سهام سود تقسیم از معاف و منظور شرکو در دولو سرمایه افزایش حساب

 .گیرد می صورت شده حسابرسی شده تمام هزینه براساس بوشهر اتمی نیروگاه از برق خرید -ج

 خود یدیتول برق از یبخش ای تمام لیتحو به اقدام روین وزارت اعمم به بنا ای باشند جداگانه( کنتور) شمارشگر یدارا نفو وزارت تابعه یشرکتها دییتأ با که نیخودتأم یروگاههاین سوخو تعرفه -د

 .شود یم نییتع ,,۰6 سال یحرارت یروگاههاین یبازده متوسط اساس بر یروگاهین سوخو تعرفه معادل ,شبکه به شده لیتحو برق یبرا یمصرف سوخو زانیم به کنند, یم یسراسر شبکه به

 داخلی صنایع و المللی بین سازندگان با مشارکو طریق از برق تولید اتمی نیروگاه مگاوات( ۰۱۰۱۱۱) هزار ده احداث به نسبو ایران اتمی انرژی سازمان طریق از شود می داده اجازه دولو به -هد

 انجام ای سرمایه های دارایی تملک و عمومی منابع داخلی, و( فاینانس) خارجی مالی تأمین خارجی, یگذار سرمایه الگوی از استفاده با اتمی برق های نیروگاه طرحهای مالی تأمین. نماید اقدام

 .گردد  می ابمغ و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان , ایران اتمی انرژی سازمان توسط بند این اجرائی نامه شیوه. شود می

های مذکور در  به بعد, مشروط به  بو اطمعات اموال غیرمنقول شرکو ۰6,1های توزیع نیروی برق به شرکو مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال  ها از شرکو ل و دارایینقل و انتقال اموا - و

 باشد.  سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی, از پرداخو هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند)ی ا هسته یانرژ و برق -۱۵ تبصره

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

 .کنند پرداخو بازدهی افزایش منظور به کشور برق دولتی شبکه توسعه و حرارتی نیروگاه توسعه در( احداث)گذاری سرمایه یا و دیون رد بابو وانیرت شرکو و حرارتی برق نیروی

تر مربع( زیربنای ساختمان در چارچوب استانداردهای های مختلف کشور بر اساس مساحو )م های انرژی, الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل -۰

 رسد. های نفو, نیرو, سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می ها, دو ماه پس از ابمغ این قانون, توسط وزارتخانه معیار مصرف انرژی ساختمان

 مطالبات وصول و شناسایی و ارتباط برقراری مصرف, هوشمندسازی به نسبو( مجازی( اپراتور)کارور شرکتهای اولویو با) غیردولتی بخش طریق از موظفند توانیر شرکو و ایران گاز ملی شرکو-2

 .نمایند دریافو کینمشتر از اقساطی صورت به را مربوط هزینه و اقدام هوشمند شمارشگرهای نصب همچنین و پرمصرف عمده مشترکان اولویو با مشترکان

ایران و  اسممی جمهوری سیمای و صدا سازمان توسط سازی فرهنگ های برنامه پخش از ناشی برق و گاز مصرف کاهش از حاصل منابع از( %2)درصد پنی سقف تا شود می داده به دولو اجازه –ح 

 .گردد پرداخو ها سازمان این به قرارداد عقد قالب در( توانیر و گاز ملی شرکو تشخیص به) ها سایر رسانه
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 .رسد می وزیران هیأت تصویب به نیرو وزیر پیشنهاد به شرکتها این اساسنامه. نماید اقدام برق شرکتهای ساختار اصمح به نسبو شود می داده اجازه دولو به -ط 

   ای از کشور, مشمول هزینه انتقال نخواهد شد. ها در هر نقطه نیروگاهتجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر  و اتمی برق دریافتی نیروگاههای -ی

 یفیتکل التیتسه  -۱6 تبصره

 ماندده %( ۰۱۱صددرصدد )  محدل  از ریدال (۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫۱۱۱٫2میلیدارد ) میلیدون   هدا, در سدقف دو   مکلفند در چارچوب برنامه کنترل تورم و رشد نقدینگی و ترازنامه بانک عامل های بانک

 بده  قدانونی,  سدپرده  کسر از پس اعتبار و پول شورای تشخیص به و عامل های بانک دهی تسهیمت توان اساس بر جاری های سپرده از بخشی های قرض الحسنه( و )بجز بانک الحسنه قرض های پردهس

خانگی, قوانین مربدوط بده ایثدارگران, قدانون جهدش       مشاغل از حمایو و ساماندهی قانون , جمعیو جوانی و خانواده از حمایو قانون ازجمله؛ اسممی شورای مجلس مصوب قوانین در مندرج موارد

 .نمایند پرداخو الحسنه قرض تولید مسکن و قانون جهش تولید دانش بنیان, تسهیمت

 پدس  و پیشدنهاد  الزم االجرا شدن این قدانون  از پس کاری روز 6۱ ظرف اه اجتماعی حداکثرو وزارت تعاون, کار و رف مرکزی بانک کشور )مسئول( , و بودجه برنامه سازمان توسط بند این اجرایی نامه آئین 

 .نماید ارائه اعتبار و پول شورای به یکبار ماه سه هر را آن عملکرد گزارش و نظارت تبصره این مفاد اجرای بر اسو مکلف مرکزی بانک. رسد می وزیران هیئو تصویب به اعتبار و پول شورای تأیید از

 )بخش اول احکام یکساله( سالمت و رفاه -۱7 تبصره

 توسددعه ششددم پنجسدداله برنامدده قددانون( 22)مدداده مفدداد مشددمول( یمادرتخصصدد) کشددور یپزشددک زاتیددتجه و یدرمددان و یبهداشددت مراکددز زیددتجه و توسددعه شددرکو 2۰۴۱ درسددال - الددف

 .شود یم رانیا یاسمم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ,یاقتصاد

 جهددو منحصددراً را پزشددکی ملزومددات و تجهیددزات و لددوازم دارو, فددروش از حاصددل مبددالغ موظفنددد دانشددگاهها ایددن پوشددش تحددو هددای بیمارسددتان و پزشددکی علددوم هایدانشددگاه - ب

 و دارو هزینده  مکلفندد  ای بیمده  هدای  انسدازم  و کنندد  پرداخدو  کنندده  تدأمین  پخدش  شدرکتهای  و هدا  داروخانده  بده  پزشدکی  ملزومدات  و تجهیدزات  دارو, تددارک  و تدأمین  هدای  هزینده  بازپرداخو

 .کنند واریز نماید می اعمم دانشگاه که ای جداگانه حساب به را پزشکی ملزومات و تجهیزات

 دائمدی  احکدام  قدانون ( ۰) مداده  در منددرج  مفداد  از مدذکور  حسدابهای  موجدودی  کدرد  هزینده  نحدوه . شدود  مدی  تلقدی  یدولتد  امدوال  وجدوه  در غیرقدانونی  تصدرف  حکدم  در بند این اجرای از تخلف

 .باشد می مستثنی کشور توسعه های برنامه

ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از  یاسممقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری  (,2های موضوع ماده)کلیه دستگاه -ج

از طریق مرکز ملی تبادل سرویس  های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافو کننده حمایو,ها و کمکمکلفند تمامی حمایو کنند,پذیر حمایو میاقشار آسیب

ها و مؤسسات اعتباری ایران, بانک یاسممبانک مرکزی جمهوری . قرار دهند اجتماعی رفاه و کار تعاون, وزارت انیرانیااطمعات رفاه  گاهیپا استعمم از طریق شماره ملی در اختیار )ان.آی.ایکس( با

مندرج در این سامانه خواهد بود.  اطمعاتالحسنه پرداخو شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور  بو نمایند و هرگونه پرداخو بر مبنای قرض متیتسهخصوصی و دولتی مکلفند 

 بر تکالیف موضوع این ماده, عموههای مستقیم ( قانون مالیات,۰6ماده ) های مالیاتی بند )ط(مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص, از معافیوهای حمایتی پرداختی برخورداری هزینه
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سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه استحقاق استعممین نانجام شده و همچ اطمعاتآن در سامانه مذکور اسو. وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مکلف اسو امکان  بو  اطمعاتمنوط به  بو 

 فراهم نماید. اطمعاتمردم نهاد با رعایو محرمانگی 

 یشناسددای بدده نسددبو ایرانیددان رفدداه اطمعددات پایگدداه  بتددی و مددتقن هددای داده بدده اتکددا بددا سددال در بددار دو هددا, داده بروزرسددانی ضددمن اسددو موظددف اجتمدداعی رفدداه و کددار تعدداون, وزارت -د

   .نماید ای اقدام های یارانه از حمایو درآمد پر های گروه اعمم حذف و حمایو مشمول های گروه

 ایددران, اسددممی جمهددوروی مرکددزی بانددک جملدده از ایددران اسددممی جمهددوری فرهنگددی و اجتمدداعی اقتصددادی, توسددعه ششددم پنجسدداله برنامدده قددانون( ,2) مدداده اجرائددی هددای دسددتگاه کلیدده

 صددورت بدده اطمعددات ارائدده و همکدداری بدده موظددف قددانونی پزشددکی و کشددور امددمک و اسددناد  بددو سددازمان بهددادار, اوراق و بددورس سددازمان  بددو احددوال کشددور, سددازمان ی,انتظددام فرماندددهی

 .نمایند ا ربخش و هدفمند تدقیق, , یگاهپا های شاخص از برداری بهره با را متقاضیان سنجی استحقاق فرآیند تا مکلفند و بوده مذکور وزارتخانه به رایگان و مستمر برخط,

 پنجاه بسته هر وریال  (۰۱۱۱۰) هزار یک( برند) المللی بین نشان با داخل تولید ,ریال( 2۱۱) پانصد مبلغ ایرانی نشان با داخل تولید سیگار نخ هر فروشی خرده قیمو به ۰۴۱2 سال ابتدای از -هد 

 پنجاه و سیصد وارداتی قلیان تنباکوی گرمی پنجاه بسته هر و ریال (8۰۱۱۱) هزار هشو مبلغ وارداتی سیگار نخ هر و مالیات عنوان به ریال (۰۱۱۱2۱۱) هزار دویسو داخلی قلیان تنباکوی گرمی

 .رددهای این قانون برای بخش سممو, ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گ تا مطابق ردیف دریافو ورودی حقوق عنوان به ریال (62۱۰۱۱۱) هزار

 قانون این( 2) شماره جدول ۰۰۱2۰2 ردیف موضوع عمومی درآمد حساب به و اخذ مورد حسب دخانیات, واردکنندگان و کنندگان تولید از را مزبور مبالغ اسو مکلف دارایی و اقتصادی امور زارتو

  .نماید واریز

 , ماده الف بند در شده تعیین کار سازو اساس  بر درمانی و تشخیصی خدمات سایر همانند دارویی خدمات تعرفه و هپای بیمه بسته در پزشکی ملزومات و دارو سازوکارو ساختار قیمو گذاری -و

 . شد  خواهد تعیین کشور توسعه های برنامه دائمی احکام قانون

 .باشد می تهاتر قابل کشور بودجه و برنامه سازمان تایید با یکدیگر از اجتماعی تامین سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشو, وزارت درمانی مراکز های بدهی و مطالبات -ز

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران, بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع ایثارگری و ۰6( و )۰2( هزینه درمانی مشموالن مواد )%۰۱۱تامین تا صد درصد ) -ح 

 گردد. درصد جانبازی ارائه می

االجرا شدن این قانون پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران  اجرایی این بند توسط سازمان برنامه بودجه کشور )مسئول( و بنیاد شهید و امور ایثارگران, حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از الزم  نامه آیین

 خواهد رسید.

 (دارند بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن) سالمت و رفاه -۱7 تبصره

 هدای  ظرفیو تمامی از استفاده با و خانواده پزشک و ارجاع نظام برنامه اجرای به نسبو اسو, مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشو وزارت توسعه ششم برنامه قانون 7۴ ماده ث بند اجرای در -ط 

  .نماید اقدام( غیردولتی و دولتی از اعم) کشور در موجود
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 نویسی نسخه  ندارد, وجود الکترونیک نسخه پردازش و  بو امکان ارتباطی های زیرساخو در اختمل و برق قطعی اینترنو, قطعی قهری, حوادث نظیر اضطراری شرایط روزب دلیل به که مواردی در

 توسط راهبردی خرید هزینه اسناد عنوان به قالب این در شده تولید اسناد. گردد انجام درمان و بهداشو وزارت ابمغی دستورالعمل قالب در بیمار ملی( کد) شماره درج با و کاغذی بصورت تواند می

 .اسو پرداخو قابل تکمیلی و پایه گر بیمه سازمانهای کلیه

 (:تشخیصی و داروئی درمانی, شتی,بهدا خدمات کلیه)الکترونیک بستر در سممو خدمات ارائه و دارو مصرف تا تجویز چرخه نوسازی نظام نیاز مورد وکار ساز و زیرساخو ایجاد منظور به

 درمدان  بهداشدو,  وزارت افزار نرم ارزیابی آزمایشگاههای تأیید مورد سممو خدمات دهنده ارائه های سامانه صرفاً قانون, ابمغ از پس ماههفو حداکثر الکترونیک نسخه طرح کامل استقرار از پس -۰

 و دولتدی  از اعدم  درمدان  تکمیلدی  و پایده  بیمده  هدای  صندوق و شرکتها  کلیه بنابراین. باشند می فعالیو به مجاز سممو الکترونیک پرونده اردهایاستاند با تطابق گواهینامه دارای و پزشکی آموزش و

 سدایر  و اجتمداعی  تدأمین  سدازمان  مسدلح,  نیروهدای  درمدانی  خددمات  سدازمان  سدممو,  بیمده  سازمان جمله از کشوری, خدمات مدیریو قانون( 2)ماده موضوع اجرائی دستگاههای  نیز و غیردولتی

 بیمده  عالی شورای. نمایند استفاده الکترونیکی صورت به سممو خدمات خرید جهو خود اختصاصی و مستقل های سامانه از توانند می جزء این در شده مشخص زمان حداکثر تا گر  بیمه های سازمان

 .نماید ارائه کشور محاسبات دیوان و اسممی شورای مجلس درمان و بهداشو کمیسیون به را پیشرفو گزارش ماهانه بصورت و نموده نظارت جزء این اجرای حسن بر اسو مکلف سممو

 سدرانه  اسداس  کشدور, بدر   های توسعه برنامه دائمی احکام قانون( ,) ماده الف بند اساس بر پرستاری مراقبتهای و خدمات بسته تعرفه تعیین به نسبو اسو مکلف کشور سممو بیمه شورایعالی -ی 

 و درمدانی  تشخیصدی  مراکدز  ارسدالی  صورتحسدابهای  پرداخدو  بده  نسدبو  ابمغدی  درمدانی  تشخیصدی  خدمات های تعرفه سایر همانند مکلفند گر بیمه سازمانهای. نمایند اقدام درمانی خدمات بیمه

 نمایند. اقدام بیمارستانها,

 .  دهد قرار رایگان بیمه پوشش تحو و شناسایی را درآمدی پایین دهک سه از پایه بیمه فاقد افراد ایرانیان, رفاه پایگاه از استفاده با هرسال ماه نفروردی در اسو مکلف ایران سممو بیمه سازمان -ک 

 دهد. قرار رایگان بیمه پوشش وتح( ایرانیان رفاه پایگاه از استفاده با) وسع آزمون اساس بر تأیید صورت در را متقاضی افراد سایر اسو مکلف سازمان این همچنین

دهندگان خدمات )شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی( اعم از دولتی, عمومی و  شدگان, کلیه ارائه به منظور رعایو عدالو در سممو, گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخو بیمه  -ل 

کلیه دستگاههای مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشو موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به باشند.  های درمانی پایه می خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه

 .عقد قرارداد با بیمه های پایه درمانی نمایند

 باشند. اسناد و مدارک میهای درمانی مکلف به پرداخو مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف مدت یکماه از زمان دریافو  بیمه  -۰

ای همگانی, کلیه  نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سممو و ارزیابی وسع ابمغی هیئو وزیران مبنی بر پوشش بیمه ساله ششم توسعه و آیین قانون برنامه پنی 7۱با توجه به اجرای بند الف ماده  -2

 گردد. ارای بیمه پایه ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع میخدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی, فقط به افراد د

های  سازمانشورای عالی بیمه با همکاری ای دریافو نمایند. به همین منظور,  گر پایه, خدمات بیمه های بیمه بایسو از طریق یکی از سازمان اتباع خارجی نیازمند به دریافو خدمات درمانی می -6

 گر پایه موظفند ظرف مدت یک ماه از ابمغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعمن نمایند. بیمه

قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهو صدور  نام )از سازمان بیمه سممو موظف اسو که شرایط الزم جهو اجرای بیمده همگاندی بدرای کلیده افدراد جامعده را با تسهیل فرایندهای  بو -۴

 نامه( فراهم نماید. بیمه
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 گیرند به صورت رایگان خواهد بود. های اول تا سوم قرار می ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک -2

گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشو, درمان و  های بیمه لیه شرکتها و سازمان( قانون برنامه ششم توسعه, ک7۴در راستای اجرای بند )الف( ماده ) -1

شدگان  دهندگان خدمو و بیمه تیار ارائهای( ظرف مدت سه ماه از ابمغ این قانون عملیاتی نموده و در اخ آموزش پزشکی, درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را )مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه

 .قرار دهند

معالی تدا زمدان ابدمغ دسدتورالعمل توسدط وزارت       دسترسی مورد نیاز به اطمعات پرونده الکترونیک سممو برای بیمار )نمایشگر پرونده( و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک -7

 های درمانی خواهد بود. یمهبهداشو, درمان و آموزش پزشکی بر عهده ب

  )احکام یکساله( دانش بنیان و اشتغال آفرین دیتول از تیحما -۱8 تبصره

ازسازی و وری, تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد, بگذاری, ارتقاء بهره منظور حمایو از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طریق افزایش سرمایه به

های تولیدی, تکمیل زنجیره ارزش تولید, حمایو از اقتصاد فرهنگ و انجام اقدامات نهادی و سیاسو های فعال بازار کار, منابع نوسازی واحدهای تولیدی موجود, استفاده از ظرفیو های خالی بنگاه

با اولویو طرح های تولید دانش بنیان و پیشران و ایجاد کشور  یها استان شرفویرشد و پسرزمینی در راستای  وعدال های دولو و بسطمالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه سازی حمایو

 یابد:اشتغال در مناطق مرزی به شرح ذیل اختصاص می

  منابع مالی: -الف

 ( این قانون,اره )ربط مندرج در جدول شم ذی ردیف محل از ریال (۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱6۰۱,) هزار میلیارد دهمبلغ سیصد و  .۰

 ( قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور۰8بازگشتی منابع بند )الف( تبصره ) .2

 قانون این( ۰1) تبصره موضوع الحسنه قرض تسهیمت ( ریال۰,۱2۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱) مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار میلیارد .6

 ۰6,1سال  مصوب ملی توسعه با استفاده از منابع صندوق عه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایریقانون حمایو از توس منابع مالی تسهیمت موضوع مانده و بازگشتی .۴

 ( این قانون(7)در راستای مفاد بند )هد( تبصره ) معادن یها از حقوق دولت سهم استان بخشی از  .2

 استانی درآمدهای تحقق مازاد از حاصل مالی بخشی از منابع .1

 ( این قانون1بند )ظ( تبصره ) منابعبخشی از  .7

 مصارف: -ب

هدای   ( بند )الف(, جهو پرداخو تسهیمت به برنامه های حمایو از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اسداس برنامده پیشدنهادی دسدتگاه    2( و )۰منابع مالی جزء ) %(6۱سی درصد ) تا .۰

 یابد. اجرایی اختصاص می
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ریزی و توسعه  ( بند )الف(, جهو پرداخو تسهیمت به برنامه های حمایو از تولید و اشتغال در سطح استانی با محوریو شورای برنامه2( و )۰ء )منابع مالی اجزا%( 7۱هفتاد درصد ) حداقل .2

  .شود می لعمل اجرایی این تبصره انجاما مطابق دستور بند این موضوع مالی منابع سایر ( بند )الف( مختص استان ذی ربط اسو. توزیع1( و )2استان اختصاص می یابد. منابع اجزاء )

 و عرضه رسانی بهم کار مشتمل بر بازار فعال های سیاسو اجرای و نهادی اقدامات انجام جهو ( بند )الف( می تواند صرف پرداخو کمک بمعوض۰منابع مالی جزء )%( ۰۱ده درصد ) تا .6

های رادیویی و تلویزیونی مهارت آموزی و آموزش  آموزی و آموزش نیروی کار, تولید و پخش برنامه های مهارتی دورهگر بازار کار, اجرا کار, حمایو از نهادهای تنظیم نیروی تقاضای

 یابد.و اشتغال اختصاص  تولید های برنامه نتایی تحقق نظارتی سازوکارهای های مفقوده زنجیره ارزش, تقویوگری در راستای تکمیل حلقه نیروی کار, اقدامات مرتبط با تسهیل

ها از تأمین منابع مالی العمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسممی ایران مکلف اسو سهم بانک )الف(, بر اساس قوانین مطابق دستور ( بند6توزیع تسهیمت جزء ) .۴

 ( بند )الف( را ظرف یک ماه پس از ابمغ این قانون مشخص نماید.6جزء )

 مناطق در اشتغال و تولید هایزیرساخو تامین جهو بمعوض های تسهیمت حمایو از تولید و اشتغال و پرداخو کمک ( بند )الف(, به منظور پرداخو۰جزء ) بخشی از منابع مالی .2

 .العمل اجرایی این تبصره خواهد بود بند, مطابق دستور این منابع یابد. توزیع محروم کشور اختصاص می

با استفاده از منابع  قانون حمایو از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایریالف(, جهو ادامه اجرای پرداخو تسهیمت موضوع ( بند )2منابع مالی جزء ) .1

 یابد. اختصاص می ملی توسعه صندوق

 شود. نان میهای پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوا ( بند )الف(, صرف برنامه7منابع مالی جزء ) .7

 ساز و کار اجرایی: -ج

قابل گذاری صندوق مزبور با سایر موسسات عامل  قرارداد سپردهعقد منابع مالی موضوع این تبصره با عاملیو صندوقی تحو عنوان صندوق پیشرفو و عدالو در سطح ملی و استانی و یا  .۰

اصمح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید به پیشنهاد معاونو اجرایی رییس جمهور, سازمان برنامه و بودجه کشور,  اسو. اساسنامه صندوق مزبور بدون ایجاد ساختار جدید از طریقاقدام 

االجرا شدن  , حداکثر طی دو ماه پس از الزموزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی, وزارت کشور, وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونو علمی, فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور

 رسد. این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می

ها بندی گروه , اولویوگذاری  تعیین نر  سود تسهیمت, نر  سپردهتأمین مالی )تسهیمت و کمک بمعوض(, نحوه هزینه کرد منابع مالی موضوع این تبصره مشتمل بر دستورالعمل اجرائی  .2

با مسئولیو وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان برنامه و  سطح ملی, استانی و محرومیو زدائیهای / پروژهبرنامهویب, اجرا و نظارت نحوه تدوین, تصو  های هدفو فعالیو

اد, معاونو توسعه روستایی و مناطق محروم بودجه کشور, وزارت کشور, وزارت امور اقتصادی و دارایی, بانک مرکزی جمهوری اسممی ایران, معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرسو نه

ماه  2های اجرایی حسب مورد تدوین و حداکثر  کشور, صندوق پیشرفو و عدالو, معاونو علمی, فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور, بنیاد شهید و امور ایثارگران و سایر دستگاه

 د.پس از ابمغ این قانون به تصویب شورای عالی اشتغال می رس

( بند )الف((, از طریق سپرده گذاری با نر  سود حداقل یک درصد یا وجوه اداره شده, به 6گردد )به استثنای منابع مالی جزء )منابع مالی این تبصره که صرف پرداخو تسهیمت می .6
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یابد. نر  سود تسهیمت اعطایی از این محل متناسب ترجیحی, تخصیص میصورت تسهیمت ترکیبی با منابع داخلی صندوق پیشرفو و عدالو و موسسات عامل طرف قرارداد آن با نر  

 با میزان مشارکو منابع داخلی موسسات عامل تعیین می گردد.

امه ها و تسهیمت پرداختی موضوع های مربوطه به نحوی اقدام نماید که برنوزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی موظف اسو نسبو به ایجاد و تکمیل نظام جامع اطمعات بازار کار و سامانه .۴

 زارش گیری برخط باشد.این تبصره از زمان درخواسو متقاضی یا شروع اجرای اقدامات تا زمان بهره برداری و تحقق اهداف از پیش تعیین شده, قابل رصد و پایش و گ

 ت عالی بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت کشور می باشد. مسئولیو نظارت میدانی اجرای تبصره بر عهده وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی و نظار .2

ه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مکلف اسو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ما .1

 ( قانون اساسی و اقتصادی مجلس شورای اسممی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.۴۴ق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهار )محاسبات, جهش و رون

 )بخش اول احکام یکساله( بودجه -۱9 تبصره

 :پاسخگویی و پذیری مسؤولیو سازی, شفاف عمومی, خدمات وری بهره ارتقای منظور به  -الف

 مبادلده  بده  نسدبو  خردادماه پایان تا متعاقباً و رسانده ربط ذی سیاستگذار دستگاه تایید به قانون, این در مندرج کمن های برنامه راستای در را خود اجرایی های برنامه وظفندم اجرایی های  دستگاه -۰

 .نمایند اقدام کشور بودجه و برنامه سازمان با موافقتنامه

 را خدود ( پژوهشدی  و آموزشی موسسات و ها دانشگاه) کشور توسعه های برنامه دایمی احکام قانون( ۰) ماده مشمول ربط ذی اجرایی  های دستگاه اجرایی های برنامه اسو موظف سیاستگذار  دستگاه -2

 .نماید ابمغ ربط ذی اجرایی های دستگاه به تفصیلی دجهبو در درج جهو و رسانده کشور بودجه و برنامه سازمان تایید به خردادماه پایان تا قانون, این در مندرج کمن های برنامه راستای در

 .نماید اعمم کشور بودجه و برنامه سازمان به یکبار ماه 6 هر را کمن های برنامه پیامدهای و اهداف تحقق گزارش اسو موظف سیاستگذار دستگاه - 6

 گردد. می تعیین دولو عمومی بودجه وصولی منابع حدود در مقررات, و قوانین رعایو با و کمن های برنامه اهداف قتحق با متناسب بودجه, و برنامه قانون( 6۱) ماده رعایو با اعتبارات تخصیص

 در شدده   بیندی  شپدی  رقدم  سدقف  در اجرائی های دستگاه اختصاصی درآمدهای عمومی و ای, مازاد های توسعه منطقه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن به منظور افزایش انگیزه -ب

/ دسدتگاه  همدان  توسدط  مربوط مقررات و قوانین رعایو با بر اساس دستورالعمل ابمغی این سازمان و کشور بودجه و برنامه سازمان ابمغ و تأیید پس از 2۰۴۱ سال بودجه قانون درهای مربوط  ردیف

 .اسو هزینه قابل استان

 - ج

 شدده  تدأمین  اختصاصدی  یدا  عمدومی  بودجه منابع محل از اینکه از اعم مالی و ای سرمایه های دارایی تملک و ای هزینه اعتبارات پرداخو و تعهد هلوم تعهدی, حسابداری کامل اجرای راستای در -۰

 بعدد  سدال  بده  سدال,  پایدان  نشدده  مصرف وجوه مانده. شدبا می سال همان پایان تا باشد, گردیده واریز ربط ذی دستگاههای مربوط حسابهای به کشور  کل داری خزانه توسط مالی سال پایان تا و باشد

 صورتحسداب  در وجدوه  ایدن  عملکدرد . بدود  خواهد مصرف قابل با اصمحات و الحاقات بعدی ۰611 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 1۴) و( 16) مواد در شده تعیین های مهلو پایان تا و منتقل

 .شد خواهد درج ۰۴۱2 سال بودجه عملکرد
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 مالی صورتهای ارسال. اسو بعد سال ماه  اردیبهشو پایان تا کشور عمومی محاسبات قانون( ۰۱۱) و( ,,) ,(2,) مواد موضوع نهائی پرداخو و دریافو صورتحساب ارائه و تهیه مهلو نآخری -2

 .اسو الزامی بعد سال ماه اردیبهشو پایان تا حداکثر مورد, حسب عامل هیأت یا مدیره هیأت گواهی همراه به تهیه از پس نیز مذکور قانون( 8,) ماده موضوع دولتی شرکتهای

 ربط ذی مبادی به بعد سال مردادماه پایان تا حداکثر را کشور عمومی محاسبات قانون( ۰۱6) ماده موضوع کشور,  کل ۰۴۱2 سال بودجه عملکرد صورتحساب دارایی, و اقتصادی امور وزارت -6

 .کند می ارسال

 و اجتماعی تأمین و لشکری کشوری, بازنشستگی های صندوق دولو, عمومی مصارف محل از اعتبار دارای اجرائی دستگاههای درخواسو صورت در و قانون این تکالیف رایاج منظور به -د

 :شود می داده اجازه دولو به اساسی, قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی های سیاسو اجرای قانون (۱,ماده ) اجرای در همچنین

 بر و نفو وزارت توسط اشخاص تأیید از پس صرفاً و اجرائی دستگاههای توسط شده معرفی اشخاص به صادراتی گازی میعانات و خام نفو فروش به نسبو ایران نفو ملی شرکو طریق از -۰

 .نماید اقدام یعموم بودجه  سقف در و ایران نفو ملی شرکو صادراتی روز قیمو اساس

 دستگاههای توسط شده معرفی اشخاص به واگذاری مشمول بنگاههای در دولتی شرکتهای و دولو به متعلق الشرکه سهم و سهام واگذاری به نسبو دارایی و اقتصادی امور وزارت طریق از -2

 . نماید اقدام 6۰۱2۱۰ درآمدی ردیف منابع سقف در اجتماعی تأمین و لشکری کشوری, بازنشستگی های صندوق و اجرائی

 فروش به را موصوف سهام دولو از یندگینما به سهام کننده افویدر اشخاص کند, یم واگذار را یدولت یشرکتها در خود الشرکهسهم ای سهام ن,یقوان یاجرا در دولو قانون نیا در که یردموا در

 .رسانند می اساسی قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی های سیاسو( د) بند( 2) جزء در شده مشخص مصرف به خزانه به زیوار از پس را آن وجوه و رسانده

 تصویب به و پیشنهاد ربط ذی های وزارتخانه سایر و اجتماعی رفاه و کار تعاون, دارایی, و اقتصادی امور نفو, های وزارتخانه همکاری با و کشور بودجه و برنامه سازمان توسط بند این اجرائی نامه آیین

 .رسد می وزیران هیأت

های  های اجتماعی, وزارت کشور )سازمان امور اجتماعی( موظف اسو برنامه اجرایی دستگاه گذاری حوزه کنترل و کاهش آسیب منظور ایجاد هماهنگی, شفافیو و یکپارچگی در سیاسوبه  –ح 

  به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید.ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خردادماه برای تصویب  ذی

 (بخش دوم احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند) بودجه -۱9 تبصره

 محاسبات ندیوا. کنند اقدام عمومی بخش حسابداری نظام و استانداردها براساس خود های بدهی و ها دارایی ها, هزینه درآمدها, کامل شناسایی به نسبو مکلفند مشمول, اجرائی دستگاههای -و 

 کشور محاسبات دیوان قانون( 2) ماده اجرای در ,(2) دولو مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون( 21) ماده( ۰) بند موضوع مالی صورتهای حسابرسی به موظف کشور

 .اسو بعدی الحاقات و اصمحات با۰۰/۰۰/۰61۰مصوب

 نظام ایجاد به نسبو ربط ذی اجرائی دستگاههای همکاری و کشور بودجه و برنامه سازمان محوریو با اسو موظف دولو , وجوه گردش رصد امکان و افیوشف ایجاد هوشمندسازی, منظور به -ز 

 به تا شود یم ابمغ ییاجرا دستگاه به کیالکترون اعتبار قالب در افته,ی صیتخص اعتبارات نظام, نیا در. نماید اقدام هوشمند دولو یها طرح از یکی عنوان به عمومی دربخش مالی مدیریو یکپارچه

ی, کارکنان رسته تیامن یدستگاهها و اتمی انرژی و مسلح نیروهای برای محرمانگی رعایو. شود انجام یینها نفعان یذ به پرداخو و اعتبار عیتوز کرد, نهیهز انجام یکیالکترون ندیفرا آن پشتوانه

 .اسو الزامی ( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور,6چنین نیروهای ماده )سیاسی وزارت امور خارجه و هم
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 تصویب به و تهیه( اطمعات فناوری اجرائی شورای) اطمعات فناوری و ارتباطات وزارت و دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با کشور بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد به بند این اجرائی نامه آیین

 .رسید خواهد زیرانو هیات

 حسابان ذی/ مالی مدیران همچنین و( ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ,2 ماده موضوع) عمومی بخش اجرائی دستگاههای رؤسای  کلیه

 .هستند مربوطه های سامانه در مذکور اجرائی نامه آیین با مطابق نهائی نفعان ذی عاتاطم و ها تراکنش برخط و مثبته اسناد  بو جمله از اقدامات تمامی انجام به موظف

از جمله  رانیا یاسمم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ,یقانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد( ,2و ماده) یخدمات کشور ویریقانون مد( 2موضوع ماده) یاجرائ یدستگاهها هیکل -ح 

خود  یفرع یها حساب هیکلفند کلای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی م های توسعه سازمان بجزو تابعه وزارت نفو  یاصل ینام مانند شرکتها حیتصر ایمستلزم ذکر  یهادستگاهها و شرکت

 یها و پرداخو ها افویدر هیموظفند کل ادشدهی یها افتتاح کنند. دستگاه یبانک مرکز کل کشور و نزد یدار خزانه قی( را صرفاً از طریا نهیو هز یخود)درآمد یالیر یرا مسدود نموده و تمام حسابها

در وجوه و  یرقانونیدر حکم تصرف غ یاز بانک مرکز ریغ یدر بانکیاد شده  یها هرگونه حساب توسط دستگاه یانجام دهند. نگهدار یشده نزد بانک مرکز افتتاح یها حساب قیخود را فقط از طر

عدم اجرای این  .شوند یجزء م نیمشمول حکم ا شود, یم نیتأم یمردم یها کمک ای یدر رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عموم یردولتیغ یعموم یاسو. نهادها یتاموال دول

 .له اسو شوند, منوط به اذن معظمٌ ی اداره میرهبر معظم مقام نظر ریزکه مستقیماً  ییها دستگاهحکم در خصوص 

 (احکامی که قابلیت دائمی شدن دارندنظام اداری و سرمایه انسانی دولت ) -۲1 تبصره

 - الف

 قانون( ,2)ماده موضوع یاجرائ یدستگاهها کارکنان یتمام به رمستمریغ و مستمر یایمزا و حقوق هرگونه پرداخو ,یمال انضباط جادیا و دولو کارکنان و یانسان یروین یسامانده منظور به -۰

 یشرکتها شامل اسو شده ذکر قانون نیا( 6) شماره وسویپ در آنها نام که یدولت یشرکتها هیکل جمله از ایران اسممی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله رنامهب

پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت ( سینا)ی ادار نظام کپارچهی هسامان در شده  بو اطمعات براساس صرفاً اسو نام حیتصر ای ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که یدولت

 .ردیگ یم انجام( یعموم بخش در یمال ویریمد کپارچهی سامانه موضوع)ینهائ نفع یذ به و( کل کشور یدار خزانهامور اقتصادی و دارایی )

نحوه بارگذاری اطمعات موضوع این جزء بر اساس ابمغ مشترک  .کند نمی ایجاد اشخاص کارگیری به و استخدام برای حقی گونه  هیچ (سینا) اداری نظام یکپارچه سامانه در اطمعات درج -۰-۰

 سازمان اداری و استخدامی کشور, سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفو.

 . اسو له معظمٌ اذن به منوط  شوند, اداره می رهبری معظم مقام ی که مستقیماَ زیر نظرهایدستگاه برای اطمعات  بو عدم -۰-2

 و یادار سازمان سامانه در ماهانه و شفاف طور به مردم عموم نظارت یبرا را مجلس رانیمد و ندگانینماکارکنان,  ی مستمر و غیرمستمرها پرداخو تمام اسو مکلف یاسمم یشورا مجلس -۰-6

 نفع نهایی پرداخو نماید. اده و از طریق پرداخو به ذید قرار کشور یداماستخ

قانون مدیریو خدمات کشوری, موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی, موسسات انتفاعی وابسته به  2های اجرایی موضوع ماده  وابسته و تابعه دستگاههای  شرکو های دولتی, شرکو تمام -2
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در  که دولو, نهاد عمومی یا نهاد انقمبییی ها ها و نهادهای انقمب اسممی و آن دسته از شرکو نام اسو, شهردارییا تصریح که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  اییه ها و دستگاه , شرکو دولو

 :مکلفند, هاد انقمبی انجام می شودعمده نبوده اما انتخاب اکثریو اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولو, نهاد عمومی یا ن سهامدار ها آن

 و بروزرسانی نمایند.  بوبه صورت ماهانه ( سینا)یادار نظام کارکنان اطمعات گاهیپا در را خود یانسان یروین آمار -2-۰

 .ندینما لیتکم کشور یاستخدام و یاراد سازمان در مستقر «ایمزا و حقوق  بو» سامانه در ماهانه صورت به را خود کارکنان یتمام یایمزا و حقوق اطمعات -2-2

 شورای حقوق و دستمزد برسانند. تأییدبه  ۰۴۱2خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه  پرداخو و جبران خدمو نظامات -2-6

 اخو مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع اسو.این حکم, پرد اجرای از استنکاف صورت در و اسو موضوع این اجرای مسئول اجرائی, مقام باالترین و امورمالی مدیر/حساب ذی -6

 اطمعات حفاظو اطمعات, وزارت مسلح, نیروهای نظامی, صنایع شرکتهای و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت خصوص در بند این( ۰) جزء موضوع انسانی نیروی اطمعات  بو چگونگی -۴

 ( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه,6ملی, نیروهای ماده ) امنیو عالی شورای دبیرخانه و آن شرکتهای و ایران اتمی انرژی سازمان قضائیه,  قوه

 همکاری با کشور استخدامی و اداری و کشور بودجه و هبرنام های سازمان توسط قانون این ابمغ از پس دوماه تا حداکثر که مستقلی های نامه شیوه در شده تعیین اجرائی وکار ساز براساس

 .گردد می تعیین شود, می تدوین مذکور اجرائی دستگاههای

رآیندهای قانون اساسی جمهوری اسممی ایران و به منظور تحقق شفافیو و نظم بخشی در ف ۰21های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل  دستگاه -2

 ل آورند. اداری, اقدامات الزم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود, در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا( به عم

 که دولتی شرکتهای و دستگاهها کلیه جمله از ایران اسممی یجمهور فرهنگی و اجتماعی اقتصادی, توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( ,2) ماده موضوع اجرائی دستگاههای اختیارات تمام -ب

 االجراء موقوف ۰۴۱2  سال در انسانی نیروی و استخدام درخصوص باشند می استخدامی و اداری خاص مقررات دارای که اجرائی دستگاههای و اسو نام تصریح یا ذکر مستلزم ها آن بر قانون شمول

مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای  کشور استخدامی و اداری سازمان کشور و بودجه و برنامه سازمان در کارگروه مشترک اجرائی, های دستگاه تمام در نسانیا نیروی استخدام هرگونه. شود می

 . بود خواهد کشور بودجه و برنامه سازمان سوی زا اعتبار تأمین و تایید با اطمعات وزارت برای انسانی نیروی استخدام گردد. همچنین مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می

 دولو: اندازه افزایش از جلوگیری و انسانی نیروی وری بهره باالبردن منظور به -ج

 .کنند  بو پارچه نظام اداری )سینا(یک ی سامانه در را خود مازاد نیروهای اسامی نیازمندی نیروی انسانی و فهرسو موظفند کشوری خدمات مدیریو قانون( 2)ماده  مشمول اجرائی دستگاههای -۰

 کند. منتقل و جایابی کارمند رضایو بدون استانی درون دستگاهی و بین صورت به را اجرائی دستگاههای پیمانی  ابو, رسمی, نیروهای اسو مجاز کشور استخدامی و اداری سازمان  -2

کشوری  و لشکری از اعم بازنشستگی های صندوق تمام در مشاغل اختصاصی در کارشناسی معتبر مدرک حداقل رایدا زن و مرد مستخدمین تمام بازنشستگی برای قبول مورد خدمو سنوات -د

 . یابد می افزایش سال( 2)بدون رعایو شرط سنی به مدت دو مستخدم شوند, در صورت اعمم نیاز دستگاه و رضایو بازنشسته می ۰۴۱2که در سال 

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و شود می تهیه قانون ایناالجرا شدن  الزم از پس ماه  سه ظرف حداکثر اسو نشده بینی پیش خاصی مدت که مواردی در قانون این ازنی مورد اجرائی های نامه آیین -هد 

تحو عنوان قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  بوده و سایر احکام دارای ماهیو دائمی ۰۴۱2 سال به مربوطدر خصوص احکام یکساله  قانون  این در مندرج احکام اجرای -و

 و حد اکثر شش ما پس از الزم االجرااله ششم توسعه تا زمان تصویب قانون برنامه هفتم توسعه سقانون برنامه پنج( تا زمانی که توسط قوانین دیگر نسخ نشده, دارای اعتبار اسو. 6مالی دولو )
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 گردد. نیز تنفیذ می 27/۰۰/۰68۱همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولو مصوب د می شود. تمدیشدن این قانون  
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