
اسفندماه مجلس شورای اسلامی پس از پایان بررسی  ۶۱نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح روز سه شنبه 

کل کشور، تمامی درآمدهای عمومی و اختصاصی دولت و  ۶۰۴۱بخش درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه سال 

 .ه بودجه را به تصویب رساندندها و اجزای لایحواحده، جداول، ردیف مصارف در سال آینده را مشخص کرده و ماده

 ایهزینه موارد – درآمدی موارد: است شده داده نشان متن در رنگی صورت به شده تصویب موارد

 

 کل کشور )شور دوم( ۲۰۴۱لایحه قانون بودجه سال 

کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و هفتصد و چهل و  ۶۰۴۱بودجه سال - واحده ماده

 :هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال به شرح زیر است

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

 ۶۶۰میلیارد و  ۸۶۹هزار و  ۰۴۰میلیون و  ۱۱ای و مالی بالغ بر های سرمایهها و تملک داراییدولت از حیث هزینه

 :میلیون ریال شامل

 میلیون ریال ۱۱۰میلیارد و  ۴۶۱هزار و  ۱۱۴میلیون و  ۱۴منابع عمومی بالغ بر  -۶

میلیون  ۰۶۴میلیارد و  ۱۴۶هزار و  ۹۶۶ها و موسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و درآمد اختصاصی وزارتخانه -۱

 ریال

ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین کهای دولتی، بانبودجه شرکت -ب

ها ها و سایر پرداختمیلیون ریال و از حیث هزینه ۱۶۹میلیارد و  ۶۴۱هزار و  ۹۴۸میلیون و  ۱۹اعتبار بالغ بر 

 .میلیون ریال است ۱۶۹میلیارد و  ۶۴۱هزار و  ۹۴۸میلیون و  ۱۹بالغ بر 

 ملی توسعه صندوق دولت/ با آن مالی وابطر و نفت -۲ تبصره

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

 و سال درطول است مکلف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک شود.می تعیین (۰۴۴درصد) چهل

 شرکت (۴%/۲۰) درصد نیم و چهارده سهم و وجوه این واریز به نسبت بلافاصله منابع، وصول با متناسب

 همس نیز و دولت( سهام سود تقسیم از )معاف گازی میعانات و خام نفت صادرات کل از ایران نفت ملی

 از )معاف گاز صادرات خالص محل از نفت وزارت ربطذی دولتی شرکت (۴%/۲۰) درصد نیم و چهارده

 گازخیز خیز،نفت مناطق (۴%) درصدسه سهم همچنین و فر(ص نرخ با مالیات و دولت سهام سود تقسیم

 مذکور مبالغ کند. اقدام قانون این (%) شماره جدول ۱۲۴۲۴۲ درآمدی ردیف موضوع نیافتهتوسعه و



 مناطق (۴%) درصد سه سهم کل شود.می تسویه و محاسبه سال، یازدهم ماه از و واریز ماهانه صورتبه

ها بر استانآن به ( ۶۴۴و صددرصد )% شده واریز مذکور ردیف به باید نیافته،توسعه و گازخیز خیز،نفت

این قانون اختصاص یابد. وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش ( ۶۴اساس جدول شماره )

و ارز  و گازی های اصلی و فرعی نفتیفراوردهعملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز طبیعی و 

بودجه و برنامه حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز طبیعی و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان 

ای هداری کل کشور(، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیونکشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

 .شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند بودجه و محاسبات و انرژی مجلسو برنامه 

 خوراک و طبیعی گاز صادرات خالص و گازی میعانات و خام نفت صادرات ارزش از حاصل منابع سقف- ب

 میلیارد پنج و هفتاد و هزار هشت و سی و میلیون شش هاپتروشیمی به تحویلی

 ردیف در مندرج خام نفت صادرات رزشا از حاصل منابع سقف که ریال، (۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،%,۰،۴%۰،۴)

 ردیف در مندرج طبیعی گاز صادرات خالص ،%۱۲۴۲۴ ردیف در مندرج گازی میعانات ،۱۲۴۲۴۲ شماره

 ردیف در مندرج نیافتهتوسعه و گازخیز خیز،نفت مناطق سهم (۴%) درصدسه به مربوط منابع ، ۱۲۴۲۴۱

 تعیین قانون این (%) شماره جدول ۱۲۴۲۴۰ ردیف در مندرج هاپتروشیمی به تحویلی خوراک و ۱۲۴۲۴۲

 .باشدنمی حکم این مشمول نفتی هایفراورده صادرات شود.می

نیافته خیز، گازخیز و توسعه مناطق نفت( ۴درصد)%ای از منابع سهدستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه

 .باشندنمی

 کمتر ۲۰۴۱ سال در گاز صادرات خالص و گازی یعاناتم نفت، صادرات محل از دولت منابع چنانچه- ج

 و (,۲) ماده )پ( بند رعایت با شودمی داده اجازه دولت به گردد، تبصره این )ب( بند در مقرر سقف از

 اصلاحات با۲۲/۲۴/%۲%۲ مصوب کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون (۲۰) ماده )ح( بند (۰) جزء

صورت در. کند اقدام ارزی ذخیره حساب منابع از حاصل التفاوتمابه تأمین به نسبت بعدی الحاقات و

درآمد حاصله بابت تسویه ( %۶۴این تبصره، حداقل پنجاه درصد )« ب»بند تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در 

بقی بابت با اولویت امور فرهنگی و آموزشی و ما( %۶بخشی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و پنج درصد )

 .رسدای در سقف مقرر این قانون به مصرف میهای سرمایهتقویت اعتبارات تملک دارایی

 شرکت (%۶۰/۶) درصدنیم و چهارده سهم محل از است مکلف ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت- د

 طرح اتمام و روستاها به گازرسانی به نسبت ریال (۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴میلیارد) هزار سی میزان تا مذکور

 ناستا روستاهای و شهرها به گازرسانی اولویت با گازرسانی تداوم روستاها، به گازرسانی تمامنیمه های)پروژه(

 و سردسیر کوهستانی مناطق در واقع روستاهای همچنین و هرمزگان شرق کرمان، جنوب بلوچستان، و سیستان

 (خمینی)ره امام امداد کمیته پوشش تحت مددجویان منازل داخل گازکشی و سرانه برابر چهار حداقل العبورصعب

 مساجد و مدارس درب تا رسانیگاز به موظف مذکور شرکت آورد. عملبه را لازم اقدامات بهزیستی سازمان و



 سمجل انرژی کمیسیون به باریک ماهسه هر را بند این عملکرد گزارش است مکلف نفت وزارت است. روستایی

 .دهد ارائه کشور بودجهوبرنامه سازمان و اسلامی رایشو

 ظرفیت افزایش از حاصل نفتی فراورده شودمی داده اجازه نفت وزارت ربطذی دولتی شرکت به- هـ

 فروش به یورو (۴،۴۴۴،۴۴۴%۱) میلیون سی و دویست سقف تا را مصوب برنامه به نسبت آبادان پالایشگاه

 تعهدات بازپرداخت صرف را حاصل وجوه ،کشور کل داریخزانه نزد شرکت حساب به واریز از پس و رسانده

 .دهد تحویل گازی میعانات و خام نفت آن معادل یا و نماید پالایشگاه این تثبیت و توسعه طرح

 امخ نفت خوراک بهای التفاوتمابه است موظف ربطذی تابعه دولتی شرکتهای طریق از نفت وزارت- و

 آنها زا شده خریداری دریافتی نفتی هایفراورده و پتروشیمی شرکتهای و پالایشگاهها گازی میعانات و

 .نماید دریافت ارزی( و ریالی )ال.سی اسنادی اعتبارات گشایش طریق از را

 رکتش به پرداختی تسهیلات سود و اصل بابت تجاری بانکهای و ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک اتمطالب- ز

 مدت هب مابینفی جدید قرارداد قالب در گاز و نفت بالادستی طرحهای مالی تأمین بابت نفت، وزارت تابعه دولتی

 .است نفعذی شرکت عهدهبر امهال هایهزینه شود.می امهال سال یک

 نیز و بند این مشمول طرحهای فهرست بار یک ماه شش هر است مکلف ایران اسلامی جمهوری مرکزی کبان

 ارسال اسلامی شورای مجلس معادن و صنایع و انرژی هایکمیسیون به را طرحها پیشرفت میزان نفت وزارت

 .نماید

 ریالی معادل أخذ به تنسب شودمی داده اجازه ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت به- ح

 نماید. اقدام اتان صرفاً خوراک از حاصل تولیدی اتیلن تن هر فروش ارزش (۴%/۱) درصد نیم و دو

 داریخزانه نزد قانون این (%) شماره جدول ,۲۰۴۲۱ شماره درآمدی ردیف به وصول از پس مذکور وجوه

 برای صرفاً قانون این (۸) شماره جدول ۴۶۴۴۴۴ سرفصل ذیل مندرج ربطذی ردیف محل از و واریز کشور کل

 ۶۴۸۸ سال مصوب سرزمین آمایش ملی سند ملاحظات رعایت گردد.می هزینه غرب اتیلن انتقال خط تکمیل

 .است الزامی

 شرکتهای داخلی منابع از ریال (۶۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار ده میزان به است مکلف نفت وزارت- ط

 و زیسا قابلیت فرایند در نیرو وزارت همکاری با جمهور رئیس فناوری و علمی معاونت نظارت و هدایت با را تابعه

 .دهد اختصاص آب هایفناوری ایرس و ژرف هایآب از برداریبهره و حفاری عملیات و فناوری توسعه

 اشخاص به گازی میعانات و خام نفت تحویل به نسبت ایران نفت ملی شرکت طریق از است مکلف ولتد -ی

 سازمان تخصیص از پس و مذکور شرکت صادراتی روز قیمت اساس بر اجرائی دستگاههای توسط شدهمعرفی

 :نماید قداما زیر موارد اجرای برای کشور بودجه و برنامه

 نیروهای کل ستاد به یورو (۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد سه مبلغ تا تبصره این )ب( بند در مندرج سقف بر مازاد- ۶

 تا و دفاعی طرحهای به مربوط تعهدات پرداخت و دفاعی راهبردی تحقیقات دفاعی، بنیه تقویت منظوربه مسلح

 استان اولویت با زدائیمحرومیت هایطرح مصارف، بابت یورو (۴۶۰۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴) میلیون پانصد و میلیارد یک مبلغ



 با صادراتی، ارز نرخ میانگین با تبدیل و قانون این (۱۶) شماره جدول براساس پیشران و بلوچستان و سیستان

 .کند حساب اعمال کشور کل داریخزانه

 درجزء مندرج یورو (۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد سه سقف در شودمی داده اجازه مسلح نیروهای کل ستاد به- ۱

 به بتنس که کوچک خصوصی پالایشگاههای در پالایش طریق از را گازی میعانات و خام نفت سهمیه بند، این (۶)

 عادلم برساند. مصرف به کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید از پس اند،نموده اقدام خود تولید ظرفیت افزایش

 .گیردمی قرار مسلح نیروهای اختیار در آن صادرات جهت صرفاً بند این جرایا از ناشی هایفراورده

 وهق و دولتی بازنشستگی هایصندوق اجرائی، دستگاههای به عمومی، بودجه منابع سقف در است مجاز دولت- ۴

 به دولت تعهدات و ها بدهی بازپرداخت بابت دولت، عمومی مصارف محل از اعتبار دارای دستگاههای قضاپیه،

 دو این به دولتی سهام اختصاص بر )علاوه مسلح نیروهای اجتماعی تامین سازمان و اجتماعی تأمین سازمان

 ،رضوی قدس آستان و هاشهرداری و انقلابی و دولتیغیر عمومی نهادهای به و آنها به بدهی تسویه برای سازمان(

 کهاییبان و دولتی بانکهای و ملی توسعه صندوق )ره(، نیخمی امام فرمان اجرائی ستاد و فرهنگیان ذخیره صندوق

 با پیشران طرحهای و اتمی نیروگاههای توسعه به مربوط طرحهای اجرای برای و دارد سهام آنها در دولت که

 به تنسب ایران، نفت ملی شرکت و ملی توسعه صندوق سهم لحاظ با گاز و نفت میادین توسعه طرحهای اولویت

 بر را گاز و نفت میادین از برداری بهره حق یا و نماید اقدام صادرات برای گازی میعانات و امخ نفت اختصاص

 رئیس توسط شدهمعرفی اشخاص مالی و ایحرفه فنی، صلاحیت تأیید کند. واگذار ذیربط کلی سیاستهای اساس

 .شودمی انجام نفت توزار توسط صرفاً گازی، میعانات و خام نفت تحویل برای مربوطه اجرائی دستگاه

 سهم عنوانبه (%۶۰ /۶ ) درصد نیم و چهارده معادل بند این (۶) جزء کار و ساز از استفاده میزان با متناسب- ۰

 گازی میعانات و خام نفت حواله ملی، توسعه صندوق سهم عنوانبه (%۰۴) درصد چهل و ایران نفت ملی شرکت

 .شودمی پرداخت مورد حسب نقد صورتبه یا و

 و اقتصادی امور وزارت و نفت وزارت مسؤول(،) کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط بند این اجرائی هاینامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد مسلح نیروهای کل ستاد و مرکزی بانک دارایی،

 میلیارد هزار پنجاه و دویست مبلغ معادل است مکلف نفت وزارت ۲۰۴۱ سال در- ک

 اختیار در ایران نفت ملی شرکت اختیار در منابع محل از خام نفت ریال (۱%۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴)

 باتوم( )وکیوم قیر اولیه مواد ۲۰۴۱ سال ابتدای از ماهانه صورت به آن، میزان به و داده قرار پالایشگاهها

 داری خزانه و خود مابین فی حسابهای در و هدد قرار قانون این موضوع اجرایی های دستگاه اختیار در

 .نماید تسویه تحویلی خوراک محل از را آن و اعمال کشور کل

 میانگین با ریال (۴۴۴.۴۴۴.%,) میلیون پنج و هفتاد تن هر قیمت التفاوتمابه است مکلف نفت وزارت

 از خوراک ماهانه قیمت تعدیل با را بورس در باتوم( )وکیوم اولیه مواد معاملاتی های قیمت ماهانه وزنی

 رقی مقدار قیر، قیمت کاهش صورت در نماید. حساب اعمال و جبران پالایش و پخش ملی شرکت طریق

 :باشدمی زیر شرح به اجرائی دستگاههای سهم. یابد می افزایش بند این موضوع های دستگاه به تحویلی



 ی،فرع اصلی، راههای شبکه آسفالت و عشایری و روستایی و فرعی راههای آسفالت )برای شهرسازی و راه وزارت- ۶

 (%۰۹)درصد هشت و چهل ( ملی مسکن طرحهای و مهر مسکن طرحهای و شهری بازآفرینی هدف محلات معابر

 اب مشارکتی طرح)پروژه(های اجرای و روستاها بهسازی و معابر آسفالت اسلامی)برای انقلاب مسکن بنیاد- ۱

 (%۱۴)درصد بیست ها(یدهیار و محلی نهادهای

 فرهنگی و آموزشی فضاهای و مدارس نوسازی برای مدارس تجهیز و نوسازی پرورش)سازمان و آموزش وزارت- ۴

 نکانو و رجائی شهید دبیر تربیت دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه هایپردیس همچنین و پرورش و آموزش وزارت

 (%۶)درصد پنج نوجوانان( و کودکان فکری پرورش

 ،(%۶۱) درصد هفده ربط( ذی سازمان طریق از شهرها معابر آسفالت )برای ذیربط سازمان طریق از کشور وزارت- ۰

 (%۶۴درصد) پنجاه و جمعیت نفر هزار پنجاه زیر شهرهای برای کشور وزارت سهمیه از (%۶۴درصد) پنجاه که

 قح جمعیت نفر هزار پانصد بالای ایشهره شود.می استفاده جمعیت نفر هزار پنجاه بالای شهرهای برای مابقی

 .ندارند را سهمیه این از استفاده

 مزارع، بین راههای مسیر آسفالت برای (%۶) درصد پنج ذیل: شرح به (%۱) درصد هفت سازندگی بسیج- ۶

 (%۱) درصد دو مقدس؛ دفاع هاییادمان و موزه باغ شهداء، گلزار بسیج، مقاومت پایگاههای انتظامی، پاسگاههای

 ارتش لک ستاد تأیید با اداری و نظامی مسکونی هایمجتمع و نظامی پادگانهای و شکاری پایگاههای آسفالت برای

 ایران اسلامی جمهوری

 پاشیقیرابه عملیات انجام و زداییبیابان برای کشور؛ آبخیزداری و مراتع جنگلها، )سازمان کشاورزی جهاد وزارت- ۱

 ؛(%۱) دودرصد ست(زی محیط با سازگار پوشخاک و

 و خیابانها معابر، آسفالت برای صنعتی( شهرکهای و کوچک صنایع )سازمان تجارت و معدن صنعت، وزارت- ۱

 (%۶)درصد یک صنعتی؛ نواحی و شهرکها دسترسی هایجاده

 وهزارد مبلغ تا حداکثر مقررات و قوانین رعایت با گذشته، سالهای در قیرسازان به شهرسازی و راه وزارت دیون

 تأدیه قابل روز قیمت به باتوم( قیر)وکیوم اولیه مواد تحویل طریق از ریال (۱۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد

 .باشدمی

 بابت تهاتری صورت به مربوطه مقررات و ضوابط براساس ریال (۹۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار هشت مبلغ

 مرانیع مکانیکی دستگاههای سایر و زباله حمل ماشین و ینشان آتش خودرو و مرتبه بلند نردبان تأمین و خرید

 .یابد می اختصاص ذیربط( )سازمان کشور وزارت به کشور کل شهرداریهای نیاز مورد

 درصد یستب از بیشتر نباید افزوده، ارزش بر مالیات احتساب با قیر به باتوم( )وکیوم قیر اولیه مواد تبدیل هزینه

 .شود محاسبه وزنی (۱۴%)

 نای موضوع اجرائی دستگاههای است. کشور کل داریخزانه و خود مابینفی حساب تسویه به موظف نفت زارتو

 .هستند قانون این ابلاغ از پس ماهیک مدت ظرف استانها سهم ابلاغ و موافقتنامه مبادله به موظف بند

 صورت به را خود عملکرد ارشگز یکبار، ماه سه هر حداقل موظفند ربطذی اجرائی دستگاههای و نفت وزارت

 و بودجه و برنامه کمیسیون نمایند. ارسال انرژی و عمران محاسبات، و بودجه و برنامه هایکمیسیون به مکتوب



 لفمک محاسبات دیوان نماید. ارائه اسلامی شورای مجلس به را آن گزارش رسیدگی، از پس است موظف محاسبات

 تعهداتشان به دستگاهها موقع به عمل از خود نظارتی هایگزارش موده،ن نظارت قانون این اجرای حسن بر است

 .نماید گزارش اسلامی شورای مجلس به را

 انونق رعایت با شودمی داده اجازه نفت وزارت به بیشتر آفرینیارزش و گاز و نفت زنجیره تکمیل منظوربه- ل

 مصوب مردمی گذاریسرمایه از استفاده با گازی میعانات و خام نفت دستی پایین صنایع توسعه از حمایت

 طریق از اساسی، قانون (۰۰) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست و بعدی الحاقات و اصلاحات با ۶۴۸۹/۰/۱۰

 منابع لمح از پتروپالایشگاهها در دولتیغیر بخش با مشترک گذاریسرمایه به نسبت ربطذی دولتی شرکتهای

 پیمانکاران به خام نفت تحویل یا و )فاینانس( خارجی مالی تأمین ،(%۱۴درصد) تبیس سقف در )حداکثر داخلی

 .نماید اقدام سوخت و پتروشیمی پایه مواد تولید جهت

 هایسیاست اجرای قانون اجرای در و است الزامی خصوص این در اقتصاد شورای مصوبه اخذ و جامع مطالعات انجام

 موظف نفت وزارت بعدی، الحاقات و اصلاحات با ۶۴۹۱/۴/۱۶ مصوب سیاسا قانون (۰۰) چهارم و چهل اصل کلی

 .است برداریبهره از پس سال یک ظرف سرمایه بازار قالب در مذکور پالایشگاه در خود سهم واگذاری به

 یتهاشرک قراردادهای اصل و حاصل عواید گذاری،سرمایه موانع رفع و کشور گاز و نفت تولید افزایش راستای در- م

 تسهیلات ودس و اصل بازپرداخت تضمین و وثیقه عنوانبه ایران نفت ملی شرکت با ایرانی تولید و اکتشاف صلاحذی

 اموال ت.اس پذیرش قابل سرمایه بازار در نیاز مورد تضمین و وثیقه همچنین و بانکها از مذکور شرکتهای دریافتی

 نامههشیو گیرد.می قرار گذارسرمایه مالکیت در است شده ایجاد تولید عامل گذارسرمایه توسط که هاییدارایی و

 اییدار و اقتصادی امور وزارت نفت، وزارت کشور، بودجه برنامه سازمان توسط ماهسه ظرف حداکثر بند این اجرائی

 .گرددمی ابلاغ ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک و

 :آورد عمل به را زیر اقدامات خود ذیربط تابعه شرکتهای طریق از است مکلف نفت وزارت- ۶بند الحاقی 

 شرکتهای عملیاتی واحدهای کلیه فعالیت از ناشی مشعل)فلر( گاز مترمکعب هر هدررفت ازای به- ۲

 (%.۴۴۴) هزار پنج معادل گاز، فرآوری و پالایش واحدهای مشعل گاز و نفت همراه گازهای جمله از تابعه،

 کشور کل داریخزانه حساب به ماهانه صورت به خود داخلی منابع محل از را آلایندگی عوارض ریال

 .نماید واریز

 زیر به طبیعی گاز توزیع و انتقال زنجیره در نشده محاسبه گازهای و شبکه تلفات کاهش به نسبت- ۱

 در طبیعی گاز هدررفت مترمکعب هر ازای به و اقدام انتقال خطوط به تزریقی گاز از (۰۴) درصد چهار

 خود داخلی منابع از ریال (۴۴%) پانصد میزان به عوارضی الذکر، فوق مجاز حد از بیش سراسری شبکه

 .نماید پرداخت کل داری خزانه حساب به ماهانه صورت به

 اعلام عدم صورت در )و نفت وزارت توسط ۱ و ۶ جزء مقادیر میزان اعلام با است مکلف کشور کل داری خزانه

 درصد ۶۰۰۶ منابع از الحساب علی و ماهانه صورت به را حاصله وجوه (۶۰۴۶ سال مقادیر مطابق نفت، وزارت

 قانون این (۶) شماره جدول ..…… شماره درآمدی ردیف به و کسر نفت وزارت ذیربط تابعه هایشرکت درصد



 ……… ردیف محل از حاصله وجوه مجموع نماید. تسویه مذکور های شرکت با سال پایان در و نماید واریز

 درصد هفتاد میزان به انرژی، مصرف سازی بهینه حوزه در گذاری سرمایه جهت صرفاً قانون، این (۸) شماره جدول

 با( بیشتر و انرژی برچسب B رتبه )بالا راندمان با های آبگرمکن و بخاری جایگزینی هزینه کمک صرف (۱۴%)

 گذاری سرمایه صرف (%۴۴) درصد سی میزان به و برخوردار کم هایدهک اولویت با و سردسیر مناطق اولویت

 ظرف حکم این اجرایی نامه آیین شد. خواهد کشور در موجود های موتورخانه کارایی افزایش طرح اجرای برای

 .رسد می وزیران هیات تصویب به نفت وزارت پیشنهاد با ماه ۱ مدت

 اجازه دولت به ژی،انر مصرف سازی بهینه پروژه)طرح(های اجرای و مالی تأمین تسهیل منظور به- ۱بندالحاقی 

 .کند ایجاد را «کشور کل داری خزانه نزد انرژی مصرف سازی بهینه حساب» نفت وزارت طریق از شود می داده

 طریق از که باشدمی ریال (۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار سیصد مبلغ مذکور حساب اولیه یهسرما- ۶

 هر ای سرمایه منابع (%۶۴) درصد ده )معادل نیرو وزارت و نفت های وزارتخانه تابعه های شرکت داخلی منابع

 حساب، منابع پایداری تجه همچنین گردد.می تأمین (۶۰) تبصره جدول مصارف ……… ردیف اعتبار شرکت(،

 اقتصاد شورای مصوب پروژه)طرح(های از هریک در انرژی جویی صرفه از حاصل منابع از (%۶۴) درصد ده حداقل

 .شود می واریز حساب این به پذیررقابت تولید موانع رفع قانون (۶۱) ماده بر مبتنی انرژی سازیبهینه حوزه در

 ایهشرکت توسط انرژی مصرف سازیبهینه )طرح(های پروژه اجرای جهت صرفاً مذکور حساب منابع از استفاده- ۱

 و انرژی مصرف سازی بهینه هایطرح گذارانسرمایه به تضمین ارائه نیز و شده اداره وجوه قالب در ذیربط دولتی

 ستا زمجا زیست محیط و انرژی سازیبهینه بازار در شده منتشر ظرفیت و جوییصرفه هایگواهی خرید همچنین

 .باشد می بعد سال به انتقال قابل سال پایان در حساب مانده و

 رنامهب سازمان دارایی، و اقتصادی امور و نیرو های وزارتخانه همکاری با نفت وزارت توسط بند این اجرائی نامهآئین

 می زیرانو هیأت تصویب به و تهیه قانون این تصویب از پس دوماه مدت ظرف مرکزی بانک و کشور بودجه و

 .رسد

 فروش عملکرد گزارش ۶۰۴۱ سال ابتدای از چهارماهه زمانی های بازه در است مکلف نفت وزارت- ۴بند الحاقی 

 این پیوست (۱۱) شماره جدول طبق را حاصل منابع تسهیم و آن از ناشی محصولات و گازی میعانات گاز، نفت،

 به ار نفت، وزارت تابعه شرکتهای سایر و نفت ملی کتشر سهم به مربوط وجوه کردهزینه نحوه گزارش و قانون

 .نماید ارائه اسلامی شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و انرژی کمیسیون

 های شرکت داخلی منابع محل از و خود ربط ذی تابعه شرکتهای طریق از است مکلف نفت وزارت- ۰بند الحاقی 

 رهایشمارشگ جایگزینی و نصب و کشور گاز سازی ذخیره ظرفیت افزایش جهت گذاری سرمایه به نسبت مذکور،

 .نماید اقدام ریال (۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار یکصد حداقل گازطبیعی حرارتی ـ جرمی هوشمند

 هشتاد مبلغ ۶۰۴۱ سال در خود، تابعه شرکتهای داخلی منابع محل از است موظف نفت وزارت- ۶بند الحاقی 

 اندازه سیستم سازی پیاده و تجهیزات و قطعات تأمین طراحی، برای ریال (۹۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار

 شورک انرژی تأمین و تولید زنجیره طول در نیز و گازی میعانات و گاز و نفت منابع برخط و ایلحظه رصد و گیری

 .دهد اختصاص فرآورده تحویل تا مخزن از



 هب صادرات از حاصل ارز بازگشت انگیزه افزایش شده، مدیریت شناور ارزی نظام تحقق منظور به- ۱بند الحاقی 

 خدمات مدیریت قانون (۶ماده) موضوع اجرائی های دستگاه و دولت کشور، ارزی ذخایر از صیانت و اقتصادی چرخه

 به مجاز ایران، اسلامی جمهوری مرکزی بانک و آنها به وابسته تابعه های شرکت و ۶۴۹۱/۱/۹ مصوب کشوری

 و نفتی های فرآورده گازی، میعانات گاز، نفت، صادرات از حاصل ارزی منابع مبادله یا و تهاتر فروش، تخصیص،

 نرخ گینمیان از منظور نیستند. قبل کاری روز در صادرات ارز میانگین نرخ از تر پایین نرخ به منابع سایر و گازی

 هایشرکت مرکزی، بانک کنندگان،صادر توسط حواله( و ناساسک از ارز)اعم فروش نرخ موزون متوسط صادرات، ارز

 .است معاملاتی بسترهای سایر و )سنا( )نیما(، هایسامانه در نفت وزارت تابعه

 رحداکث نرخ به ارز فروش به نسبت است مجاز مرکزی بانک ارز، بازار نوسانات سازی حداقل منظور به

 خود ارز فروش باید مرکزی بانک صورت هر در. کند اقدام راتصاد ارز نرخ میانگین از کمتر (۱۴) درصد دو

 ارز نرخ طمتوس از کمتر فصلی بازه در بانک این توسط شده فروخته ارز نرخ میانگین که کند مدیریت نحوی به را

 محک در مشمول، اجرائی هایدستگاه توسط ماده، این حکم از متفاوت نرخی با معامله نباشد فصل آن در صادرات

 .است اسلامی مجازات قانون در مرتبط جرائم مشمول و بوده عمومی و دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی صرفت

 نموده منتشر عموم برای خود تارنمای در روزانه صورت به را صادرات ارز نرخ میانگین است موظف مرکزی بانک

 و بودجه و برنامه های کمیسیون به را ندب این اجرای گزارش ماهانه صورت به یادشده دستگاههای همکاری با و

 از ترکم نباید قانون این موضوع ارزهای کلیه تسعیر نرخ کند. ارائه اسلامی شورای مجلس اقتصادی و محاسبات

 .باشد صادرات ارز نرخ میانگین

 نوسازی و شبکه بهسازی و نگهداری توسعه، راستای در شودمی داده اجازه شهرسازی و راه وزارت به- ۱بند الحاقی 

 جهبود قانون یک پیوست در مندرج زیرساختی تمام نیمه هایطرح مالی تأمین اولویت با نقلی، و حمل ناوگان

 چهارچوب در نفتی مشتقات سایر و نفت تهاتر محل از دلار (۱۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد دو میزان به سنواتی،

 ای و حقوقی و عمومی مشارکت قراردادهای انعقاد قالب در رسد،می وزیران هیأت تصویب به که اجرائی نامهآئین

 .نماید اقدام مربوط، مقررات و قوانین رعایت با پیمانکاری

 -بند الحاقی

 طریق از است مکلف دولت انرژی، وری بهره افزایش و کشور گاز و نفت تولید پایدار ظرفیت افزایش منظور به. ۶

 و داخلی فروش از حاصل نفت وزارت ذیربط تابعه شرکت ریالی و ارزی داخلی منابع از استفاده با و نفت وزارت

 ازگ و نفت گذاری سرمایه )حساب گوگرد و پنتان بوتان، پروپان، اتان، جمله از گازی فرعی محصولات صادرات

 هزار ۸۶۴ سقف تا ۶۰۴۱ سال در را منابع این از درصد ۱۴ حداقل و ایجاد را کشور کل داری خزانه نزد کشور(

 .کند واریز حساب این به ماهانه صورت به درآمد وصول با متناسب ریال میلیارد

 تسهیلات وکار ساز از استفاده با و اساسی قانون ۰۰ اصل رعایت با را حساب این منابع است مکلف نفت وزارت. ۱

 سرمایه ارکتمش با ذیل های طرح در مالی تامین به صرفا مستقیم، گذاری سرمایه با و ها بانک با ترکیبی و تلفیقی

 .دهد اختصاص داخلی خصوصی بخش با و خارجی گذار



 لویتاو با کشور موجود میادین تولید افزایش و نگهداشت یا و وگاز نفت جدید میادین توسعه یا و اکتشاف- ۶

 .جنوبی پارس مشترک گازی میدان افزایی فشار ویژه به همسایگان با مشترک میادین

 داخلی منابع افزایش منظور به (۶) جزء در مذکور گازی فرعی، محصولات جداسازی و لیدتو ظرفیت افزایش- ۱

 .نفت وزارت ذیربط تابعه های شرکت

 .مسجدسلیمان و جنوبی پارس اولویت با مشعل گازهای فرآورش و استحصال بازیافت، آوری، جمع- ۴

 همس افزایش منظور به انرژی های حامل الانتق و تولید المللی بین و ای منطقه های طرح در کشور مشارکت- ۰

 .کشور ارزی درآمد افزایش و گاز تجارت ویژه به انرژی بازارهای در ایران

 نفت صادرات و انتقال سازی، ذخیره تولید، برای موردنیاز اساسی های زیرساخت بازسازی و نوسازی و احداث- ۶

 .دستی پایین صنایع ارزش زنجیره تکمیل نیز و گاز و

 )حساب کشور طبیعی گاز ناترازی کاهش ویژه به کشور انرژی مصرف مدیریت های طرح اجرای در مشارکت- ۱

 .تبصره همین بند در مندرج انرژی( مصرف سازی بهینه

 ملکت نیز و ای هزینه اعتبارات برای جمله از و الذکر فوق موارد جز به مصرف هرگونه برای منابع این از استفاده. ۴

 ها، گذاری سرمایه از حاصل عواید از درصد ۶۴ است. ممنوع گاز و نفت میادین از خارج ای رمایهس های دارایی

 اختبازپرد برای مابقی و شده مذکور حساب منابع افزایش صرف ها، طرح احتمالی شرکای مطالبات پرداخت از پس

 .دش خواهد هزینه مرکزی بانک و ملی توسعه صندوق به )دولت( نفت وزارت های بدهی

 ئیسر حضور با و نفت وزیر ریاست به کارگروهی قانون، از بند این اجرای حسن بر نظارت و هماهنگی منظور به. ۰

 ابتدای ات حداکثر اسلامی شورای مجلس انرژی کمیسیون از ناظر عضو یک حضور با و کشور بودجه و برنامه سازمان

 و ها آن اجرای حسن و کارگروه این مصوبات ریپیگی مسئول نفت وزیر شود. می تشکیل ۶۰۴۱ ماه اردیبهشت

 انرژی کمیسیون به یکبار ماه ۴ هر را عملکرد گزارش است مکلف و بود خواهد الذکر فوق اهداف از انحراف عدم

 .نماید ارائه اسلامی شورای مجلس

 هب نیاز مورد های ردهفرآو تامین و فارس خلیج مهر پالایشگاه برداری بهره و اتمام تکمیل، منظور به- بند الحاقی

 تخصیص گازی میعانات یا نفت یورو میلیون ۶۴۴ سقف تا مربوطه اجرایی دستگاه به شود می داده اجازه دولت

 تحویل یا )ارزی( نقدی صورت به سال ۴ مدت ظرف برداری بهره از پس شود، می متعهد اجرایی دستگاه داده،

 .نماید حساب تسویه دولت با فرآورده

 موظفند نیرو وزارت و شهرسازی و راه وزارت و کشور های شهرداری همکاری با کشور های وزارتخانه- بند الحاقی

 و حمل ارتقا قالب در سوخت مصرف سازی بهینه جهت در گذاری سرمایه پیشنهادی طرح ۶۰۴۱ سال مرداد تا

 رقابت تولید موانع رفع قانون ۶۱ دهما براساس کشاورزی های چاه نمودن برقی و شهری برون و شهری درون نقل

 ارهز یکصد میزان به هرکدام اقتصاد شورای به سازی نهایی و تصویب جهت را کشور مالی نظام ارتقاء و پذیر

 .نمایند ارائه ریال میلیارد



 تا مجازند مذکور های وزارتخانه قرارداد طرف گذاران سرمایه است. خصوص این در همکاری به مکلف نفت وزارت

 برای ایرانی کالای از حمایت و کشور خدمات و تولید توان از استفاده حداکثر قانون ۹ ماده ظرفیت از استفاده با

 .کنند اقدام مالی اوراق صدور به نسبت فاکتورینگ ظرفیت از استفاده با سازی بهینه های طرح اجرای مالی تامین

 قانون ۶ ماده )الف( بند ۶ جزء موضوع خام نفت خوراک درصد ۶ تخفیف است مکلف نفت وزارت- بند الحاقی

 پالایش های شرکت به زیر شرط رعایت با صرفاً را ۱ دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق

 .دهد اختصاص نفت

 های پروژه مخصوص قانونی اندوخته حساب به نفت پالایش شرکت سالانه خالص سود از درصد ۰۴ اختصاص- ۶

 عمومی مجمع در کوره نفت کاهش اولویت با سازی فیکی

 سازمان و دارایی و اقتصادی امور نفت، های وزارتخانه منتخب مشاور شرکت توسط پروژه فیزیکی پیشرفت تایید- ۱

 خوراک تخفیف اعمال از قبل ماهه سه دوره برای نفت وزارت تایید مورد بندی زمان برنامه مطابق بودجه و برنامه

 تایید مورد زمانبندی برنامه با منتخب مشاور شرکت توسط واقعی فیزیکی پیشرفت مطابقت عدم ورتص در- ۴

 ایبرنامه یفیزیک پیشرفت به واقعی فیزیکی پیشرفت از نسبتی صورت به نظر مورد خوراک تخفیف نفت، وزارت

 .گرددمی اعمال

 آنها واگذاری و دولتی شرکتهای -۱ تبصره

 قانون به مواد برخی الحاق قانون (۰) ماده حکم مشمول ۶۰۴۱ سال در واگذاری فهرست در دولتی شرکتهای- الف

 .باشندمی (۱) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون (۶۴۹) هشتم و سی و یکصد اصل رعایت با دارایی و اقتصادی امور وزارت- ب

 برنامه سازمان همکاری با است مکلف ۶۰۴۱ سال ماهخرداد پایان تا حداکثر هفتم، برنامه یکل سیاستهای رعایت و

 نمودن مندضابطه و سازیشفاف و بخشیانتظام نامهآیین کشور استخدامی و اداری سازمان و کشور بودجه و

 لتشکی نحوه ، مدیره هیأت عضایا دریافتی و حقوق میزان شامل جمله از را دولتی شرکتهای هایهزینه و هادرآمد

 تثب و دولتی شرکتهای یکپارچه سامانه در اطلاعات ثبت و مالی صورتهای بررسی و عالیعمومی/شورای مجامع

 یفتکال بر مبتنی کشور واستخدامی اداری سازمان سامانه در کارکنان مزایای و حقوق و انسانی نیروی اطلاعات

 .برساند وزیران تهیأ تصویببه و تدوین قانونی،

 و برنامه هایکمیسیون به باریک ماهسه هر را جزء این عملکرد گزارش است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت

 .نماید ارائه اسلامی شورای مجلس اقتصادی و محاسبات و بودجه

 .شد حذف- ج

 برابر در خرد سهامداران از حمایت منظوربه شودمی داده اجازه دارایی و اقتصادی امور وزارت به- د

 را شرکتها در دولت سهام از ریال (۲۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار یکصد تا سرمایه، بازار مخاطرات

 و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون (۱۰ماده) بند)الف( موضوع سرمایه بازار تثبیت صندوق اختیار در

 .دهد قرار ۲۰%۲/۱/۲مصوب کشور مالی نظام ارتقای



 رغیبت و فرابورس و بهابازار)بورس( در شدهپذیرفته شرکتهای در گذاریسرمایه تشویق منظوربه- هـ

 و رمایهس افزایش برای حاصل منابع از استفاده و اکتسابی سود از بیشتری بخش تقسیم عدم به آنها

 بخش آن درآمد یاتمال ۲۰۴۱ سال در شغلی جدید فرصتهای ایجاد و تولیدی بخشهای توسعه نتیجه در

 قانون (%۲۴) ماده )موضوع یابدمی انتقال سرمایه حساب به که مذکور شرکتهای نشدهتقسیم سود از

 .است مالیاتی صفر نرخ مشمول (۰۰%۲۱/۲/%مصوب مستقیم مالیاتهای

زار میلیارد شود با تأیید وزیر مربوط تا مبلغ ده های دولت اجازه داده میشرکتها و سازمانهای توسعهبه  -و

های تحقق رشد و گذاری در برنامهریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه( ۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

ای توسط بخشهای خصوصی و )پروژه(های توسعهتولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح

 نامهالتفاوت نرخ سود اختصاص دهند. آییناری و پرداخت مابهشده، کمکهای فنی و اعتبصورت وجوه ادارهبهتعاونی 

 ماه پسچوب قرارداد عاملیت، ظرف سهاجرائی این بند مشتمل بر ساز و کار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهار

 صویبتهیه و بههای یادشده تبودجه کشور با همکاری وزارتخانهو  برنامهالاجرا شدن این قانون توسط سازمان از لازم

 رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده )مسدودنشده بابت تعهدات( در پایان سال بهوزیران میهیأت 

 .گرددربط حسب مورد واریز میحساب شرکت یا سازمان ذی

 اقدام عمومی مجمع رئیس تشخیص به خود مازاد اموال فروش به نسبت موظفند دولتی بانکهای- ز

هیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشور، شود با تصویب همچنین به این بانکها اجازه داده می. ندنمای

 .گذاری نمایندسرمایه

 الیاتم کالا، بر مبتنی ابزارهای معاملات تسهیل همچنین و مالی ابزارهای توسعه از حمایت منظوربه- ح

 شورک کالایی بهابازار)بورس(های در کالایی سپرده هیگوا قالب در که کالاهایی کلیه افزودهارزش بر

 ولمشم گیرندمی قرار مبادله مورد کالایی بهابازار)بورس(های از یک هر در که مادامی شوند،می پذیرش

 رب مالیات مشمول ماهیتاً سپرده گواهی پشتوانه کالای که صورتیدر باشند.می مالیاتی صفر نرخ

 اراعتب کسر از پس کالا فیزیکی تحویل زمان در و مرتبه یک تنها ذکور،م مالیات باشد افزودهارزش

 توانهپش کالای نهائی گیرندهتحویل عهده بر مذکور مالیات پرداخت وظیفه و شد خواهد وصول مالیاتی

 .باشدمی کالایی سپرده گواهی

 دولتی، هایشرکت جاری هایهزینه دوازدهم یک از (۴%) معادل ماهانه است مکلف دولت- بند الحاقی

 فاقد و سودده که قانون این (%) شماره پیوست در مندرج دولت به وابسته انتفاعی موسسات و هابانک

 هزینه و استهلاک هایهزینه استثناء به باشد، شده حسابرسی مالی صورت آخرین انباشته زیان

 واریز قانون این % شماره جدول %۴۰۱%۲ ردیف به و برداشت آنها هایحساب از را بیمه و بانک عملیاتی

 .کنند

 .باشدگذاری در بورس برای تولد فرزند میگفتنی است این مصوبه مربوط به خرید واحدهای صندوق سرمایه



قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ( ۱۸ربط دستگاههای موضوع ماده )وزرا و رؤسای ذی -ط

فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که  ۶۰۴۱و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند تا پایان خردادماه سال 

است را به همراه میزان سهام تحت ( %۶۴درصد ) مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه

بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی و  برنامهتملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

( کشور داری کلمجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

الذکر را از طریق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوقاجرائی فوقبا همکاری دستگاههای 

 داری کلصورت مؤثر، پیگیری کند. دولت )خزانهبهچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی شرکتهای مادر در چهار

به تفکیک هر شرکت، در  کشور( مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را

 .به این بند اختصاص دارد ۶۴۴۶۴۹روزرسانی کند. ردیف های عملکرد مالی دولت منعکس و بهگزارش

این قانون ( ۴شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )کلیه  -۶

رات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقرشامل 

شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 

شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای 

بار نسبت به ثبت و ماه یکو دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه عمومی غیردولتی

 شرکتهای دولتی وشرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات روزرسانی اطلاعات خود و به

نند. وزارت امور اقتصادی و دارایی کدولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نهادهای عمومی غیر

مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و از طریق 

بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان و برنامه صورت برخط برای سازمانهای بهمرکز ملی تبادل اطلاعات 

بودجه کشور، سازمان اداری و و  برنامهفراهم کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان محاسبات کشور 

استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق 

مرتبط )اعم از سامانه جامع بودجه،  های الکترونیکیبهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه

پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص 

عمل دولتی و تبادل اطلاعات بهشرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیرحقوقی کشور( با سامانه یکپارچه اطلاعات 

گذاری خود )اعم از طرح های سرمایه ای از ای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایهآورند. شرکته

ای( از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار های سرمایهمحل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی

این جزء حداکثر تا انتهای شهریورماه بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع صرف شده و پیش

بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار)اعم از منابع داخلی( در طرحهای مذکور منوط به ثبت  ۶۰۴۱سال 

اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء 

بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه و برنامه های کمیسیون بار بهماه یکرا هر سه

 .نماید



شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی  -۱

این قانون، حداکثر تا ( ۱۴لف( تبصره )بند )ا( ۴نامه جزء )اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه

در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت کرده تا مبنای محاسبه  ۶۰۴۱ماه سال سی و یکم اردیبهشت 

کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی  ۶۰۴۴های نیروی انسانی )پرسنلی( در لایحه بودجه سال هزینه

 بودجه کشور وو برنامه های لازم به سازمان صورت برخط برای اخذ گزارشبهی لازم را کشور مکلف است دسترس

 .دیوان محاسبات کشور دهد

بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی  وبرنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان  -۴

و اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و همچنین افرادی را که و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل 

شوند و همچنین مدیره /هیأت عامل معرفی میعنوان عضو هیأتبهبه نمایندگی صاحب سهم در شرکتها 

مدیره/ هیأت عامل شرکتهای موضوع این بند دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت

رفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، را، با در نظر گ

هیأت  تصویببا رعایت قوانین به ۶۰۴۱سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 

 .وزیران برساند

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ( ۱۸اده )م( ۴شرکتهای دولتی این بند موظفند با رعایت تبصره )تمامی 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، 

براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی 

 .شودمحسوب می

گردد، اساس نظر دولت تعیین میخصوص شرکتهایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر درین بند مفاد ا

 .نیز جاری است

قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران ( ۱۶عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ) -۰

قانون محاسبات عمومی کشور ( ۶و ماده )قانون مدیریت خدمات کشوری ( ۶دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای هیأتو همچنین مدیران اعضای  ۶/۱/۶۴۱۱مصوب 

های مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتدولتی و شرکتهای وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیأت

شرکتهای وابسته و تابعه این شرکتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات  شرکتهای دولتی واجرائی 

عمومی غیردولتی و سازمانها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. سازمانها و 

موجب ها که بهاریشرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهردشرکتهای دولتی و سازمانها و 

 باشند. اشخاصیاساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می



حت الزحمه تگونه حقاند حق دریافت هیچکه بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده

 .موظف به حضور در آن هستند، را ندارند هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون

هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز  -ی

 .باشدبا تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می

 -۶بند الحاقی 

شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله  -۶

ربط مؤسسات و نهادهای عمومی و یا سازمان های توسعه ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۱۸غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده)

های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک سازمانجمهوری اسلامی ایران و 

سهام آن را در اختیار دارد و شرکتهای تحت نظارت )کنترل( دولت در ( %۶۴یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد)

وظف است صورت مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی م ۶۰۴۱سال 

رسانی ناشران )کدال( ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاعمالی شرکتهای مذکور را سالانه و میاندوره

منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکتهای مذکور و ارائه 

برنامه و بودجه و محاسبات  ر ماه یکبار به کمیسیونگزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چها

 .هستند

 عمومی بودجه از استفاده حد در فقط غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات ربط ذی و تابعه شرکتهای -تبصره

 .قانون اساسی مکلف به ارائه گزارش به دیوان محاسبات هستند( ۶۶) پنجم و پنجاه اصل رعایت با

 بتنس قانون این ابلاغ از ماه پنج ظرف دولتی، شرکتهای وضعیت ساماندهی هتج است مکلف دولت- ۱

 رصدد بیست از کمتر بیشتر یا واسطه یک با یا مستقیم صورت به دولت که شرکتهایی واگذاری به

 (۰۰) م چهار و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون رعایت با دارند اختیار در را آن سهام (۱۴۴)

 روشهای سایر یا طرح)پروژه( عام سهامی شرکتهای قالب در را خود سهام و کرده قداما اساسی قانون

 .نماید واگذار سرمایه بازار طریق از واگذاری

مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه،  -۴

 .دام نمایندنسبت به تصویب صورتهای مالی سالانه اق

 -۱بند الحاقی 



به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت  -۶

این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر ( ۴مندرج در پیوست شماره )

وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی  یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه

ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 

 :دپذیرمی ربط نهادهای عمومی غیردولتی اقدامات زیر انجامایران و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه و ذی

مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح  -۶-۶

ها، بهبود روشهای وری، مولدسازی داراییاین بند مشتمل بر اهداف کمّی و کیفی نظیر ارتقای بهره( ۶در جزء )

 های مربوط به تصویبهای مالی را در قالب شاخصسبتتأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود ن

 .برسانند

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی  -۱-۶

ای شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء های بودجهسازی و انطباق سرفصلنسبت به همسان

اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان  ۶۰۴۱های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال بند با سرفصلاین ( ۶)

برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و 

 .م نمایدهای مذکور اقدامؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در 

این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی به عنوان ( ۶جزء )

ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه مایهمنابع تأمین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حسابهای سر

 .و بودجه کشور ملاک خواهد بود

هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه  -۴-۶

وقی مصرح قتفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص ح

ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه( ۶در جزء )

دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور 

 ۶۰۴۱جه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیرماه سال اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بود

 .شودتهیه و ابلاغ می

ماهه)غیرتلفیقی( برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و ای ششتهیه صورتهای مالی میان دوره

به کمیسیون برنامه و  ۶۰۴۱کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهرماه سال 



بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان 

 .شودمحاسبات کشور ارسال می

ماه این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ( ۶شرکتهای موضوع جزء ) -۰-۶

ی های نیروی انساندر پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه ۶۰۴۶سال 

 .کل کشور قرارگیرد ۶۰۴۴شور و لایحه بودجه سال کل ک ۶۰۴۱)پرسنلی( در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 

این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. ( ۶شرکتهای موضوع جزء ) -۶-۶

 .مدیران عامل شرکتها، مسؤولیت اجرای این حکم را خواهند داشت

شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای داف تعیینهرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اه -۱

 به حساب درآمد عمومی نزد ها بایدگونه فعالیتاین بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از این

 .داری کل کشور واریز گرددخزانه

اع با بودجه، بدون استماتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورتهای مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد  -۴

باشد. این بند فاقد اعتبار می( ۶گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )

 .باشدمسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد اعتبار با رؤسای مجامع عمومی می

شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکتها و یا طرحهیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات م -۰

این بند و تکالیف مجامع عمومی مسؤول بوده و نتیجه اقدامات خود را ( ۶سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء)

صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر هیأت ماهه به مجمع عمومی بهباید در مقاطع سه

مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در مدیره، موارد 

این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به أخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای ( ۶جزء )

 .باشندمرتبط در هیأت مدیره/هیأت عامل نسبت به موارد اعلامی می

باشند موظفند، خالص آثار کمّی ناشی از ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می شرکتهایی که مکلف به -۶

تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و 

کلف است در گزارش های توضیحی صورتهای مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مجزئیات آن را در یادداشت

 .حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید



کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا 

به ارائه پیشنهادات لازم جهت  های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبتبا بررسی گزارش ۶۰۴۱پایان مهرماه سال 

این بند جهت درج در ( ۶های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )تعیین تکلیف بدهی

 .لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید

قانون ( ۶۴در اجرای بند)الف( ماده ) ۶۰۴۱وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریورماه سال  -۱

قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و ( ۰۰های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای سیاست

 .اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و به هیأت وزیران ارائه نماید

اید. ربط را اعمال نمدر اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای ذی

 .باشنداساسنامه شرکتهایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( ۱۹دولت مکلف است در راستای بند )و( ماده ) -۱

ن اساسی نسبت به تعیین تکلیف قانو( ۰۰های کلی اصل چهل و چهارم )و قانون اجرای سیاست( ۱دولت )

ده بوده و یا این بند که طی سه سال متوالی زیان( ۶شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء )

 .اقدام نماید ۶۰۴۱باشد، تا پایان شهریورماه سال زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می

ربط، حسب از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و سایر مراجع ذیماه پس رؤسای مجامع عمومی مکلفند یک

 .مورد نسبت به تشکیل مجامع و أخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند

از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو  ۶۰۴۱شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آذرماه سال  -۹

حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت و جامعه حسابداران رسمی ایران 

های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. افزایش قابلیت اعتماد گزارش

ادی، سعه اقتصهیأت مدیره/هیأت عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم تو

اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده

 .باشندحسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می

حسن اجرای این بند با رؤسای گیری نمایند. مسؤولیت های فوق تصمیممجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش

 .باشدمجامع عمومی شرکتهای دولتی می

 -۴بند الحاقی



اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه -۶

نظیم بخشی از مقررات قانون الحاق برخی از مواد به قانون ت( ۱۱دستگاه های اجرایی بخش عمومی )موضوع ماده )

قانون محاسبات عمومی( با مشارکت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و ( ۶۱۹و ماده )( ۱مالی دولت )

 .ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید

ظام آمارهای مالی دولت به منظور سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به ارائه وبگاه)کدینگ( استاندارد ن -۱

گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاههای اجرائی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال 

نظارت عملیاتی )دستگاههای اجرایی فرعی( متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

ی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگوی

دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و 

 .توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می گردد ارائه نماید

ت به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد و یکپارچه در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف اس -۴

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( ۹بند )ب( ماده )( ۶سطح کشور )موضوع جزء)

 جمهوری اسلامی ایران( با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چهارچوب های ارائه گزارش

 .های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و  -۰

دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد 

 .صلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نمایدا

ولت ای صرفاً با پیشنهاد دای یا تبدیل شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعهتأسیس سازمان توسعه -۰بند الحاقی 

 و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری

سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرائی ذیربط، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، کلیه سازمان 

هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با فعالیت های 

حی سازمان های توسعه ای را جهت تصویب به هیأت ای، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاتوسعه

 .وزیران ارائه نماید

 الشرکه سهم و سهام (۱۴۴درصد) بیست واگذاری محل شوداز می داده اجازه دولت به- ۶بند الحاقی 

جهت تکمیل عملیات اجرائی طرح احیای اراضی  خوزستان جانبی صنایع و نیشکر توسعه شرکت در خود

 .هزینه نماید ۶۴۴۱۴۶۱۴۱۰بندی ایلام به شماره طبقهکشاورزی خوزستان و 



 هبنگا در دولتی هایشرکت یا دولت به متعلق سهام مانده باقی محل از است موظف دولت- ۱بند الحاقی 

 جمهوری اساسی قانون (۰۰چهارم) و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون واگذاری قابل های

نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول  ۴۴%۲۴% درآمدی ردیف سقف در ایران اسلامی

دریافت این سهام اقدام نموده و گزارش اجرای این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به 

 .های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایدکمیسیون

بندی و درج نام آن دسته از بنگاههای دارایی موظف است نسبت به طبقه وزارت امور اقتصادی و -۱بند الحاقی 

( ۰۰های کلی اصل چهل و چهارم)قانون اجرای سیاست( ۱اقتصادی که در چهارچوب آیین نامه موضوع ماده)

و ( ۱ماده )( ۴اند به استثناء موارد مندرج در گروه )قرار نگرفته( ۱ماده )( ۱و )( ۶قانون اساسی در گروههای )

اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی ( ۱و)( ۶مجوزهای أخذ شده از مقام معظم رهبری در یکی از گروههای)

 .باشدصرفاً با اذن ایشان مجاز می( ۴به گروه )( ۱و )( ۶بندی گروههای )مذکور از طبقه

های یادشده را بندیهرست طبقهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون ف

به تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 .باشندمی

 قانون (۱) ماده موضوع (۱) و (۲) گروههای مشمول دولتی بنگاههای است، مکلف دولت- ۹بند الحاقی 

 و ایحرفه صلاحیت احراز از پس را اساسی قانون (۰۰) هارمچ و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای

 و سازیخصوصی سازمان بانکی، نظام به متقاضی معوق بدهی عدم همچنین و مالی و فنی اهلیت

 مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون (%۰ماده) رعایت با بازنشستگی هایصندوق

 اساسی قانون ۰۰ اصل کلی سیاستهای بند)د( (۱جزء) رعایت با ،,۲%۲ /۱ /۴% مصوب الحاقی کشور

های بند )د( سیاست( ۱مصارف مذکور در جزء) ۴۲%۲۴% ردیف به حاصله منابع واریز از پس و نماید واگذار

ها این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی( ۶۴قانون اساسی را از طریق جدول شماره )( ۰۰کلی اصل چهل و چهارم )

 .ت کندپرداخ

های بازنشستگی از مطالبات سازی و صندوقهای متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیدر مواردی که بدهی

 .باشدالرعایه نمیمتقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، شرط فوق لازم

 مزایده طریق از مازاد غیرمنقول اموال فروش به نسبت شود می داده اجازه قضائیه قوه هب -بند الحاقی

 و عمناب و نموده اقدام قانونی تشریفات رعایت با و دولت الکترونیک تجارت قانون رعایت با عمومی

 خرید احداث، صرف قضائیه قوه رئیس تایید و نظر با خزانه گردش از پس فروش از حاصل وجوه



 یم اختصاص ضروری موارد تاسیس و تعمیر و تمام نیمه های پروژه از برداری بهره و تکمیل مان،ساخت

 .یابد

 خارجی مالی تسهیلات -% تبصره

 سی ریالی معادل ۲۰۴۱ سال در دولتیغیر و دولتی هایطرح برای خارجی مالی تسهیلات سقف- الف

 .شودمی تعیین یورو (۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴%) میلیارد

ردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت در موا

کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات شده از منابع تأمینهای تسهیلات مالی اخذاصل و هزینه

یی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و داراای بینمالی و توسعه

ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یکنامهضمانت

 .صادر نماید

د محیط زیستی باشنشورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و 

 .کنددولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر میغیرحهای و همچنین طر

ای و آزمایشگاهی تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه -ب

برای تحقق  دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در پارکهای علم و فناوری،

از تسهیلات یادشده بابت تأمین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، ( %۶۴های فناورانه آنها و پنجاه درصد )مأموریت

 .شودبینی میاز محل اعتبارات بودجه عمومی پیش

 سال در %۲%۰/۲/% مصوب کشور کل %۲%۲ سال بودجه قانون اصلاح قانون (۰%) تبصره اجرای- ج

 .شودمی تمدید تبصره این )الف( بند موضوع یورو (۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴%) میلیارد سی سقف در ۲۰۴۱

 اسلامی، بانکای از جمله بانک توسعه شده از بانکهای توسعهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویببه -د

ز کننده ابی( و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاههای استفادهآی.آی.گذاری زیرساختهای آسیایی )ای.سرمایه

وب چبودجه کشور در چهاروبرنامهقت سازمان تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند )الف( این تبصره پس از مواف

این قانون نسبت ( ۶شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره )بینی سقف اعتبارات پیش

 .چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنندکرد آن در چهاربه هزینه

از  المللیبین بلاعوض کمکهای یورو، (۱.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد ود سقف تا شودمی داده اجازه دولت به- هـ

المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، مبارزه با سوی مؤسسات و سازمانهای بین

و  ایآلات و تجهیزات مربوطه، اجرای طرحهای توسعهماشینهای دامی و گیاهی و همچنین تأمین آفات و بیماری



 زا پس و دریافت زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را

اجرائی دستگاههای . نمایند مرتبط هایهزینه صرف کشور کل داریخزانه به آن واریز و تسعیر

برنامه بار به سازمان ماه یککرد کمکهای دریافتی را هر ششکننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهدریافت

از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از ( %۶۴بودجه کشور ارائه نمایند. ده درصد )و 

 .حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد

ای هارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصرهرعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خ -و

 .این قانون الزامی است

 هاطرح اجرای برای غیردولتی بخش با مشارکت -۰ تبصره

شود با استفاده از روشهای مشارکت ها اجازه داده میاجرائی و شهرداریها و سایر دستگاههای به وزارتخانه -الف

برداری از نسبت به اجرا، تکمیل و بهره ۶۴۹۴ی مناقصات مصوب عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزار

از ( %۶۴ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام نموده و تا ده درصد )های سرمایههای تملک داراییطرح)پروژه(

ای مربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف تأمین منابع برای مشارکت های سرمایهسرجمع اعتبارات تملک دارایی

 .(ها کنداین طرح )پروژه در

گذاری گذاری برای محصول طرح )پروژه( توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفهتعیین قیمت تکلیفی و تعرفه -۶

 .مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است

 .مایدنبودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح )پروژه( را تضمین میو  برنامهسازمان  -۱

 هایمالیات قانون (۱%۲) ماده )ث( بند (۱) و (۲) جزءهای مشمول تبصره این موضوع طرحهای- %

 مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون (۲%) ماده موضوع مستقیم

 .باشندمی آن بعدی الحاقات و اصلاحات با ۲/۱/۲%۲۰

موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر  بودجه کشورو برنامه سازمان  -۰

بازار الکترونیک طرحهای »های نظارتی متناسب با انواع طرح )پروژه( را در پایگاه چوبمقررات مربوط و نیز چهار

بر است رتی معتصو منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات نیز، فقط در« گذاری زیرساختیعمرانی و سرمایه

که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری 

 .بعدی باشد

شود با رعایت قوانین و مقررات با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب اجرائی اجازه داده میبه دستگاه  -۶

ا تمام رسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرائی، طرح )پروژه( نیمهبابت رد دیون قطعی و م ۶۴۹۴



به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح )پروژه( در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح 

 -لذکر الزامی است.باخصوص مطالبات فوقبودجه کشور در و برنامه دولت واگذار نماید. اخذ تأییدیه سازمان 

چوب قوانین و مقررات مربوط از جمله نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی اجرائی این تبصره در چهارنامه آیین

اری، بردگذار، نحوه بهرهپذیر(، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه(های مشارکت)غربالگری و انتخاب طرح)پروژه

وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع 

برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف حداکثر ظرف دو ماه پس از کرد آن، نظارت بر نحوه بهرههزینه

 .داهد رسیهیأت وزیران خو تصویببودجه کشور پیشنهاد و بهو  برنامهالاجرا شدن این قانون توسط سازمان لازم

 تأمین مالی داخلی -%تبصره 

 :شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعیاجازه داده می ۶۰۴۱در سال 

 ریالی اسلامی مالی اوراق ریال (۲۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار یکصد سقف تا دولتی شرکتهای- الف

اقتصاد  شورای تصویببرای طرحهایی که بهتا  کنند منتشر خود، توسط سود و اصل بازپرداخت و تضمین با

 .رسیده باشد، به مصرف برسانند

 هپنجا و هشتصد و میلیون یک تا قانون این مصارف مالی تأمین برای شودمی داده اجازه دولت به- ب

 .دنمای منتشر را ارزی( -اسلامی)ریالی مالی اوراق انواع ، ریال (۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴%۲،۰) میلیارد هزار

اجرائی بابت تأدیه مطالبات به طلبکاران دستگاههای  ۶۰۴۶اسناد خزانه اسلامی منتشره با سررسید تا پایان سال 

این قانون ( ۸و )( ۹های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره )شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینهواگذار می

بودجه و برنامه قانون ( ۴۴حاصل از این بند با رعایت ماده ) و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع بینیپیش

بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان و برنامه توسط سازمان  ۶۴۶۶/۶۱/۶۴کشور مصوب 

 .شودهزینه می

 مطالبات ایبر تبصره این «ب» بند موضوع خزانه اسناد و «ب» و «الف» بندهای نرفته فروش اوراق- ج

 نسازما و ربطذی مالی امور مدیر -حسابذی و اجرائی دستگاه رئیس تأیید با مربوط اعتبار سقف در

 ندگانکنتأمین مشاوران، پیمانکاران، از )اعم طلبکاران تمامی به واگذاری قابل کشـور، بودجه و برنامه

 .باشدمی اراضی( تملک جمله از قانون این اعتبارات شدهتعهد هایهزینه سایر همچنین و تجهیزات

 شهرداریهای به آموزان استثناییمنظور توسعه حمل ونقل عمومی و تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانشبه -د

 هشتاد و یکصد سقف تا کشور وزارت تأیید با شودمی داده اجازه آنها به وابسته سازمانهای و کشور

 اصل بازپرداخت با و خود تضمین با ریالی اسلامی مالی اوراق یالر (۲۰۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار

تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای . کنند منتشر شهرداریها همان توسط آن سود و



شهرداریها ( %۶۴دولت و پنجاه درصد )( %۶۴طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد )

 .است

بابت توسعه حمل و نقل عمومی و  شودمی داده اجازه آنها به وابسته سازمانهای و کشور هایشهرداری به

نیروگاههای زباله سوز، های شهری، تأمین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم مدیریت پسماند و زیر ساخت

 سقف ات زارت کشور،بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تأیید و

 منتشر خود تضمین با مشارکت اوراق ریال (۲۱۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار بیست و یکصد

ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده ساماندهی ( ۱۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴حداقل شصت هزار میلیارد ). نمایند

ون حرمهای مطهر حضرت امام رضا)ع(، حضرت نشینی، سکونتگاه های غیررسمی و طرح های بازسازی پیرامحاشیه

 .یابدبن موسی)ع( اختصاص میمعصومه)س(، حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( و حضرت احمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران،  -هـ

 .ها استفاده کندنویسی در بازارر)کمتر از قیمت اسمی( و پذیرهعرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کس

 -و

شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر داری کل کشور( اجازه داده میبه وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه -۶

خزانه اقدام  دینگیتأمین نقدینگی و توافق بازخرید )ریپو(، نسبت به مدیریت فعالانه نق»سالی انتشار اوراق درون

 .باشندنماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی

 مناطق برای ویژه به ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای اعتبار تأمین در تسریع منظوربه- ۱

 هماهنگی با شودمی داده اجازه کشور( کل داری)خزانه دارایی و اقتصادی امور وزارت به سردسیر،

 اوراق و اعتباری اسناد طریق از ایران، اسلامی جمهوری مرکزی بانک و کشور بودجه و برنامه سازمان

 محاسبات قانون (%۲۱) ماده موضوع منابع به اتکاء با کشور بانکی نظام ظرفیت از استفاده با اسلامی مالی

های اعتباری ردیف( %۶۴و تا سقف پنجاه درصد ) تجهیز را لازم عمناب تبصره این بند)ب( سقف در عمومی،

ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی های سرمایهطرحهای تملک دارایی

ن قانو( ۶۱۶دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. درصورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده )

ماه پس از اجرائی این بند ظرف سهنامه مسترد شود. آیین ۶۰۴۱محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 

بودجه کشور و بانک وبرنامهمسؤول(، سازمان الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی )لازم

 .رسدت وزیران میهیأ تصویبمرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد و به

 امیاسل مالی اوراق اولیه گرانمعامله کارمزد و نویسیپذیره تعهد کارمزد و تبصره این اسناد و اوراق- ز

 انتشار ارکان بین معاملات همچنین شود.می صفر نرخ به مالیات مشمول (۲۰۴۱ سال در )منتشره دولت



 عدم یا استفاده از نظرصرف تبصره، این وعموض اوراق انتشار به مربوط هایپرداخت و هادریافت و

 تولید موانع رفع قانون (۲۰) ماده حکم مستثنیات و هامعافیت مشمول واسط، نهادهای از استفاده

 .شودمی ۲۰/۱/۲%۲ مصوب کشور مالی نظام ارتقای و پذیررقابت

، برای کلیه ۶۰۴۱ه در سال مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی )تحویل به طلبکاران( منتشر -ح

های توسعه کشور، تابع قانون احکام دائمی برنامه( ۶اجرائی موضوع ماده )اجرائی از جمله دستگاههای دستگاههای 

 .با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است ۶۴۱۱قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ( ۱۰و )( ۱۴مواد )

 دارائیهای تملک طرحهای اجرای از ناشی هایبدهی هاترت و تسویه به نسبت است مجاز دولت– ط

 اموال فروش به نسبت قانون این (۲۲) تبصره «هـ» بند اجرای در که اجرائی دستگاههای ای سرمایه

 میلیارد هزار یکصد مبلغ تا یادشده طلبکاران از دولت مطالبات با اندنموده اقدام دولت غیرمنقول

 ردیف محل از خرجی -جمعی صورتبه خزانه تسویه اسناد صدور طریق از لریا (۲۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴)

 جدول ۴۴۴۴%%سرفصل ذیل مندرج ربطذی ایهزینه ردیف و (%) شماره جدول ۲۴۲۴۰% شماره درآمدی

 .نماید اقدام (۲) شماره

 )ب( بند سقف در ریال(۰۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار ششصد تا شودمی داده اجازه دولت به- ی

 در و مقررات و قوانین بر منطبق که اسلامی خزانه اسناد جمله از اسلامی مالی اوراق انواع تبصره، این

 قانون این (%) ارهشم جدول ۲۴۲۴۰% شماره درآمدی ردیف به و منتشر را باشد اسلامی عقود چوبچهار

بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان وبرنامهقانون ( ۴۴این اوراق با رعایت ماده ). کند واریز

تمام مهار و تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرحهای نیمهوبرنامه

انی به شهرها و روستاها ، طرح های تأمین آب سیستان و بلوچستان گرمسیری و طرحهای برق آبی، طرح های آبرس

 .گیردو طرح های زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می

ریال از اوراق موضوع این بند جهت توسعه زیرساخت (۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴مبلغ یکصد هزار میلیارد ) -۶

زی، احداث استخرهای ذخیره آب و انتقال آب و انتقال آب الگوی کشت، کشاورزی های شهرک های کشاور

 .قراردادی و احداث جاده بین مزارع اختصاص می یابد

ریال از اوراق موضوع این بند جهت ساخت و تجهیز و تعمیر (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴مبلغ پنجاه هزار میلیارد ) -۱

 .ی یابدخوابگاه های دانشجویی متأهلین اختصاص م

ریال از اوراق موضوع این بند به سازمان نوسازی، (۶۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ) -۴

 .توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت تکمیل مدارس خیرساز و مدارس کانکسی و عشایری اختصاص دهد



خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام، اوراق منفعت مشمول انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد  -ک

با اصلاحات و الحاقات بعدی  ۶۴۹۰/۸/۶قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ( ۱۱حکم ماده )

 .است

صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در -ل

بودجه کشور صادر و حسب وبرنامهعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان ت

 .مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد

پذیر و قانون رفع موانع تولید رقابت( ۶ماده )« پ»ها و مطالبات موضوع بند مرجع رسیدگی و تأیید بدهی -م

 .شودبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین میوبرنامهکشور، توسط سازمان ارتقای نظام مالی 

اجرائی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه بدهی

 .شودمی الذکر اعلامبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوقوبرنامه

 مالی اوراق ریال (۱۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار بیست مبلغ است مجاز دولت- ۶بند الحاقی 

 .نماید منتشر جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راه سازی و طرحهای آب عشایری اسلامی

وثیقه در قالب خط  اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت – ۱بند الحاقی 

اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط 

شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری شورای پول و اعتبار تعیین می

عتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت پرداخت شده به بانک ها و مؤسسات غیر ا

 .وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد

در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفًا  -۴بند الحاقی 

جاز به خرید اوراق بهادار منتشره از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشره از سوی دولت م

 .یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است

 به مخابرات و گاز برق، آب، های بدهی پرداخت بابت را مسلح نیروهای قطعی های بدهی- ۰بند الحاقی 

 با شده، ایجاد ۲۰۴۲ سال پایان تا مربوط مقررات و قوانین چهارچوب در که دهنده، خدمات های کتشر

 (۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.%۰) میلیارد هزار سه و چهل مبلغ تا مزبور اشخاص از دولت معوق قطعی مطالبات

 .شود می تسویه خرجی -جمعی صورت به خزانه تسویه اسناد طریق از ریال



 سقف تا مجازند تابعه و وابسته های شرکت و الانبیاء)ص( خاتم سازندگی قرارگاه-  ۶بند الحاقی 

 امور وزارت با که ایتوافقنامه براساس اسلامی مالی اوراق ریال (۲۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد یکصدهزار

یاء)ص( تعهدنامه بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانب. نماید منتشر کند،می امضاء دارایی و اقتصادی

مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب 

های بانکی قرارگاه از بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده 

هادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی)خزانه داری کل را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق ب

 .کشور( مبنی بر أخذ تعهد مزبور را به عنوان تأمین اوراق مزبور قبول کند

 مالیات و عوارض -۰ تبصره

 بهابآ نرخ بر علاوه است مکلف کشور سراسر استانی فاضلاب و آب شرکتهای طریق از نیرو وزارت- الف

 (۴%۲درصد) پانزده الگو از بیش برابر دو تا مصرف الگوی از بالاتر شرب آب فروش مترمکعب هر ازای به

 کعبم متر هر ازای به اندکرده مصرف الگو برابر دو از بیش که مشترکانی از و دهد افزایش را بهاآب نرخ

 کند. واریز کشور کل داریخزانه به و دریافت آنان از و افزایش را نرخ (۴%%) درصد پنج و سی مازاد،

 دریافتی وجوه (۶۴۴)% صددرصد. بود نخواهد افزودهارزش بر مالیات و درآمد بر مالیات مشمول فوق وجوه

 شرب آبرسانی جهت کشور فاضلاب و آب سیمهند شرکت بودجه در معین ردیف در مذکور حساب محل از

 فاضلاب تکمیل و آن شبکه اصلاح و نفر هزار ۱۶ زیر شهرهای و عشایری و روستایی آبی، تنش دارای شهرهای

 و عشایری آبرسانی برای مذکور منابع (%۴۴) درصد سی که نحوی به یابد،می اختصاص سیار آبرسانی و روستایی

 توزیع هماهسه مقاطع در هااستان بین سالم آب کمبود و بحران براساس روستایی و یشهر آبرسانی برای باقیمانده

 است. الزامی استان ریزیبرنامه سازمان و عشایر امور سازمان و فاضلاب و آب شرکتهای بین موافقتنامه مبادله شود.

 آب، کشاورزی، و عمران هایکمیسیون به باریک ماهسه هر را بند این عملکرد گزارش است مکلف نیرو وزارت

 .نماید ارائه اسلامی شورای مجلس زیست محیط و طبیعی منابع

 از بخشی آن سال،یک ظرف شودمی داده اجازه کشور( مالیاتی امور )سازمان دارایی و اقتصادی امور وزارت به- ب

 موعد در را خود هایهارنامهاظ که ،۶۰۴۴ تا ۶۴۹۱ سنوات هایدوره افزودهارزش بر مالیات مؤدیان هایپرونده

 بر را زرگب مؤدیان استثنای به اند،نشده قطعی یا اندنگرفته قرار رسیدگی مورد تاکنون و اندنموده تسلیم مقرر

 تصویببه و تهیه قانون این ابلاغ از بعد ماهیک ظرف کشور مالیاتی امور سازمان پیشنهاد به که دستورالعملی اساس

 لسا پایان تا الذکر فوق پروندهای چنانچه نماید. قطعی رسیدگی، بدون رسد،می دارایی و اقتصادی امور وزیر

 د،نگیرن قرار رسیدگی مورد کشور مالیاتی امور سازمان توسط یا نشده قطعی فوق دستورالعمل مطابق ۶۰۴۱

 ردیف به بند این به مرتبط وصولی درآمدهای. گرددمی تلقی قطعی مؤدی تسلیمی اظهارنامه بر منطبق

 سهم عوارض کشور، کل داریخزانه نزد قانون این (%) شماره جدول ۲۰%۲۲۴ شماره درآمدی

 حساب به مورد حسب جوانان و ورزش و پرورش و آموزش وزارت سهم و هادهیاری و هاشهرداری

 .شودمی واریز مربوط



 درصدده میزان به %۲۴/۰/۲۰۲ مصوب کشور برق صنعت از حمایت قانون (%) ماده موضوع عوارض- ج

 شود.می تعیین ریال (۰۰.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار شش و شصت سقف در مصرفی برق مبلغ (۲۴)۴

 معاف بند این حکم شمول از مجاز کشاورزی چاههای برق و مجاز عشایری و روستایی برق مشترکان

 حمایت برای کشور کل داریخزانه نزد انیرتو شرکت حساب به (۴۶)% درصد پنج و سی حاصل، منابع از. باشندمی

 و تجدیدپذیر برق تولید برای مابقی (۱۶)% درصد پنج و شصت و روستایی برق هایشبکه نگهداری و توسعه از

 امداد کمیته پوشش تحت درآمد کم خانوارهای عشایری روستایی، اولویت با تجدیدپذیر هایفناوری توسعه و پاک

 ستانبلوچ و سیستان استان نادر میل بادی نیروگاه برداریبهره و تکمیل و بهزیستی نسازما و )ره( امام حضرت

 ات گرددمی واریز کشور کل داریخزانه نزد )ساتبا( برق انرژی وریبهره و تجدیدپذیر هایانرژی سازمان حساب به

 .شود صرف کامل صورتبه کشور بودجهوبرنامه سازمان با موافقتنامه مبادله از پس

 هر به (۱) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (۲۱) ماده استناد به- د

 واحد هر از ماهانه شودمی داده اجازه ربطذی تابعه شرکتهای طریق از نیرو و نفت هایوزارتخانه از یک

 هزار دو مبلغ برق مشترکان نیمسکو واحد هر از ریال، (۴۴۴.%هزار) سه مبلغ گاز مشترکان مسکونی

 اخذ ریال (۱۴.۴۴۴) هزار بیست مبلغ برق و گاز مشترکان تجاری واحدهای از یک هر از و ریال (۱.۴۴۴)

 الذکروقف مبالغ روستایی، مشترکان برای کنند. واریز کشور کل داریخزانه نزد داخلی منابع عنوانبه و

 مشمول فوق وجوه باشند.می معاف پرداخت از گاز فاقد مشترکان و است (۴۴%) درصد پنجاه معادل

 .بود نخواهد افزودهارزش بر مالیات و درآمد بر مالیات

 کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط قانون این شدن الاجرالازم از پس ماه دو ظرف جزء این اجرائی نامهآیین

 وزیران هیأت تصویببه و تهیه نفت وزارت و نیرو رتوزا همکاری با دارایی و اقتصادی امور وزارت و مسؤول()

 .رسدمی

 ۲۲%۰/۲/% مصوب طبیعی حوادث همگانی بیمه صندوق تأسیس قانون (۰) و (۱) مواد اجرای در- هـ

 یک مبلغ ۲۰۴۱ سال در برق قانونی انشعاب دارای مسکونی واحد هر سالانه پایه بیمه حق حداکثر

 هزار چهل و دویست سالیانه میزان به مالکان سهم که شودمی تعیین ریال (۲.۴۴۴.۴۴۴) میلیون

 حساب به و دریافت مسکونی واحدهای برق قبوض در درج طریق از نیرو وزارت توسط ریال (۱۰۴.۴۴۴)

 هکمیت پوشش تحت مسکونی واحدهای مالکان شود.می واریز کشور کل داریخزانه نزد مذکور صندوق

 از معاف هستند، ناتوان پرداخت از که افرادی سایر و بهزیستی مانساز و )ره( خمینی امام امداد

 .هستند بیمه حق این پرداخت

 عادلم شود.می تعیین اقتصاد شورای توسط مالیاتی خدمات دهنده ارائه معتمد شرکتهای تعرفه نرخ- و

 شماره دیدرآم ردیف به مؤدیان سامانه طریق از وصولی افزودهارزش عوارض و مالیات هزار در یک

 خدمات دهنده ارائه معتمد شرکتهای شده یاد تعرفه و کارمزد پرداخت برای صرفاً تا شود می واریز ۲۲۴%۲۲



 در مقرر مهلت رعایت با آن مازاد و شودمی هزینه مالیاتی امور سازمان درخواست مورد خدمات ارائه برای مالیاتی

 .شودمی مسترد آن بعدی الحاقات و اصلاحات با ۶۴۱۱ مصوب عمومی محاسبات قانون (۱۰) و (۱۴) مواد

 امکانپذیر ۶۴۶۶ سال مصوب کشور بودجهوبرنامه قانون (۴۴) ماده در مقرر ترتیبات رعایت با وجوه این کردهزینه

 .باشدمی

 و فراجا راهور پلیس ها،شهرداری الحسنه،قرض هایصندوق اعتباری، مؤسسات ها، بانک کلیه مرکزی، بانک- ز

 رویس(،س )وب برخط خدمات اندازی راه با ماهاردیبهشت پایان تا حداکثر مکلفند کشور املاک و اسناد ثبت ازمانس

 قرار سازمان این اختیار در را قبل سنوات و ۶۰۴۱ سال برای کشور مالیاتی امور سازمان درخواست مورد اطلاعات

 ،مالیات پرداخت در مؤدی با تضامنی مسؤولیت بر علاوه حکم این از تخلف صورتدر مسؤول مقامات و مراجع دهند.

 .بود خواهند مستقیم هایمالیات قانون (۱۴۱) ماده محرومیت مشمول

 )ی(، )د(، )ک(، )هـ(، )ط(، بندهای موضوع اشخاص مورد در است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان- ح

 تسلیم عدم علت به که مستقیم هایمالیات قانون (۲%۲) ماده )ل( بند موضوع قرآنی هایفعالیت و )ح(

 ۲۲%۲ لغایت ۲۴%۲ هایسال عملکرد برای مورد حسب مدارک و اسناد و دفاتر یا و مالیاتی اظهارنامه

 و دفاتر و مالیاتی اظهارنامه دریافت با اند،نشده مالیاتی صفر نرخ یا معافیت از برخورداری مشمول

 یاتمال تمام که مواردی برای مالیاتی صفر نرخ یا معافیت اعمال به نسبت ،۲۰۴۱ سال در مدارک و اسناد

 )اعم نشده پرداخت هایجریمه کلیه و اقدام است، نشده پرداخت کلا آنها مذکور هایسال از سال هر

 وردم اندنموده اقدام مالیات پرداخت به نسبت که اشخاصی بخشودگی( غیرقابل و بخشودگی قابل از

 .دهد قرار بخشودگی

 از استفاده به اینترنتی کارهای و کسب تشویق و کشور در دیجیتال اقتصاد توسعه از حمایت راستای در- ط

 سکو)پلتفرم(های در حقیقی اشخاص کارهای و کسب درآمد ۶۰۴۱ سال پایان تا داخلی، سکو)پلتفرم(های

 اندبوده مالیاتی پرونده فاقد ۲۰۴۲ سال پایان تا که اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت تأیید مورد داخلی

 کسب بابت یادشده اشخاص توسط مالیاتی اظهارنامه تسلیم عدم همچنین. شودمی مالیاتی صفر نرخ مشمول

 .بود نخواهد مالیاتی معافیتهای از محرومیت موجب ۶۰۴۴ سال پایان تا یاینترنت کارهای و

 باطاتارت وزارت مشترک پیشنهاد به قانون این شدن الاجراء لازم از پس ماه دو مدت ظرف بند این اجرائی نامه آئین

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به دارایی و اقتصادی امور وزارت و اطلاعات فناوری و

 خدمات و کالا که خارجی شرکتهای با قرارداد طرف ایرانی شرکتهای خدمات و کالاها از بخش آن- ی

 با نمایندمی تأمین خارجی، طرف تعهد مورد طرحهای در را خارجی پیمانکاری شرکتهای نیاز مورد

 ۲۰۴۴ مصوب افزودهارزش بر مالیات قانون (۲۴) ماده (%) تبصره مشمول اقتصاد، شورای تصویب

 .باشندمی

 حداقل که متأهلی خوابگاههای و مدارسی به شود،می داده اجازه نیرو و نفت هایوزارتخانه به- ک

 انشعاب، حق برای تخفیف (۴۴%) درصد پنجاه تا شود،می ساخته خیرین توسط آن (۴۴%) درصد پنجاه



 حق و ی)آمپراژ(الکتریک جریان افزایش فاضلاب، و گاز آب، شمارشگر)کنتور( وصل حق شبکه، توسعه

 .نماید ارائه برق شمارشگر وصل

 مستقیم هایمالیات قانون (۲%۲) ماده تبصره و (%۲۴) ماده (,) تبصره حکم اجرای ،۲۰۴۱ سال در- ل

 .گرددمی الاجراء موقوف

 (.شد ارجاع بودجه لایحه تلفیق کمیسیون به بیشتر بررسی برای بند این)

 ایثارگران امور و شهید بنیاد و احمر هلال کشور، اورژانس زمانسا توسط آمبولانس خودروی واردات- م

 ورودی حقوق پرداخت از ۲۰۴۱ سال در کشور درمانی و بهداشتی خدمات پزشکی، علوم دانشگاههای و

 .است معاف گمرکی عوارض و

 شی،وفر خام از عبور و تولید ارزش زنجیره توسعه و بنیان دانش تولید جهش قانون اجرای منظور به- ن

 در مندرج پتروشیمی و گازی نفتی، محصولات غیرفلزی، و فلزی معدنی، محصولات و مواد صادرات

 مالیات مشمول کشور نقاط تمام در ۲۰۴۲ سال بودجه قانون (۰تبصره) بند)ص( اجرایی نامهآئین لیست

 به مذکور ایکالاه صادراتی ارزش از (۴%.۴درصد) نیم حداقل ،۲۰۴۱ سال ابتدای از و شده درآمد بر

 نامه آئین مطابق شده یاد کالاهای عوارض قطعی میزان شود. می أخذ و وضع صادراتی عوارض عنوان

 اقتصاد و فناوری علمی، معاونت و نفت وزارت همکاری با تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط که ای

 هیأت تصویب به و هتهی قانون این شدن الاجراء لازم از پس دوماه ظرف جمهوری ریاست بنیان دانش

 .شد خواهد تعیین رسد،می وزیران

 (۲ماده) بند)د( ای)مطابق واسطه و اولیه مواد قطعات، اجزاء، تجهیزات، آلات، ماشین گمرکی حقوق

 تعیین و محاسبه (۲۴درصد) یک مأخذ آن(به بعدی اصلاحات و ۲۴%۲ /۰ /۱۱ مصوب گمرکی امور قانون

 ،تجهیزات آلات، ماشین گمرکی حقوق و صادراتی عوارض درآمد، بر مالیات شامل حاصل منابع شود، می

 (%شماره) جدول ۲۲۴۰۲۰ و ۲۰%۲۲۴ ،۱۴%۲۲۴ های شماره درآمدی های ردیف به ترتیب به قطعات و اجزاء

 دانش اقتصاد و فناوری علمی، معاونت اختیار در بنیان دانش تولید جهش قانون اجرای جهت و واریز قانون این

 (۹ماده) موضوع بنیان دانش تولیدات و ها فناوری راهبری شورای دبیرخانه گیرد. می قرار جمهوری ستریا بنیان

 استری بنیان دانش اقتصاد و فناوری علمی، معاونت عملکرد گزارش است موظف بنیان دانش تولید جهش قانون

 محاسبات و بودجه و برنامه و نمعاد و صنایع تحقیقات، و آموزش های کمیسیون به یکبار ماه شش هر را جمهوری

 .نماید ارائه اسلامی شورای مجلس

 ای توسعه و تحقیق های فعالیت در گذاری سرمایه درصورت بند، این موضوع عوارض مشمول تولیدی شرکتهای

 محصولات و مواد صادراتی ارزش (%۴۰۶درصد) نیم معادل صادراتی عوارض میزان سقف تا مذکور شورای تأیید

 کسر سال همان شده قطعی مالیات سرجمع از و شده برخوردار مالیاتی اعتبار از بند این موضوع خام هنیم و خام

 .گردد می



 .شودمی اضافه کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون (۴۱) ماده بند)پ( (۶جزء) انتهای به زیر متن- س

 بودجه و برنامه سازمان پیشنهاد با جزء این وعموض اشتغال از غیربرخوردار هایشهرستان و مناطق هایشاخص»

 .«رسدمی وزیران هیأت تصویببه کشور

 در واقع هایطرح)پروژه( پیمانکاران و تولیدی واحدهای از دریافتی افزودهارزش عوارض و مالیات- ع

 قانون (۲%) ماده و (۰%) ماده (۱) جزء رعایت با تولیدی واحد استقرار محل استان حساب به استان

 .شودمی منظور۲۰۴۴/%/۱ مصوب افزودهارزش بر مالیات

 کی دارای حقوقی یا حقیقی شخصیت با خدماتی و تولیدی واحدهای هایپرونده است مکلف مالیاتی امور سازمان

 به نیست آنها مرکزی دفتر استقرار محل استان در آنها خدماتی یا تولیدی واحد استقرار محل که را فعالیت محل

 افزودهارزش بر ضعوار و مالیات. نماید ارسال خدماتی و تولیدی واحد استقرار محل استان مالیاتی امور کل اداره

 زواری ربطذی استان خزانه حساب به کشور، جمعیت از استان هر سهم نسبت به ملی خدماتی واحدهای

 .شودمی

 شورای مجلس اقتصادی کمیسیون به بار یک ماهسه هر را بند این عملکرد گزارش است مکلف مالیاتی امور سازمان

 .نماید ارائه کشور محاسبات دیوان و اسلامی

 اسلامشهر و تهران هایشهرستان در افزودهارزش بر مالیات قانون (۴۸) ماده «الف» بند موضوع افزودهارزش ارضعو

 نقاط در (%۶۱) درصددوازده و اسلامشهر شهر و تهران شهری نقاط در (%۹۹) درصد هشت و هشتاد نسبت به

 .شودمی توزیع آنها عشایری و روستایی

 هاخیریه مسلح، نیروهای عمومی، نهادهای به وابسته خصوصی، دولتی، از اعم درمانی مراکز کلیه- ف

 دریافت موجببه که پزشکی گروه العملحق یا الزحمهحق از (۲۴۴) درصد ده مکلفند دولتی شرکتهای و

 الحسابعلی نوانعبه شودمی پرداخت بیمار طرف از نقداً یا و هابیمه به ارسالی حسابهایصورت وجه

 مورا سازمان حساب به صورتحساب مبلغ وصول از بعد ماه پایان تا مربوط پزشک نام به و کسر مالیات

 رآمدد عنوانبه که هاییپرداخت کلیه شامل بند این الحسابعلی مالیات کنند. واریز کشور مالیاتی

 ادهم حکم بود. نخواهد شود،می کسر آن مالیات و پرداخت سنواتی بودجه قوانین مطابق کارانه و حقوق

 .باشدمی جاری بند این اجرای در مستقیم هایمالیات قانون (۲۲۲)

 زشکیپ تجهیزات فروشندگان و دامپزشکی و داروسازی پیراپزشکی، پزشکی، مشاغل و حرف صاحبان کلیه- ص

 و دشومی صادر ایران پزشکی نظام سازمان یا و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسط آنها کار پروانه که

 پایانه از مکلفند خانواده، و حقوقی مشاوره و وکالت از اعم حقوقی کارهای و کسب در شاغل اشخاص کلیه

 .کنند استفاده فروشگاهی

 .شودمی برخورد مؤدیان سامانه و فروشگاهی هایپایانه قانون مطابق حکم این اجرای از مستنکفین با

 انواع کنندگانعرضه از است موظف اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت همکاری با مالیاتی امور سازمان- ق

 ده معادل عوارضی )کنسول( بازی پیشانه و همراه هایتلفن رایانه، در نصب قابل خارجی هایبازی



 وجوه. نماید واریز کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب به و اخذ را فروش قیمت (۲۴۴) درصد

 مبادله از پس تا گیردمی قرار ای(رایانه هایبازی ملی اسلامی)بنیاد ارشاد و فرهنگ وزارت اختیار در حاصله

 .شود داخل تولید هایبازی توسعه از حمایت کشورصرف بودجهوبرنامه سازمان با موافقتنامه

 در را خود موکلان با مالی ردادهایقرا تمامی موظفند دادگستری وکلای هایکانون و وکلا مراکز عضو وکلای- ر

 قرارداد هر رایب صادرشده یکتای شناسه)کد( نمایند. تنظیم و ثبت قضائیه قوه الکترونیکی قرارداد تنظیم سامانه

 دماتخ سامانه در دادگستری وکلای هایکانون و وکلا مشاوران، شناسایی مبنای الکترونیک، قرارداد سامانه توسط

 .بود خواهد مالیاتی تمبر ابطال و قرارداد در مندرج مالی اطلاعات خراجاست منظوربه قضائی

 نوادهخا مشاوران و رسمی کارشناسان وکلا، مرکز و مالیاتی امور سازمان برخط دسترسی است مکلف قضائیه قوه

 موضوع مالیات است مکلف مالیاتی امور سازمان نماید. فراهم الکترونیکی قرارداد تنظیم سامانه به را قضائیه قوه

 کشور سرسرا در الکترونیکی صورتبه را آن مالیاتی حساب مفاصا و دریافت الکترونیکی صورتبه را قراردادها این

 .شودمی محسوب اجراء از استنکاف حقوقی یا حقیقی هرشخص سوی از حکم این اجرای عدم نماید. صادر

 بصرهت در مالیاتی امور سازمان اختیار مالیاتی، یهاپرونده به رسیدگی تسهیل و تسریع منظوربه- ش

 کورمذ قانون تکالیف از بخشی انجام از مؤدیان معافیت خصوصدر مستقیم هایمالیات قانون (۲۴۴) ماده

 وضوعم معافیت میزان «برابر صد» حداکثر به مالیاتی، اظهارنامه ارائه و مدارک و اسناد نگهداری قبیل از

 .یابدمی افزایش مستقیم هایلیاتما قانون (۰۰) ماده

 مستقیم هایمالیات قانون (%۲۴) ماده موضوع مالیات نرخ تولید، از حمایت هایسیاست راستای در- ت

 ۲۰۴۲ سال در تولیدی هایفعالیت در ربطذی هایوزارتخانه از برداریبهره پروانه دارای حقوقی اشخاص

 و هابخشودگی و هامعافیت سایر بر علاوه بخشودگی این یابد. می کاهش درصد واحد هفت معادل

 .باشدمی مذکور اشخاص قانونی هایمشوق

 :مالیاتی هایمعافیت در گذاریسیاست اصلاح و شفافیت ایجاد منظوربه- ث

 گمرکی و مالیاتی هایمعافیت هدفمندسازی راستای در است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت- ۲

 هایمعافیت جایگزین را صفر نرخ با گمرکی و مالیاتی اعتبار سیاست مالی، تهایحمای سازیشفاف و

 تمامی فهرست و نموده گمرکی امور قانون و مستقیم هایمالیات قانون در مصرح مالیاتی قانونی

 حوزه شامل باید فهرست این نماید. مشخص را آنها معافیت میزان و گمرکی و مالیاتی هایمعافیت

 این یقانون استناد و هامعافیت این اثر در نشدهمحاسبه گمرکی و مالیاتی درآمد میزان اص،اشخ فعالیت

 .باشد هامعافیت

 -جمعی صورتبه را قانونی گمرکی و مالیاتی تخفیفات و هامعافیت موظفند اجرائی دستگاههای- ۱

 عنوانبه مالیاتی و گمرکی تخفیفات و هامعافیت عملکرد کنند. ثبت خود به مربوط حسابهای در خرجی

 .شودمی محسوب ایران اسلامی جمهوری گمرک وصولی واردات بر مالیات



 هایمالیات قانون (۲%۲) ماده «ل» بند موضوع اشخاص مشمول سالانه درآمد مالیاتی معافیت- %

 مورد بحس آن بر مازاد و است مذکور قانون (۰۰) ماده مالیاتی سقف برابر ۰ معادل حداکثر مستقیم

 .است مالیات مشمول مستقیم، هایمالیات قانون نرخ به

 کنکور از اعم دانشگاهها کنکور مؤسسات جمله از آموزشی مؤسسات تمام مالیاتی هایمعافیت- ۰

 غول آموزشی، کمک انتشارات و دکتری( و ارشد تکمیلی)کارشناسی تحصیلات کنکورهای و سراسری

 .شودمی

 (۲) ماده «ب» بند (%) جزء حکم مشمول نشریات، و هاروزنامه در داخلی اتخدم و کالاها تبلیغات- %

 .باشدنمی افزودهبرارزش مالیات قانون

 معدنی و صنعتی واحدهای به نسبت صرفاً توسعه پنجم برنامه قانون (۲%۲) ماده «ب» بند معافیت- ۰

 جاری باشد، شده صادر مذکور نونقا اجرای دوره طی آنها استخراج قرارداد یا برداریبهره پروانه که

 .است

 اعم مالکین اختیار در شخصی انتظامی شماره دارای اتاق)کابین( دو وانت و سواری خودروی انواع- خ

 ریال (۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴%) میلیارد سی از بیش آنها خودروی روز قیمت که حقوقی و حقیقی اشخاص از

 .گردندمی (۲۴درصد) یک نرخ به خودرو سالانه مالیات مشمول مبلغ این بر مازاد به نسبت است

 و آن واردات یا ساخت تاریخ به توجه با خودرو انواع روز قیمت بند این موضوع خودرو مالیات محاسبه مأخذ- ۶

 عنوانهب سبز( )برگ انتظامی نیروی توسط صادره خودرو شناسنامه در مندرج خودرو مالک مشخصات براساس صرفاً

 گردد.یم اعلام و تعیین ماهفروردین پایان تا ساله هر کشور مالیاتی امور سازمان توسط که است دروخو رسمی سند

 نآ واردات یا تولید از پس بلافاصله شوند،می وارد یا تولید سازمان اعلام از بعد که خودرو انواع برای مزبور مأخذ

 به یمقتض نحو به را مراتب است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان شد. خواهد اعلام و تعیین مزبور سازمان توسط

 حتت خودروهای به مربوط سالانه مالیات مکلفند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه برساند. مشمول اشخاص اطلاع

 پرداخت سال هر ماهبهمن پایان تا حداکثر را تکفل تحت محجور و سال هجده از کمتر فرزندان و خود تملک

 اختپرد از قبل است گردیده وضع مالیات آنها برای بند این موجببه که خودروهایی تقالان و نقل ثبت نمایند.

 این حکم از متخلفان است. ممنوع اجاره و قطعی انتقال و نقل دارایی، بر مالیات شامل انتقال مورد مالیاتی بدهی

 .دارند تضامنی مسؤولیت متعلقه مالیات پرداخت در بند

 شور،ک اقتصادی شرایط با متناسب و کشور بودجهوبرنامه سازمان پیشنهاد اساس بر شودمی داده اجازه دولت به- ۱

 .مایدن ابلاغ را مراتب و اقدام الذکرفوق شده تعیین پایه قیمت افزایش یا کاهش به نسبت باریک سال سه هر

 (شد حذف بند این ۱ جزء)

 -ذ



 عرصه احتساب )با مجاز ویلاهایباغ تجاری، و اداری مسکونی، کاربری دارای اعیانی فاقد هایزمین- ۶

 مازاد باشد ریال (۱۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد دویست از بیش آنها ارزش که لوکس های خانه و اعیان( و

 .شوندمی هزار در دو میزان به مالیات مشمول مبلغ این بر

 زا اند نداده مالکیت تغییر اخیر سال ده در و هستند مسکونی منزل باب یک مالک فقط که افرادی

 .باشند می مستثنی حکم این شمول

 .باشندنمی مالیات این مشمول ساخت، درحال ویلاهای باغ و لوکس های خانه- ۱

 ادیاقتص امور وزارت یشنهادپ به قانون این تصویب تاریخ از دوماه مدت ظرف بند این اجرائی نامه آئین

 هیأت تصویب به و تهیه جهادکشاورزی و شهرسازی و راه های وزارتخانه همکاری با دارایی)مسئول( و

 .رسد می دولت

 هاشهرداری و کشور املاک و اسناد ثبت سازمان تجارت، و معدن صنعت، و شهرسازی و راه هایوزارتخانه- ۴

 حوزه در کشور مالیاتی امور سازمان نیاز مورد املاک مالکیت اطلاعات به ()آنلاین برخط دسترسی امکان موظفند

 هایدارایی تعیین به نسبت است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان دهند. قرار سازمان این اختیار در را اماکن

 به مقتضی نحو به را مراتب و بوده سال هر خردادماه پایان تا حداکثر آنها روز قیمت به ارزش اساس بر مشمول

 .برساند مشمول اشخاص اطلاع

 احدهایو از یک هر به مربوط سالانه مالیات مالیاتی قوانین رعایت با مکلفند حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه- ۰

 ند.نمای پرداخت سال هر ماهبهمن پایان تا حداکثر را تکفل تحت افراد و خود تملک تحت ویلاهایباغ و مسکونی

 الیاتیم بدهی پرداخت از قبل است، گردیده وضع مالیات آنها برای بند این موجببه که املاکی انتقال و نقل ثبت

 پرداخت در جزء این حکم از متخلف است. ممنوع اجاره و قطعی انتقال و نقل دارایی، بر مالیات شامل انتقال مورد

 .دارد تضامنی مسؤولیت متعلقه مالیات

 شور،ک اقتصادی شرایط با متناسب و کشور بودجهوبرنامه سازمان پیشنهاد اساس بر شودمی داده اجازه دولت به- ۶

 .مایدن ابلاغ را مراتب و اقدام الذکرفوق شده تعیین پایه قیمت افزایش یا کاهش به نسبت باریک سال سه هر

 زا مصرف الگوی رعایت صورتدر پرورش و آموزش وزارت دولتی مدارس آموزشی واحدهای کلیه- ض

 .دباشمی ممنوع بند این از غیر معافیت اعطای هرگونه هستند. معاف آب و گاز برق، هایهزینه پرداخت

 طریق از را افزودهارزش بر مالیات (%۸) درصد نه کل از (%۴/۱۱) درصد صدم هفت و بیست است مکلف دولت- ظ

 عشایری، و روستایی ورزش انی،همگ ورزش مدارس، ورزش توسعه برای مربوطه ایهزینه و درآمدی ردیفهای

 طریق از مبلغ این دهد. اختصاص معلولان و جانبازان حوزه در ویژه به ورزش هایزیرساخت و بانوان ورزش

 و (%۰۴) درصد چهل پرورش و آموزش وزارت و (%۱۴) درصد شصت جوانان و ورزش وزارت به مربوط هایردیف

 :یابدمی اختصاص هاوزارتخانه این به موافقتنامه مبادله از پس

 .گرددمی هزینه هااستان در فقط اعتبار این- ۶



 حکم در و است ممنوع ایحرفه ورزش به نحو هر به و شکل هر به کشور کل بودجه از وجهی هرگونه پرداخت- ۱

 .است دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف

 بین منابع آن توزیع از قبل افزودهارزش بر مالیات قانون موضوع (%۸) درصدی نُه مالیات و عوارض مجموع از- ۴

 .شد خواهد کسر ماده این در مندرج مبلغ نفعان،ذی

 درآمدی منابع از پنجم یک و توسعه ششم برنامه قانون (۸۰) ماده درآمدی منابع از پنجم یک است مکلف دولت

 .نمایند هزینه جوانان و ورزش وزارت سهم عنوانبه جوانان اشتغال و ازدواج برای را مذکور قانون (۱۴) ماده

 تصرف حکم در آن در تصرف و تلقی یافته تخصیص (%۶۴۴صددرصد) صورت به بند این موضوع اعتبار- ۰

 .است دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی

 مصوب شهرداریها قانون( ۲۲)ماده موضوع با مرتبط وصولی جرائم کلیه از حاصل درآمد- ۲ الحاقی بند

 حساب به ریال (۲۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) هزارمیلیارد ده سقف تا بعدی الحاقات و اصلاحات با ۲%%۰ /۰ /۲۲

 .شود می واریز قانون این (%) شماره جدول ۲۰۴۲۲۲ ردیف عمومی درآمد

 معافیت میزان ،خانواده از حمایت و جمعیت جوانی قانون( ۲۰ )ماده تحقق راستای در- ۱ الحاقی بند

 (۲۰%۲/۰/۲%) مصوب اصلاحی مستقیم هایمالیات قانون (۰۰) ماده موضوع حقیقی اشخاص الیاتیم

 شده متولد بعد به ۲۰۴۴ سال ماه آبان از که بیشتر و سوم فرزند ازای به مذکور معافیت اعمال بر علاوه

 .شوند می مالیاتی تخفیف در افزایش (۴%۲) درصد پانزده مشمول فرزند هر ازای به اند،

 راستای در است مجاز ای(جاده نقل و حمل و راهداری شهرسازی)سازمان و راه وزارت- % الحاقی بند

 واردات به نسبت پیشگیری و مقابله جهت ها راهدارخانه توسعه وتجهیزات کشور راههای نگهداری

 وقحق معافیت از استفاده با ساخت سال پنج از کمتر عمر با راهداری نیاز مورد وتجهیزات آلات ماشین

 .نماید اقدام ورودی

 فروش و آوریجمع سازمان اختیار در غیرمنقول و منقول اموال فروش از ناشی درآمد- ۰ الحاقی بند

 (%شماره) جدول ۱۲۴۱۴۴ شماره ردیف در مندرج فقیه ولی اختیار در اموال استثنای به تملیکی اموال

د و درآم یابد می افزایش ریال (۰.۰۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد چهارصد و هزار چهار مبلغ به قانون این

 .بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند( ۱جدول شماره ) ۶۴۹۱۴۴حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف 

 کلیه خدمات و کالاها خرید بابت پرداختی افزوده ارزش مالیات و عوارض- % الحاقی بند

 بسیج و بسیجی داوطلب نیروهای جهادی، گروههای توسط که المنعفه عام و زودبازده طرح)پروژه(های

 سازمان درخواست با ، شود می اجرا شهری و روستائی برخوردار کم و محروم مناطق در سازندگی

 ثبتهم مدارک و اسناد ارائه با اسلامی انقلاب پاسداران سپاه ذیحسابی تایید از پس و سازندگی بسیج

 .ددگرمی مسترد ۲۰۴۴ مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون (۰۲) ماده مفاد رعایت با و
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دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و 

 .ابلاغ خواهد شد

 .یابد می افزایش ۲۰۴۲ سال به نسبت (۱۴۴درصد) بیست کشور از خروج عوارض تعرفه- ۰ الحاقی بند

 (شد حذف بند این)

 و بومی نیازمندان و محرومین اشتغال ایجاد راستای در است مکلف آزاد مناطق سازمان- , الحاقی بند

 هایسازمان خدمات و کالا ورود عوارض وصول از حاصله منابع (۲۴درصد)یک فقر زدودن منظور به

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (%۰) ماده )الف( بند براساس را آزاد مناطق

 نماید. واریز خزانه به ۲۰۴۲,۰ شماره ردیف طریق از ماهه سه صورت به ایران اسلامی جمهوری هنگیفر

 به ترتیب به (۰۴۴) درصد چهل و (۰۴۴درصد) شصت نسبت به را مبالغ این است مکلف داریخزانه

 .نماید واریز کشور بهزیستی سازمان و خمینی)ره( امام امداد کمیته اعتباری ردیف

 پروانه هرفقره صدور بابت موظفند جمعیت نفر هزار سیصد بالای شهرهای هایشهرداری- ۰ قیالحا بند

 از مربوطه شهرداری عوارض بر علاوه (۱۴دودرصد) تجاری، و صنعتی مسکونی، از اعم ساختمانی

( %۶۴۴صددرصد ). نماید واریز کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به و وصول پروانه متقاضیان

گیرد تا بابت ساخت مسکن ماموریتی آمد حاصل از محل ردیف مربوط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار میدر

 .کارکنان به مصرف برسد

 (شد حذف بند این)

 ابانشع پرداخت از بسیج( نواحی و ها حوزه ها، )پایگاه مستضعفین بسیج های رده کلیه- ۲ الحاقی بند

 .معافند هرداریش عوارض و فاضلاب آب، گاز، برق،

 افراد ۲۰۴۱ سال در ششم پنجساله برنامه قانون (۰۴) ماده «چ» بند (۱) جزء اجرای در- ۲۴ الحاقی بند

 یکهر برای سازمسکن خیّرین و کشور بهزیستی سازمان و )ره( خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت

 ساختمانی، پروانه صدور هایهزینه پرداخت از حمایتی نهادهای و هاسازمان پوشش تحت افراد از

 مسکونی واحدهای برای گاز و فاضلاب برق، آب، انشعاب هایهزینه و شهرداری و دهیاری عوارض

 . معافند باریک برای فقط آنان به یافتهاختصاص

 هزینه (۰۴۴درصد) هشتاد معادل مالی دعاوی در اختلاف حل شوراهای دادرسی هزینه- ۲۲الحاقی بند

 .شود می تعیین دادگستری محاکم در دادرسی

 (شد حذف بند این)

 هزار سی مبلغ خودرو( ورودی حقوق) ۲۲۴۰۴۱ ردیف برای شده بینی پیش درآمد- ۲۱ الحاقی بند

 ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات قالب در مبلغ این مازاد و افزایش ریال (۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴%) میلیارد



 شماره طرح به و اختصاص روستاها بهسازی و هادی های طرح اجرای و هتهی جهت وصولی میزان به

 .گردد می اضافه اسلامی انقلاب مسکن بنیاد ۶۶۴۱۴۶۱۴۴۶

 رعایت با صرفا خارجی خودروهای واردکنندگان و داخلی خودروسازی های شرکت- %۲ الحاقی بند

 .نمایند اقدام بورس در خودرو عرضه به نسبت توانند می زیر شرایط

 اساسی قانون ۰۰ اصل کلی های سیاست اجرای قانون ۰% ماده % بند وفق است موظف رقابت شورای- ۲

 نگرفت درنظر با و شده تمام قیمت هزینه آنالیز براساس را خودروها جدید قیمت ۲۰۴۱ فروردین پایان تا

 و حسابرس( تأیید تولیدی)مورد فعالیت با مرتبط مالی های هزینه و توسعه و تحقیق های هزینه

 های بازه در و محاسبه خودروساز کارخانجات یا و واردکننده توسط شده خریداری ارز قیمت براساس

 .نماید روزرسانی به مجدداً ماهه سه حداکثر

 هعرض متفاوت تحویل های تاریخ با یکجا را خود تولیدات همه مکلفند داخل خودروساز های شرکت- ۱

 .کنند پرهیز چکانی قطره عرضه از و نمایند

 قبع تحویل های تاریخ برای نیست، ممکن پایه قیمت برابر دوم یک از بیش قیمت به عرضه امکان- %

 بایستی خارجی خودروهای کنندگان عرضه و داخلی خودروساز های شرکت گردد. می تعدیل نرخ تر

 واسطه توسط خودرو خرید عملا که نمایند تعیین بورس در شده عرضه خودروهای برای شرایطی

 خریدار غیر به بیمه های شرکت خسارت پرداخت و خدمات در محرومیت جمله از باشد، مکنغیرم

 افراد برای بانکی خدمات ارائه در محدودیت و انسداد وکالت، جمله از انتقال اسناد، ثبت امکان عدم

 دااقتص وزارت و صمت وزارت توسط بند این نامه آئین ایشان. برای مالی سنگین جرائم اخذ و واسطه

 .رسد می وزیران هیات تصویب به و تنظیم

 (شد حذف)

 تصفیه جهت ریال میلیارد ۶۴۴ سقف تا تبصره این )الف( بند اعتبارات محل از است مکلف نیرو وزارت- بند الحاقی

 موافقت مبادله از پس سیستان منطقه به ژرف آب های چاه محل از کشاورزی و شرب آب انتقال و کشی لوله و

 .نماید اقدام ذیربط های شرکت و ریزی برنامه مدیریت سازمان مابین نامه

 حدودهم در پروانه مفاد مخالف یا پروانه بدون که مستحدثاتی و هاساختمان تکلیف و تعیین منظور به- بند الحاقی

 به رمنج و طرح هاشهرداری قانون ۶۴۴ ماده کمیسیون در آنها پرونده ۶۰۴۴ سال از قبل تا و شده ساخته شهرها

 .است گردیده قطعی رأی صدور

 استانداردهای و باشد شهرسازی و بهداشتی فنی، گانهسه اصول برخلاف گرفته صورت ساز و ساخت چنانچه- ۶

 ملاکا یا و شهر معابر به تجاوز یا و نگردد تأیید شهرداری توسط آن بنای استحکام و نگردیده رعایت آن در لازم

 توسط درهصا حکم باشد، گرفته صورت سبز فضای و باغات کاربری تغییر یا و باشد داشته پیشامدگی یا و مجاور

 .است الاجرالازم کمیسیون



 نآ شهرداری، ولکن بوده ساختمانی پروانه بدون یا پروانه مفاد برخلاف گرفته صورت ساز و ساخت چنانچه- ۱

 (۶) قسمت در مطرح موارد مشمول و نمایدمی تأیید شهرسازی و بهداشتی فنی، گانه،سه اصول نظر از مستحدثات

 اساس )بر پروانه صدور عوارض ۶۰۴۱ سال ماه شهریور پایان تا است موظف مالک باشد،نمی (۱) تبصره )س( بند

 قطعی صادره احکام نماید. واریز شهرداری حساب به و گردد(می صادر فیش و محاسبه شهرداری توسط روز نرخ

 ورتص در و شد خواهد بدل عوارض نقدی واریز به قسمت این مفاد رعایت با شهردار، دتأیی با قمع و قلع بر مبنی

 .گشت برخواهد اولیه حکم به مجدداً ۶۰۴۱ مهرماه ۴۶ تاریخ تا عوارض صدی در صد و نقدی واریزی عدم

 قانون (۶۴۴) ماده کمیسیون توسط صادره قمع و قلع حکم ها،شهرداری حساب به نقدی عوارض واریز از پس- ۴

 .گرددمی تلقی یکن لم کأن ها،شهرداری

 نقل و حمل توسعه جهت صرفاً را (۱) تبصره (۴۴) بند (۱) قسمت از حاصل وجوه کلیه موظفند هاشهرداری- ۰

 کشور وزارت به ماهانه صورت به را آن کردهزینه و درآمدی جزئیات گزارش و نموده هزینه شهر آن در عمومی

 .نمایند اعلام

 .بود نخواهد تخفیفاتی گونه هیچ مشمول بند، این در پروانه صدور عوارض ریزوا- ۶

 .باشدنمی آتی هایسال برای تنفیذ قابل و گردیده مصوب بودجه قانون در بار یک برای صرفاً حکم این- ۱

 انعکاس اولویت با آموزشی و فرهنگی محتوای انتشار و تولید خصوص در حقوقی اشخاص کردهزینه- بند الحاقی

 سیما و صدا سازمان تأیید و هماهنگی با که محرومی و برخوردار کم مناطق و هااستان هایتوانایی و هاظرفیت

 وانعن به درصد صد صورت به گیرد،می صورت سازمان آن المللیبین و استانی و ملی هایشبکه در پخش جهت

 .شود قلمداد مالیاتی قبول قابل هزینه

 -بند الحاقی

 تعاونی و خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص به خود قطعی های بدهی خزانه، تسویه اسناد طریق از دولت- ۶

 ایجاد ۶۰۴۶ سال پایان تا مقررات و قوانین چارچوب در که ها( )شهرداری دولتی عمومی موسسات و خصوصی

 درآمدی ردیف )موضوع الری میلیارد هزار ۶۴ مبلغ تا مزبور اشخاص از دولت معوق قطعی مطالبات با شده،

 .کند تسویه خرجی -جمعی صورت به (۸ شماره جدول ۶۴۴۴۴۴-۰۹ ردیف و ۶ شماره جدول ۴۶۴۶۴۱

 و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون ۱ ماده )پ( بند اجرای در که الذکر فوق اشخاص از دولت قطعی مطالبات

 های شرکت به دولت بدهی با شده، منتقل دولتی های شرکت به ۶/۱/۶۴۸۰ مصوب کشور مالی نظام ارتقای

 های دارایی تملک های طرح بابت دولت از خصوصی( و )تعاونی حقوقی و حقیقی اشخاص مطالبات و مذکور

 ها انکب های بدهی تسویه طریق از غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک به یادشده اشخاص بدهی با ای سرمایه

 .است تسویه قابل اسناد این وسیله به لتدو به غیربانکی اعتباری موسسات و

 حقوقی و حقیقی اشخاص قطعی مطالبات متقاضیان، درخواست صورت در شود می داده اجازه دولت به- ۱

 نهادهای مطالبات همچنین و شده ایجاد ۶۰۴۶ سال پایان تا مقررات و قوانین چارچوب در که تعاونی و خصوصی

 قرارگاه یزدای محرومیت پیمانکاران )ص(، الانبیا خاتم قرارگاه ها بانک گی،بازنشست های صندوق غیردولتی، عمومی



 های شرکت و ایران نفت ملی شرکت مدارس، نوسازی خصوصی، پیمانکاران سازندگی، بسیج )ص(، الانبیا خاتم

 بابت ار شهرسازی و راه و کشاورزی جهاد نیرو، های وزارتخانه تابعه، دولتی های شرکت نیز و آنها به وابسته و تابعه

 است، شده ایجاد ۶۴۸۸ سال پایان تا مربوط مقررات و قوانین چارچوب در که دولت از تکلیفی های قیمت یارانه

 ایجاد ۶۴۸۸ سال پایان تا که غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک یا مرکزی بانک به شده یاد اشخاص بدهی با

 بند ۶ زءج نشده استفاده مبلغ تا مرکزی بانک به غیربانکی سساتمو و ها بانک های بدهی تسویه طریق از شده،

 زیر شرح به خزانه تسویه اسناد انتشار طریق از خرجی جمعی صورت به ۶۰۴۴ سال بودجه قانون ۶ تبصره )و(

 :کند تسویه

 یاونتع و خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص برای خزانه تسویه )اوراق( اسناد طریق از بدهی تهاتر حداقل- ۶-۱

 عمومی نهادهای های بدهی تهاتر جهت ۶۰۴۶ سال در آن باقیمانده و است الذکر فوق مانده مبلغ درصد ۶۴

 و راه و کشاورزی جهاد نیرو، پرورش، و آموزش های وزارتخانه تابعه دولتی های شرکت و ها بانک غیردولتی،

 با یرانا نفت ملی شرکت و استانی ضلابفا و آب های شرکت تکلیفی(، های قیمت یارانه بابت )صرفاً شهرسازی

 .رسد می مصرف به اجتماعی تامین سازمان قطعی و شده حسابرسی مطالبات اولویت

 و غیردولتی عمومی نهادهای مذکور مجوز سهم نشده مصرف مانده ۶۰۴۱ آذرماه پایان در است مجاز دولت- ۱-۱

 .کند تسویه دیگر بخش ایه بدهی با را مذکور های وزارتخانه تابعه دولتی های شرکت

 قانون ۰۰ اصل کلی اجرای قانون براساس شده واگذار های شرکت مطالبات شود می داده اجازه دولت به- ۴-۱

 جمعی صورت به قدرالسهم سهام، سود مالیات، بابت دولت به آنها بدهی با را دارد سهام آنها در دولت که اساسی

 .کند تهاتر خزانه، گردش طریق از خرجی

 ارتباطات و معدن صنعت، -, بصرهت

 و گسترش سازمانهای ,۲%۲ سال از قبل شده حسابرسی مطالبات شودمی داده اجازه دولت به- الف

 تمشارک بابت )ایمیدرو( ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه و )ایدرو( ایران صنایع نوسازی

 از نفت وزارت و مذکور سازمانهای طالباتم همچنین و معدن و صنعت تخصصی بانک سرمایه تأمین در

 به وطمشر مربوط، قوانین مطابق سهام واگذاری از آنها به متعلق سهم بابت تابعه دولتی شرکت طریق

 بدهی با را اساسی قانون (۰۰) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون موضوع تکالیف انجام

 صورتبه ریال (۱۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار بیست سقف تا سهام سود و مالیات بابت دولت به آنها

 .کند تهاتر خزانه گردش طریق از خرجی -جمعی

 امور قانون (۲) ماده «د» بند صدر در مذکور گمرکی حقوق (۰۴) چهاردرصد نرخ ۲۰۴۱ درسال- ب

 درصد یک به بهداشت وزارت مجوز با اطفال مخصوص شیرخشک و دارو و اساسی کالاهای برای گمرکی

 خواهد وزیران هیأت تصویببه کشور بودجهوبرنامه سازمان پیشنهاد با موارد این فهرست. یابدمی تقلیل (۲۴)

 .رسید



 اجرائی دستگاههای تمام مردم، مندی رضایت افزایش و دولت هایهزینه کاهش و وریبهره ارتقای منظوربه- ج

 عمومی نهادهای توسعه، ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون (۶) ماده موضوع

 زا خود خدمات کلیه ارائه ضمن مکلفند سنواتی، بودجه قوانین رد ردیف دارای دستگاههای سایر و غیردولتی

 درصد بیست حداقل فرایندها، سازیبهینه با ،۶۰۴۱ سال ماه آبان تا هوشمند دولت خدمات ملی پنجره طریق

 درخواست مراحل تمام که نمایند ارائه ایگونه به هوشمند صورتبه ۶۰۴۱ ماه دی پایان تا را خود خدمات (۱۴%)

 خدمت متقاضی از مدرک هرگونه اخذ بدون و انسانی عامل دخالت بدون خط، بر آنی، صورتبه خدمت دریافت تا

 .گردد انجام ملی اطلاعات و هاداده مدیریت قانون موضوع ملی اطلاعات و داده از کامل استفاده با

 انجام آنها از دستگاهها سایر توسط که تیاستعلاما کلیه ۶۰۴۱ آذرماه پایان تا مکلفند مذکور اجرائی دستگاههای

 .دهند قرار متقاضی دستگاه اختیار در اطلاعات تبادل ملی مرکز طریق از آنی و برخط صورتبه را شودمی

 ازیس برخط نحوه فرایندها، سازی بهینه نحوه دستگاه، هر مشمول خدمات بر مشتمل بند این اجرائی نامهآیین

 همکاری با اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت توسط قانون این شدن الاجرالازم از پس اهم دو ظرف استعلامات،

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد کشور استخدامی و اداری سازمان

 عموضو اجرائی دستگاههای اطلاعات، ملی شبکه توسعه به بخشی سرعت برای ملی منابع از گیریبهره منظوربه- د

 و مؤسسات و ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده

 و ابنیه نیاز، مورد مکانها در اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت اعلام با هستند مکلف غیردولتی عمومی نهادهای

 فضاهای و ها)داکت( مجرا زیرزمینی، و زمینی ارتباطی مسیرهای انتقال، تیرهای قبیل از خود مازاد زیرساختهای

 در رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم کمیسیون مصوب هایتعرفه وفق را خود ارتباطی تجهیزات نصب مناسب

 .دهند قرار مخابراتی )اپراتور(های کارور اختیار

 ماهسه هر را معادن تیدول حقوق (۴%۲) درصدی پانزده سهم است موظف ذیربط اجرائی دستگاه- هـ

 توسعه جهت دارد قرار آن در معدن که شهرستانی اولویت با و نماید واریز استان معین خزانه به باریک

 جهت در همچنین کند. ارائه مجلس به را آن گزارش و اختصاص زیستی محیط هایآسیب رفع و آن زیرساختهای

 عوارض و طبیعی منابع به وارده هایخرابی اصلاح بابت معادن فروش از (%۶) درصد یک پرداخت قانون اجرای

 .دهد ارائه اسلامی شورای مجلس به باریک ماه دو هر را گرفته صورت اقدامات گزارش زیستی محیط

 رصدد هفتاد بالای جانبازان به ایثارگران امور و شهید بنیاد معرفی با است مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت- و

 یک واردات مجوز اند،ننموده استفاده ایثارگران جامع قانون (۰۶) ماده تسهیلات از گذشته واتسن در که (۱۴%)

 شمولینم سایر خصوصدر نماید. ارائه مقررات و قوانین رعایت با ایثارگر جانبازی وضعیت با متناسب خودرو دستگاه

 اقدام داخلی خودرو خرید برای قانون این (۶۱) تبصره الحسنهقرض تسهیلات محل از مذکور قانون (۰۶) ماده

 .گرددمی

 و دولتی شرکتهای و توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع مشمول اجرائی دستگاههای تمام- ز

 درصد دو حداکثر و (%۶) درصد یک حداقل مکلفند نمایندمی استفاده عمومی بودجه از که سازمانهایی و نهادها

 تضمین منظوربه را خود ایسرمایه هایدارایی تملک یا (۱ و ۰ ،۶ فصول استثنای )به ایهزینه تاعتبارا از (۱%)



 حوادث وقوع از مؤثر پیشگیری و خود هایسامانه امنیت و هاساخت زیر امنیت شبکه، امنیت سطح ارتقای و

 .دهند اختصاص خود دستگاه در )سایبری( رایانیکی امنیتی

 عهده رب لازم های تأییدیه کسب و اجرائی دستگاههای هایسامانه و شبکه نیکی)سایبری(رایا امنیت مسؤولیت

 عهده بر مورد این در تجهیزات فهرست خدمات، شرح تأییدیه صدور و نظارت و بوده اجرائی دستگاه مقام بالاترین

 .باشدمی اطلاعات وزارت همکاری با اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت

 هرستف و اطلاعات شناسایی ها، دستگاه انسانی نیروی دانش بهبود و ارتقا نحوه شامل بند این اجرائی مهناآئین

 شفک قرارداد انعقاد سایبری، امنیت تائیدیه صدور صلاحیت دارای اشخاص ، افزاری نرم و افزاری سخت تجهیزات

 نحوه و سایبری امنیت ارتقای های شاخص سایر و حفاظتی تدابیر اعمال زمانبندی و ابلاغ شیوه پذیری، آسیب

 زارتو مجازی فضای ملی مرکز همکاری با اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت توسط ها دستگاه تکالیف بر نظارت

 هیأت تصویب به و تهیه قانون این شدن الاجراءلازم از پس ماه دو ظرف کشور بودجهوبرنامه سازمان و اطلاعات

 .رسید خواهد وزیران

 گذاریسرمایه هایصندوق طرح)پروژه(، عام سهامی شرکتهای به/از دارایی انتقال و نقل هرگونه- ح

 .است صفر نرخ با انتقال و نقل مالیات مشمول مستغلات و املاک ساختمان، و زمین و غیرمستقیم

 دلار (۰۴۴) ششصد بالای خارجی همراه تلفن هایگوشی واردات تجاری رویه)برند( ورودی حقوق- ط

 و محاسبه برابر دو مأخذ به هارویه درسایر گوشی واردات گردد،می تعیین (۴%۲) درصد پانزده حداقل

 منابع است مکلف ایران( اسلامی جمهوری )گمرک دارایی و اقتصادی امور وزارت شد. خواهد دریافت

 صنعت هایزیرساخت توسعه از تحمای صرف تا واریز ۲۲۴۰۲۴ درآمدی ردیف به را حکم این اجرای از حاصل

 محک این مشمول نیز صنعتی، و تجاری آزاد مناطق طریق از کالاها این واردات گردد. میکروالکترونیک

 اقتصاد ویژه کارگروه عهده بر بند این اهداف تحقق راهبری و وظایف نهادی کار تقسیم مسؤولیت. شودمی

 دارد قرار دولت دیجیتال

 لک داریخزانه به واریز» عبارت کشور، مالی نظام ارتقای و پذیررقابت تولید موانع رفع نونقا (۴۶) ماده در- ی

 .ودشمی اصلاح «کشور کل داریخزانه نزد دولتی شرکتهای درآمد وجوه تمرکز حساب به واریز» عبارت به «کشور

 مواد ورودی حقوق استرداد به نسبت مربوط، اسناد تأیید از پس است موظف ایران اسلامی جمهوری گمرک- ک

 گمرکی امور قانون (۱۹) تا (۱۱) مواد موضوع اند،گرفته قرار استفاده مورد صادراتی کالاهای در که وارداتی قطعات و

 از دریافتی تنخواه محل از روز، پانزده ظرف گمرکی، امور قانون (۰۶) ماده (۱) تبصره موضوع انبارداری هزینه و

 .کند اقدام نماید،می تسویه سال پایان تا هک کشور کل داریخزانه

 حق و دخانیات توزیع مجوز صدور از حاصل درآمدهای است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت- ل

 کل داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب به را دخانی محصولات تولید و واردات بابت دریافتی انحصار

 .کند واریز کشور



 الکترونیکی صورتحساب ارائه صورتدر معدنی مواد فرآوری واحدهای برای معدنی مواد خرید ارزش- م

 ولقب قابل هزینه عنوانبه آن اجرائی نامهآیین و مستقیم هایمالیات قانون (%۲) ماده مطابق شده تأیید

 توسط هرسال ماهفروردین پایان تا معدنی مواد فرآوری واحدهای هرستف. شودمی واقع قبول مورد مالیاتی

 مالکانه حقوق دقیق ارزش محاسبه هدف با شود.می ارائه مالیاتی امور سازمان به تجارت و معدن صنعت، وزارت

 تجارت و معدن صنعت، وزارت اختیار در را بند این با مرتبط اطلاعات است موظف مالیاتی امور سازمان معادن،

 .دهد قرار

 هب معادن دولتی حقوق نرخ بازنگری و تعیین در دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور هبودجوبرنامه سازمان- ن

 هب باتوجه مورد حسب نیز ذیربط های شهرستان فرمانداران شوند.می اضافه معادن عالیشورای اعضای ترکیب

 .یابند می حضور شورای این جلسات در مطروحه موضوع

 یبرف توسعه حساب» عنوان تحت حسابی منازل نوری )فیبر( تار توسعه منظورهب شود،می داده اجازه دولت به- س

 .نماید ایجاد اطلاعات فناوری و ارتباطات وزارت مصوب اعتبارات در ،«نوری

 زارتو مشترک پیشنهاد به مقررات و قوانین رعایت با حساب این مصارف و منابع شامل بند این اجرائی نامهآئین

 بانک همکاری با کشور بودجه و برنامه سازمان و کشور استخدامی و اداری سازمان اطلاعات، ریفناو و ارتباطات

 قابل حساب این منابع رسید. خواهد وزیران هیأت تصویب به و تدوین دارایی و اقتصادی امور وزارت و مرکزی

 .است بعد سال به انتقال

 چهارچوب در مکلفند، دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور ودجهب و برنامه سازمان مرکزی، بانک- ۲ الحاقی بند

 اعم ملاز مقدمات کلیه ایرانی، کالای از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان از استفاده حداکثر قانون (۹) ماده

 نشد فراهم ینهمچن و لازم های دستورالعمل تهیه واگذاری، همسان قرارداد ابلاغ فاکتورینگ، سامانه اندازی راه از

 از استفاده حداکثر قانون (۹ماده) (۱تبصره) فاکتورینگ)موضوع مالی نهادهای به طلب تضامین انتقال سازوکار

 ینتأم شدن اجرایی منظور به را اعتبار و پول شورای در ایرانی( کالای از حمایت و کشور خدماتی و تولیدی توان

 هایدارایی تملک طرحهای برای ریال (۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۱۴) میلیارد ششصدهزار سقف تا فاکتورینگ مالی

 (۴ماده) (۶تبصره) موضوع کشور بودجه و برنامه سازمان فاکتورینگ سامانه مدیریت بودجه)تحت قانون ایسرمایه

 (۶۱ماده) برای اقتصاد شورای مصوب های طرح همچنین و قراردادی( مطالبات واگذاری نحوه اجرائی نامه آئین

 میلیارد هشتصدهزار سقف تا و کشور مالی نظام ارتقاء و پذیر رقابت تولید موانع فعر قانون

 سایر و ها بانک دولتی، های شرکت داخلی منابع عمومی، نهادهای برای ریال (۹۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

 کتورینگفا سامانه مدیریت )تحت قراردادی مطالبات واگذاری نحوه نامه آئین (۴ماده) (۰تبصره) در مشمولان

 .نمایند فراهم دارایی( و اقتصادی امور وزارت

 هر ار بند این عملکرد گزارش موظفند دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور بودجه و برنامه سازمان مرکزی، بانک

 .نماید ارسال اسلامی شورای مجلس اقتصادی و محاسبات و بودجه و برنامه های کمیسیون به یکبار ماه سه



 پروانه که معادنی از آهن سنگ استخراج قرارداد دارای حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه- ۱ قیالحا بند

 شرکت یا و )ایمیدرو( ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان نام به ها آن برداری بهره

 (۴%) رصدد پنج حداقل ماخذ به برداری بهره پروانه دارنده انتفاع حق بابت موظفند است، تابعه های

 از تولیدی کلوخه تن هر ازای به خوزستان فولاد شمش صادراتی و داخلی فروش قیمت وزنی میانگین

 .نمایند پرداخت ایمیدرو( ) ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان به را مربوطه معدن

 صنایع و معادن ازینوس و توسعه سازمان قرارداد طرف حقوقی و حقیقی اشخاص از دسته آن درخصوص

 سازو طریق از قرارداد، در ایمیدرو( ) برداری بهره پروانه دارنده انتفاع حق که ایمیدرو( ) ایران معدنی

 .باشد نمی مجری بند این حکم ، است شده تعیین مزایده کار

 اساس بر خوزستان فولاد شمس صادراتی و داخلی فروش قیمت وزنی میانگین تعیین نحوه فرمول

 و برنامه سازمان تجارت، و معدن صنعت وزارت توسط قانون این ابلاغ از یکماه ظرف که رالعملیدستو

 .گردد می مشخص شود، می ابلاغ و تعیین دارایی و اقتصادی امور وزارت و بودجه

 سوانح و هواآلودگی سوخت، مصرف کاهش بازار، تنظیم عمومی، نقل و حمل توسعه منظور به- ۴بند الحاقی 

 نقل و حمل و راهداری سازمان تشخیص و تأیید با شود می داده اجازه تجارت و معدن صنعت، وزارت به ایهجاد

 سفارش ثبت به نسبت شهری(، )کاربری کشور دهیاری و هاشهرداری سازمان و شهری( بین )کاربری ایجاده

 عمر با موجود مقررات و قوانین وفق را یازن مورد سواری و ون بوس،مینی ،اتوبوس ،کامیون کشنده، انواع واردات

 و راه تجارت، و معدن صنعت، هایوزارتخانه توسط بند این اجرائی نحوه نامهآیین نماید. اقدام سال پنج از کمتر

 دماتخ قطعات، تأمین لزوم بر تأکید با کشور بودجه و برنامه سازمان و دارایی و اقتصادی امور کشور، شهرسازی،

 ئتهی تصویب به قانون این ابلاغ از پس ماه یک مدت ظرف حداکثر و شودمی تهیه فنی معاینه و شفرو از پس

 .میرسد وزیران

 اولویت مرزی)با استانهای گمرکات تجهیز به نسبت است مکلف ایران اسلامی جمهوری گمرک- ۰بند الحاقی 

 .یدنما اقدام ray-(x ( ری –ایکس دستگاه به بلوچستان( و سیستان استان

 برداریبهره مجوزهای واگذاری و سازیمستند به نسبت است مکلف تجارت و معدن صنعت، وزارت- ۶بند الحاقی 

 .نماید اقدام متقاضیان مالی و فنی صلاحیت احراز با و عمومی مزایده طریق از معادن از

 جرائیا بهادار اوراق و بورس عالیشورای تأیید و تجارت و معدن صنعت، وزارت پیشنهاد با بند این اجرائی نامهآیین

 .گردد می

 شود می داده اجازه ایمیدرو( ) ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان به- ۰ بندالحاقی

 مالیات بر مازاد و ابرازی( سود (۴۴%درصد) )پنجاه دولت سهم ویژه سود مصوب اعتبار بر مازاد مبالغ

 ارید خزانه نزد دولتی های شرکت درآمد وجوه تمرکز دولتی حساب به را خود شده بینی پیش عملکرد

 رد گذاری سرمایه صرف مصوب، بودجه سقف در و مربوط مقررات و قوانین براساس تا نماید واریز کشور کل



 سعهتو و احیاء و معدنی صنایع و معدن بخش در ایمنی و اکتشافی و زیرساختی و زیربنایی تمام نیمه های طرح

 .نماید محروم و یافته توسعه کمتر مناطق در تمام نیمه های طرح اتمام و مقیاس کوچک معادن

 ادهاستف برداری، نقشه از اعم نظارتی ابزارهای از استفاده با است مکلف تجارت و معدن صنعت وزارت- ۱بند الحاقی 

 ظارتن الکترونیکی های سامانه مند،هوش باسکول)قپان(های ای، ماهواره تصاویر دور( از پذیر هدایت )پرنده پهپاد از

 .آورد بعمل ای دوره بازدیدهای معادن از و فراهم را کشور معادن استخراج میزان بر دقیق

 فعالیت و معادن از برداری بهره از ناشی ای جاده شبکه به وارده خسارات از بخشی جبران منظور به- ۹بند الحاقی 

 معادن سهم مالکانه بهره وصولی از (%۱۶درصد) پنج و بیست است ظفمو استان معادن شورای معدنی، صنایع های

 جاده محورهای بهسازی و نگهداری برای استان همان ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره طریق از را استانها

 .دهد اختصاص معادن استفاده مورد های جاده اولویت با ای

 کلفندم کشور معادن کلیه معدنی، تولیدات حمل تناژ اضافه از اشین کشور های جاده تخریب از جلوگیری منظور به

 صدور دفتر استقرار به نسبت تولیدی واحد خروجی در ای جاده نقل و حمل و راهداری کل ادارات هماهنگی با

 و شن و معادن تولیدی واحدهای محصولات نقل و حمل ناوگان به سوخت سهمیه تخصیص نمایند، اقدام بارنامه

 .باشد می استان ای جاده نقل و حمل راهداری کل اداره توسط پیمایش تأییدیه و بارنامه أخذ به شروطم نمک

 ثبت به نسبت شود می داده اجازه تجارت و معدن صنعت، وزارت به خودرو بازار تنظیم منظور به – ۸بند الحاقی 

 طتوس یکماه مدت ظرف بند این اجرائی نامه آئین نماید. اقدام اقتصادی ویژه و آزاد مناطق های خودرو ملی پلاک

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با تجارت و معدن صنعت، وزارت

 و سبک خودروهای انواع انبوه تولید برای دفاع وزارت درخواست صورت در است مکلف صمت وزارت- بند الحاقی

 به توجه با نماید. معمول را لازم های همکاری و صادر را لازم مجوزهای خاص ربریکا با خودروهای و سنگین

 ۶۶۴ اصل ملزومات رعایت با تواند می دفاع وزارت کشور، دفاعی صنعت در موجود های ظرفیت و ها زیرساخت

 و تولید به نسبت مسلح نیروهای کل ستاد همکاری با اصل همین با مرتبط لازم مجوزهای اخذ و اساسی قانون

 .نماید اقدام مذکور خودروهای فروش

 زیست محیط و کشاورزی آب، -۰ تبصره

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه قانون (%%) ماده )ب( بند ذیل تبصره- الف

 ذیل طرحهای اعتبار است مکلف دولت و گرددمی تنفیذ ۲۰۴۱ سال در آن اصلاحات با ایران اسلامی

 مانده باقی سهم. کند هزینه دولت بلاعوض کمک سهم عنوانبه را ۴,۴۴۱۴۴۴%۲ و ۴۰۴۲۱۴۴۴%۲ های برنامه

 تهاتر یا یهنقل و سازیراه وسایل کارکرد یا مصالح تأمین و کارگر تأمین یا نقدی صورتبه بردارانبهره سهم عنوانبه

 .است پذیرش قابل برداریبهره پروانه دارای چاههای روی بر هوشمند )کنتور(های شمارشگر نصب یا و زمین

 و بعدی الحاقات و اصلاحات با ۶۴۱۶/۶۱/۶۱ مصوب آب عادلانه توزیع نقانو (۴۴) ماده «ب» بند اجرای در- ب

 خوزستان برق و آب سازمان و هااستان ایمنطقه آب شرکتهای کشور، آبخوانهای از صیانت و حفظ برای

 فمختل مناطق اقلیمی و اقتصادی شرایط به توجه با چاهها شدن شمارشگر)کنتور(دار برای مکلفند



 اساس بر هوشمند )کنتور( شمارشگر فاقد مجاز چاههای برای کشاورزی آب ندگانکنمصرف از کشور

 مجاز برداشت اساس بر شمارشگر دارای مجاز چاههای برای و آنها برداریبهره پروانه ظرفیت برابر دو

 ردیف به و دریافت ریال (۴۴%) سیصد معادل آبخوانها از آب برداشت مکعب متر هر ازای به آنها، از

 واریزی مبلغ معادل. نماید واریز کشور کل داریخزانه نزد قانون این (%) شماره جدول ۲۰۴۲۲۱ دیدرآم

 هایبرنامه به قانون این (۸) شماره جدول ۶۴۴۴۴۴ سرفصل ذیل ربطذی ردیف محل از موافقتنامه مبادله از پس

 .ددگرمی پرداخت آب وریبهره افزایش طرحهای اجرای و آبخیزداری بخشی،تعادل

 المنفعهمسلوب به نسبت آب عادلانه توزیع قانون (%۰) ماده «هـ» بند وفق غیرمجاز چاههای خصوصدر

 کشت صورتدر چاه انسداد زمان تا آب برداشت میزان به مربوط جریمه و اقدام چاهها این نمودن

 مبلغ حداکثر مکعب متر هر ازای به کشور )استراتژیک( راهبردی و کشاورزی اساسی محصولات

 (۰.۴۴۴) هزار شش مبلغ حداکثر آب مکعب متر هر ازای به صورتاین غیر در و ریال (۴۴۴.%) هزارسه

 وزارت توسط ابلاغی دستورالعمل حسب که سفره مخزن کسری حجم و سفره افت با متناسب ریال

 نزد قانون این (%) شماره جدول ۲۰۴۲۲۱ شماره درآمدی ردیف به و دریافت شودمی تعیین نیرو

 وریبهره افزایش طرحهای اجرای و آبخیزداری بخشی،تعادل هایبرنامه صرف شود،می واریز کل داریخزانه

 .گردد آب

 اب و خود داخلی منابع محل از مکلفند خوزستان برق و آب سازمان و هااستان ایمنطقه آب شرکتهای

 مینتأ به نسبت شده اداره وجوه قالب در مصنوعی تغذیه و بخشیتعادل طرحهای اعتبارات از استفاده

 مبلغ اصل و کنند اقدام مجاز کشاورزی آب هوشمند و حجمی شمارشگرهای نصب و خرید هایهزینه

 رونی وزارت تصویببه که زمانبندی با اقساط صورتبه سود گونههیچ بدون را پرداختی تسهیلات

 اجرای برای وصولی اقساط (%۶۴۴) صددرصد. کنند دریافت چاهها این صاحب کشاورزان از رسدمی

 قبر و آب سازمان و هااستان ایمنطقه آب شرکتهای اختیار در زیرزمینی آب منابع بخشیتعادل و احیاء طرحهای

 .گیردمی قرار خوزستان

 حذف شد -ج

 ایران( اسلامی جمهوری )گمرک دارایی و اقتصادی امور وزارت کشور، آبی منابع حفظ منظوربه- د

 از حاصل درآمد و اخذ بررا آب غذایی و کشاورزی صادراتی محصولات ارزش از درصد نیم است موظف

 منظوربه مربوطه ردیف سقف در حاصله درآمد نماید، واریز ,۲۰۴۲۰ شماره درآمدی ردیف به را فوق عوارض

 .گیردمی قرار کشاورزی جهاد وزارت اختیار در کشت الگوی اجرای

 ادپیشنه با قانون این ابلاغ از پس ماهیک ظرف حداکثر بند، این مشمول غذایی و کشاورزی محصولات فهرست

 .رسد می وزیران هیات تصویب به کشاورزی جهاد وزیر

 حذف شد -هـ



 جدول ۴۴۴۴%% سرفصل ذیل ربطذی ردیف ابلاغی اعتبارات سقف تا شودمی داده اجازه دولت به- و

 در دولت قانونی تکالیف از ناشی کشاورزی بانک به کشاورزی بیمه صندوق بدهی بابت را (۲) شماره

 اشد،ب رسیده حسابرسی سازمان و کشاورزی بانک و صندوق عمومی مجمع تأیید به که کشاورزی بیمه

 کشاورزی بانک به دولت بدهی عنوانبه کشور، بودجهوبرنامه سازمان از تعهد شناسه دریافت از پس

 .بانک کشاورزی متعهد به پرداخت منابع مذکور به صندوق بیمه محصولات کشاورزی خواهد بود. نماید منظور

 -ز

 که هاشهر داخل مشترکان از دریافتی منابع از حاصل وجوه (%۶۴) درصد ده تا دشومی داده اجازه دولت به- ۶

 مصوب فاضلاب و آب شرکتهای تشکیل قانون (۶۶) ماده )موضوع نمایندمی واحد افزایش و ملک تفکیک به اقدام

 شاخص براساس استان همان روستایی آب شبکه اصلاح صرف را بعدی(، الحاقات و اصلاحات با۶۴۱۸/۶۴/۶۶

 .نماید استان آن هایشهرستان از یک هر در سالم شرب آب کمبود و جمعیت

 قانون (۴) تبصره اجرای از حاصل وجوه از (%۶۴) درصد ده تا حداکثر مجازند استانی فاضلاب و آب شرکتهای- ۱

 و صلاحاتا با ۶۴۱۱/۴/۱۰ مصوب شهری آب هایشبکه بازسازی و فاضلاب طرحهای توسعه برای تسهیلات ایجاد

 طرحهای اجرای اولویت با فاضلاب و آب تأسیسات ایجاد طرحهای توسعه و اجرا در تسریع برای را بعدی الحاقات

 .نمایند هزینه بخش همان روستاهای در فاضلاب بازسازی و ایجاد

 ایهشرکت به هارودخانه لایروبی و ساماندهی و سیل از ناشی خسارت بازسازی و پیشگیری منظوربه- ح

 مازاد مصالح از برداریبهره شودمی داده اجازه خوزستان برق و آب سازمان و هااستان ایمنطقه آب

 اراید پیمانکاران کارگیریبه )با ماسه و شن بردارانبهره و پیمانکاران به مزایده طریق از را ایرودخانه

 اید.نم واگذار نفعانذی حقوق و زیستی محیط ملاحظات رعایت و دولتی حقوق واریز شرط به صلاحیت(

 عمومی درآمد حساب به حاصله منابع داد، قرار در شده تعیین عملیات بر مازاد درآمد وصول صورتدر

 ورکش بودجهوبرنامه سازمان با متبادله موافقتنامه درچهارچوب حاصله منابع و واریز کشور کل داریخزانه نزد

 .شود کشور هایرودخانه ساماندهی و سازیسردهنه صرف

 .گرددمی ابلاغ و تهیه نیرو وزارت توسط قانون این ابلاغ تاریخ از ماهیک ظرف بند این اجرائی نامهآیین

 خسارت، افزایش از جلوگیری و سیل وقوع از ناشی هایخرابی ترمیم و خسارت جبران در تسریع منظوربه- ط

 مورد حسب و استان ایمنطقه آب مدیرعامل کارگروه(، رئیس) وی عمرانی معاون یا استاندار از مرکب کارگروهی

 و معدن صنعت، مدیرکل استان، بحران مدیریت مدیرکل استان، این برای خوزستان برق و آب سازمان مدیرعامل

 نهادپیش با شده، برآورد خرابی و خسارت میزان با متناسب مجازند استان دادگستری کل رئیس و استان تجارت

 مازاد خاک و ایرودخانه مازاد مصالح از برداریبهره برای مزایده تشریفات ترک مجوز ربط،ذی هرستانش فرماندار

 صادر را اندشده گرفته بکار سیل هایخرابی ترمیم و خسارت جبران راستای در که پیمانکارانی برای بندانهاآب

 .کنند



 از شهرها محدوده در مربوط رودخانه لایروبی و ماندهیسا برای ایرودخانه مازاد مصالح از برداریبهره واگذاری

 ایمنطقه آب شرکتهای توسط شهرسازی، و راه وزارت و شهر همان شهرداری به مزایده تشریفات ترک طریق

 .باشدمی مجاز استان این برای خوزستان برق و آب سازمان مورد حسب و هااستان

 یصنعت نواحی صنعتی، هایشهرک در صنعتی کشاورزی و ایگلخانه هایکشت مصرفی آب تعرفه- ی

 .گرددمی محاسبه کشاورزی هایفعالیت مصوب نرخ به کشاورزی هایشهرک و

 نیاز مورد سیار آبرسانی نیرو، وزارت همکاری با است موظف کشاورزی جهاد وزارت- جزء یک الحاق

 و تامین عشایری جامعه برای است، کمتر که کدام هر تجاری، یا خدماتی فهتعر معادل قیمت با عشایر

 .دهد تحویل آنها اسکان محل در عشایری خانوارهای به

 (شد اضافه علنی صحن در جزء این)

 مواد برخی الحاق قانون (۹۶) ماده در مندرج مزایای از وزیران هیأت مصوب کشاورزی هایشهرک و مجتمع- ک

 .گردندمی مندبهره (۱) دولت مالی مقررات از بخشی یمتنظ قانون به

 دستورالعملی طی قانون این ابلاغ از پس ماهیک حداکثر است موظف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک- ل

 حساب و ایزنجیره ضمانت کشاورزی اراضی مالکیت سند کشاورزی، چاه پروانه دام، چرای پروانه پذیرش امکان

 از شایرع و سنتی دامداران کشاورزان، روستاییان، دریافتی تسهیلات بازپرداخت تضمین و وثیقه نوانعبه یارانه

 .نماید فراهم را غیربانکی اعتباری مؤسسات و خصوصی و دولتی بانکهای

 بررسی نوبت در آنها پرونده که طبیعی منابع ادارات با کشاورزان اختلاف مورد کشاورزی هایزمین کاشت- م

 زمان تا ۶۴۱۴/۶/۱۰ مورخ نگهبان شورای فقهای ۶۸۴۹ شماره نظریه رعایت با باشد می بررسی قابل یا و رداردقرا

 کشاورزی بخش در وری بهره افزایش قانون ۸ ماده ۶ تبصره موضوع دادگستری ویژه شعب در نهایی تکلیف تعیین

 .است بلامانع کشاورز دخو جانب از کشاورزی جهاد تداخلات رفع های کمیته و طبیعی منابع و

 که هااناست برق توزیع شرکتهای و استانی فاضلاب و آب شرکتهای )پرسنل( کارکنان مزایای و حقوق پرداخت- ن

 منابع محل از نمایند،می خدمت ارائه توانیر شرکت و کشور فاضلاب و آب مهندسی شرکت در مأمور صورتبه

 .ستا بلامانع مذکور، استانی شرکتهای داخلی

 طریق از شرب آب انتقال خطوط و توزیع هایشبکه در آب هدررفت کاهش منظوربه است مکلف نیرو وزارت- س

 ساز از هاستفاد با و غیردولتی بخش با مشارکت قالب در غیرمجاز، انشعابات رفع همچنین و نشت رفع و یابینشت

 معادل پساب یا آب از اعم آبی منابع تأمین جهت منعقده قراردادهای قالب در روشها سایر یا متقابل بیع کار و

 اختیار رد توزیع، هایشبکه اصلاح طریق از را غیرمتعارف آبی منابع یا پساب شده، جوییصرفه آب از بخشی یا تمام

 .دهد قرار صنعت مصارف در استفاده جهت گذارسرمایه

انون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی رشته ماه از ابلاغ این قوزارت نیرو مکلف است حداکثر طی مدت سه -ع

بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت های صنایع و معادن و ابلاغ زمانفعالیت

 از معادن و صنایع هایفعالیت رشته تحویلی/برداشتی آب هایب. صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید



 جایگزین اجرائی طرحهای شده تمام بهای متوسط معادل شده، ابلاغ یبندزمان پایان در آبی، منابع

 پایان در گردد.می تعیین صنایع استقرار محدوده در ابلاغی بهای فهارس آخرین اساس بر و تأمین

 .نماید دریافت معادن و صنایع این از را آب بهای درصد صد است مجاز نیرو وزارت شده ابلاغ بندیزمان

 زا استفاده مزایده و تسهیلات دریافت در بند این مشمول معادن و صنایع و صنعتی واحین و هاشهرک

 زدن ایران آب منابع مدیریت شرکت درآمد حساب به حاصله منابع باشند.کلیهمی اولویت در پساب

 شرکتو ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه  نماید واریز کشور کل داریخزانه

دار تأمین و انتقال آب ازجمله، با تأیید رئیس مجمع عمومی )وزیر نیرو( صرف احداث و تکمیل طرحهای اولویت

تأسیسات برق آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری برداری، مرمت و بازسازی پایداری تأمین آب شرب، بهره

تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع طرحهای نیمه با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل

ها زمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرکبخشی منابع آب زیرآبی، اجرای طرحهای احیا و تعادل

شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده و نحوه مصرف و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می

 .گرددبودجه کشور تهیه و ابلاغ میوبرنامهوزارت نیرو با هماهنگی سازمان  توسط

 از کشور زیست محیط سازمان کشور، انفال حفظ و کشور زیست محیط از حفاظت راستای در- ف

 .باشدمی معاف دعاوی دادرسی هزینه (۴۴%درصد) سی پرداخت

 توزار تایید با روستائی آبرسانی )طرح(هایپروژه در خیرین غیرنقدی و نقدی کمکهای- ۲ الحاقی بند

 ماتخد یا کالا بهای غیرنقدی کمکهای در . شود می محسوب مالیاتی قبول قابل هزینه عنوان به نیرو

 عنوان به نیرو، وزارت تایید با مزبور )طرح(هایپروژه بابت پرداختی افزوده ارزش مالیات و عوارض و

 .بود خواهد مالیاتی قبول قابل هزینه

 بالای روستاهای کلیه قانون این ابلاغ از ماه شش ظرف است مکلف کشور بودجه و برنامه سازمان- ۱بند الحاقی 

 انیآبرس تأسیسات فاقد یا و هستند شرب آب تأمین در کیفی یا کمی تنش دارای که را کشور خانوار بیست

 به ورکش دار اولویت های عمجتم تکمیل و روستاها تک به آبرسانی طرح به نیرو وزارت اعلام براساس را باشندمی

 ۶۰۴۱ سال در مذکور طرح اعتبارات کلیه از (%۱۴درصد) بیست و نماید اضافه ۶۶۴۴۴۴۴۴۴۱ بندی طبقه شماره

 .دهد اختصاص طرح به شده اضافه روستاهای برای را

 روستایی و یشهر شرب آب سازی بهینه و توسعه قانون (۱ماده) به الحاقی بند)خ( اجرای راستای در- ۴بند الحاقی 

 اب نیرو وزارت بلوچستان، سیستان استان به عمان دریای از آب انتقال قانون واحده ماده موضوع کشور کل در

 قاطن شناسایی به نسبت قانون این ابلاغ از ماه سه مدت ظرف است مکلف کشور بودجه و برنامه سازمان همکاری

 .یدنما اقدام دریا از شرب آب تأمین برای اولویت دارای

 از جلوگیری و حفاظت پایش، جهت رودخانه بستر از برداران بهره ظرفیت از استفاده منظور به -۰ الحاقی بند

 توزیع قانون (۱ماده) (۱و)(۶های) تبصره رعایت با توانند می ای منطقه آب های شرکت زیست، محیط تخریب

 یکساله قراردادهای قالب در رودخانه سترب اجاره به نسبت محیطی زیست الزامات رعایت به منوط آب، عادلانه



 موقت های سازه با گردشگری های طرح پروری، آبزی های حوضچه ایجاد همچون هایی کاربری استقرار جهت

 .نمایند اقدام ای رودخانه مصالح برداشت موقت های کارگاه ایجاد آلاچیق، مانند

 (شد حذف مجلس نمایندگان رای با)

 .است معاف ارزی سپاری پیمان به الزام از باغی حصولاتم صادرات- ۶بند الحاقی 

 صورتحساب پرداخت عدم درصورت مکلفند کشور کل داری خزانه و کشور بودجه و برنامه سازمان- ۱بند الحاقی 

 مناقصات برگزاری قانون (۶) ماده موضوع نهادهای و ها سازمان موسسات، دستگاه، کلیه توسط مصرفی برق و آب

 دهش اعلام مصرفی برق و آب هزینه برداشت به نسبت قبوض( در مندرج مهلت از پس ماه نیرو)شش ارتوز اعلام با

 .نماید پرداخت نیرو وزارت ذیربط های شرکت حساب به و اقدام بدهکار واحد وجوه تمرکز حساب یا و اعتبارات از

 هادی جامع، طرحهای به الحاق یا و بازنگری طرحهای در که زمینهایی مالکان با برخورد در- الحاقی بند

 معماری و شهرسازی عالی شورای یا و استانها توسعه و ریزیبرنامه شورای توسط شهرها تفصیلی و

 عدم صورت در شهرها تفصیلی طرح ابلاغ از پس شود،می ملحق شهر محدوده به آنها اراضی ایران،

 در واقع املاک وضعیت تعیین انونق واحده ماده (۰) تبصره براساس صرفاً زمین، تفکیک به نیاز

 تفکیک به نیاز صورت در و محاسبه آنها عوارض ,۰%۱۲/۰/۲ مصوب هاشهرداری و دولتی طرحهای

 آنها با بعدی الحاقات و اصلاحات با ۰%%۲۲/۰/۲ مصوب شهرداری قانون (۲۴۲ماده) موجب به صرفاً زمین،

 .شودمی برخورد

 (شد اضافه صحن در)

 فرهنگ و پژوهش آموزش، -۲ تبصره

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

 بانکها از تسهیلات اخذ به نسبت ۲۰۴۲ سال اختصاصی درآمد عملکرد سقف تا خود امنای هیأت تصویب

 خود ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای تکمیل هتج در و کنند اقدام خود اختیار در اموال توثیق محل از

 هب مشروط خود آزمایشگاهی تجهیزات خرید و متأهلین دانشجویان خوابگاههای تکمیل و خرید ساخت، اولویت با

 به نسبت توانند می مذکور دانشگاههای همچنین کنند. اقدام خود اختصاصی درآمد محل از اقساط بازپرداخت

 اقدام یأته تصویب با متأهلی دانشجویی خوابگاههای به آن تبدیل و خود املاک احسن به یلتبد و کاربری تغییر

 .نمایند

 یارانه اختپرد منظور به خود های فعالیت در لازم اعتبار بینی پیش به نسبت مکلفند دانشجویان رفاه های صندوق

 داقلدهح کنند. اقدام متأهلین ابگاههایخو تکمیل و احداث به مربوط تسهیلات اولویت با تسهیلات کارمزد و سود

 در مقرر سالانه ای سرمایه های دارایی تملک اعتبارات از (%۶۴درصد) ده و اختصاصی درآمد از (%۶۴) درصد

 یاستثنا به متأهلین خوابگاههای تجهیز و تکمیل و احداث جهت عالی آموزش مراکز و دانشگاهها سنواتی بودجه

 .یابد می اختصاص صمشخ شرعی مصرف دارای موارد



 سال از دانشجویی شهریه هایوام بازپرداخت محل از پرداختی شده اداره وجوه (۲۴۴۴) درصدصد- ب

 میلیارد هزار سه سقف تا مذکور وجوه. شودمی واریز کشور کل داریخزانه به ۲۰۴۲ تا ۲%۰%

 هایصندوق مالی منابع افزایش جهت کمک عنوانبه دانشجویی رفاه هایصندوق به ریال (۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

 هایپرداخت سایر و دانشجویان به شهریه وام پرداخت صرف مصوب، اساسنامه براساس تا یابدمی اختصاص مزبور

 سازمان و )ره( خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت دانشجویان تحصیلی هزینه مازاد و دانشجویی رفاهی

 شهریه وام قالب در بند این منابع محل از وجوهی اختصاص شود. آنها زندانفر و ایثارگران و کشور بهزیستی

 تحت که ادافر است. بلامانع پذیرد، انجام دانشجویی سرانه اساس بر و اسلامی آزاد دانشگاه دانشجویان به دانشجویی

 .گیرند قرار اولویت در بهزیستی و امداد کمیته تشخیص به نیستند نهادی هیچ پوشش

 اشندبمی مذکور وام پرداخت اولویت در کشور بهزیستی سازمان و خمینی)ره( امام امداد کمیته پوشش حتت افراد

 .شود می پرداخت افراد، کار به اشتغال و تحصیل از فراغت از پس افراد این به پرداختی های وام اقساط و

 ایهزینه اعتبارات از (%۶) درصدیک موضوع اعتبارات است مجاز استان توسعه و ریزیبرنامه شورای- ج

 و پژوهشی امور به قراردادی( نیروهای اعتبار و ۱ و ۰ ،۶ فصول استثنای )به اجرائی دستگاههای به یافتهتخصیص

 اساس بر و کسر قانون این (۶۴) شماره جدول در مندرج استان ایهزینه اعتبارات سرجمع از را فناوری توسعه

 جهبودوبرنامه سازمان ابلاغی دستورالعمل چوبچهار در و استان نیازهای و مصوب پژوهشی هایسیاست و هااولویت

 علمی معاونت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه همکاری با که کشور

 .دهد اختصاص شد، خواهد تهیه جمهور رئیس بنیاندانش اقتصاد و فناوری و

 امانهس در اجرائی دستگاههای توسط تحقیقاتی مسائل و نیازها ها،اولویت درج بند، این اعتبارات از استفاده شرط

 .باشدمی آی.اس.سی() اسلام جهان علوم استنادی پایگاه در )نان( نیازها و هاایده نظام

 مکلفند ن،قانو این (%) شماره پیوست در مندرج دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها شرکتها،- د

 آن در مندرج خود پژوهشی امور هزینه از (۰۴۴) درصد شصت حداقل مربوط، قانونی تکالیف اجرای در

 علوم، عالیشورای صندوق حساب به ،(۴%۱) درصد پنج و بیست میزان به ماههسه مقاطع در را پیوست

 دموع در مربوطه وجوه نشدن زواری صورت در کنند. واریز کشور کل داریخزانه نزد فناوری و تحقیقات

 ،کشور کل داری خزانه به دولت وابسته انتفاعی موسسات و ها بانک ها، شرکت از یک هر توسط مقرر

 را آن و کرده برداشت خزانه نزد آنها حساب از را مربوطه مبلغ رأساً شود می داده اجازه داری خزانه به

 آموزش موسسات ها، دانشگاه برای مبالغ این کند. واریز بند این موضوع مذکور صندوق حساب به

 بمحسو قانون این در آنها شده بینی پیش اختصاصی درآمد بر مازاد دانشگاهی جهاد و پژوهشی عالی،

 لتدو به وابسته انتفاعی موسسات و ها بانک ها، شرکت پژوهشی امور هزینه اعتبارات کاهش شود. می

 حل راستای در صرفاً تا. یابد می افزایش ها دستگاه این راتاعتبا رشد میزان به ساله هر و است ممنوع

 تیدول از اعم پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها با توافقنامه طریق از شرکتها همان مشکلات و مسائل

 کاربردی، های)پروژه( طرح قالب در و علمیه هایحوزه و فناوری و علم پارکهای دانشگاهی، جهاد غیردولتی، و



 تحقیقاتی های)پروژه( طرح و پسادکتری های)پروژه( طرح تکمیلی، تحصیلات هاینامهپایان عناوین

 .برسانند مصرف به غیرشاغل تکمیلی تحصیلات آموختگاندانش

 رتوزا فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت همکاری با کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط بند این اجرائی نامهآیین

 تصویببه و پیشنهاد جمهور ریس حقوقی معاونت و فناوری و علمی معاونت پزشکی، آموزش و درمان ،بهداشت

 .رسدمی وزیران هیأت

 (%۶) ددرص یک مکلفند قانون این در مندرج دولت به وابسته انتفاعی موسسات و ها بانک دولتی، شرکتهای- هـ

 ،نمایشی قرآنی، موضوعات قبیل از فرهنگی تولیدات و هافعالیت ارتقای و افزاییهم برای را خود جاری بودجه از

 .دهند اختصاص ای رسانه سواد آموزش و توسعه گردشگری، و کتاب و نشر نوین، ایرسانه مطبوعاتی،

 یعصنا فرهنگی، میراث هایوزارتخانه همکاری با اسلامی ارشاد و فرهنگ وزارت توسط بند این اجرایی نامه آئین

 دیریتم مرکز و اسلامی تبلیغات و کشور بودجه و برنامه سازمانهای و دارائی و اقتصادی امور و دشگریگر و دستی

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و تهیه علمیه های حوزه

 ترشگس و بسط همچنین و ترویج در حکمرانی سازییکپارچه و شهادت ایثار، فرهنگ ترویج و توسعه منظوربه- و

 کلیه خطیر، امر این در دستگاهها مشارکت و فاخر زندگی سبک عنوانبه شهادت و مقاومت جهاد، ایثار، مفهوم

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای

 ذکر مستلزم از اعم دولتی های شرکت ای)برایهزینه اعتبارات از (%۶) درصد یک حداقل مکلفند، ایران اسلامی

 فرهنگ توسعه و ترویج برای (۱ و ۰ ،۶ فصول استثنای )به به را جاری(خود بودجه از ای توسعه و نام تصریح یا نام

 اجرائی دستورالعمل مطابق شهداء های یادواره و ها کنگره و پیشرفت و نور راهیان و زیارتی اردوهای جهاد، و ایثار

 .نمایند هزینه گردد،می ابلاغ و تهیه شهادت و ایثار فرهنگ ترویج یعالشورای توسط که

 دماتخ تعرفه مشابه هاهتل و هادرمانیآب و دستی صنایع و گردشگری تأسیسات مصرفی گاز تعرفه- ز

 رفمصا تعرفه برابر باشند می گاز فاقد که مناطقی در بند این موضوع موارد برق تعرفه و باشد می

 .شود می گرفته درنظر برق صنعت زدایی مانع انونق در عمومی

 جمهوری اساسی قانون (۱۶) یکم و بیست و (۱۴) بیستم ،(۶۴) دهم اصول در مندرج اهداف تحقق منظوربه- ح

 رفع و ادهخانو نهاد تحکیم»بر: مبنی هفتم پنجساله برنامه کلی هایسیاست و توسعه ششم برنامه ایران، اسلامی

 مکلفند کشوری خدمات مدیریت قانون (۶) ماده موضوع اجرائی هایدستگاه کلیه ،«بانوان کوفاییش و رشد موانع

 از زنان حوزه به مربوط موضوعات در (۱ و ۰ ،۶ فصول استثنای )به را خود ایهزینه اعتبارات از (%۶) درصد یک

 دختران و زنان از حمایت خانواده، حوزه در مشاوره فرزندآوری، از حمایت سرپرست،بی زنان توانمندسازی قبیل

 جمهوری ریاست معاونت هدایت با زنان کارآفرینی و ورزش آموزش، بهداشت، دیده،آسیب یا و آسیب معرض در

 .کند هزینه زنان امور در

 بلیغات،ت بخشهای به مربوط امور در پاسخگویی و پذیریمسؤولیت سازی،شفافیت بخشی،انضباط منظوربه- ط

 ایههزینه و هابرنامه موظفند دولتی شرکتهای و اجرائی دستگاههای اجتماعی، مسؤولیت و مجازی فضای رسانه،



 رسد،می وزیران هیأت تصویببه دولت سانیراطلاع شورای پیشنهاد به که دستورالعملی چوبچهار در را خود

 .نمایند تنظیم

 عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها ایثارگران، به رسانیخدمات جامع قانون (۱۱) ماده اجرای راستای در- ی

 رکمد ارائه یا و امتحانات در شرکت نام،ثبت از شهریه هزینه پرداخت عدم دلیل به نیستند مجاز بگیرشهریه

 .نمایند خودداری ماده این مشمولان به حصیلیت

 فرش و دستی صنایع توسعه صندوق فرهنگی، میراث و دستی صنایع گردشگری، اقتصاد از حمایت هدف با- ک

 یابد.یم نام تغییر گردشگری توسعه صندوق به فرهنگی تاریخی اماکن و بناها از برداریبهره و احیاء و دستباف

 دستی صنایع و گردشگری فرهنگی، میراث وزارت توسط محوله، مأموریت پایه بر جدید اساسنامه اصلاحات

 هیأت تصویببه و تهیه قانون این شدن الاجرالازم از پس ماهسه ظرف کشور بودجهوبرنامه سازمان و مسؤول()

 .رسدمی وزیران

 از حاصل ارز بازگشت تعهد و ارزی سپاریپیمان به الزام و صادراتی عوارض و تعرفه هرگونه أخذ- ل

 .است ممنوع شده مصرف اولیه مواد ارزش میزان جز به دستی صنایع صادرات خصوصدر صادرات

 ایثارگران امور و شهید بنیاد گردد:می اصلاح ذیل شرح به ایثارگران به رسانیخدمات جامع قانون (۱۱) ماده- م

 سرهم شامل ایثارگر و شاهد دانشجویان کلیه تحصیلی مقطع یک شهریه هزینه (%۶۴۴درصد) صد تا است، موظف

 یاسلام آزاد دانشگاه دولتی، شبانه عالی وزشآم مؤسسات در که آنها فرزندان و همسر و آزادگان و شهدا فرزندان و

 بهداشت، وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد بگیرشهریه عالی آموزش دانشگاه و مؤسسه هر و

 از استفاده نماید. پرداخت و تأمین را شوندمی پذیرفته سراسری آزمون طریق از که پزشکی آموزش و درمان

 .است مجاز تحصیلی مقطع دو تا شهدا فرزندان و آزادگان جانبازان، یبرا بند این تسهیلات

 مجاز، نس حداکثر دانشگاه، نوع تحصیلی، هایرشته بر مشتمل دانشجویی شهریه از مندیبهره شرایط تعیین- ۶

 به هک بود خواهد اینامهآئین موجببه ماده، این موضوع شهریه از مندیبهره میزان و تحصیلی سنوات و معدل

 و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه همکاری با و ایثارگران امور و شهید بنیاد پیشنهاد

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه و تهیه کشور بودجهوبرنامه سازمان و پزشکی آموزش

 .باشدمی اجراء قابل بودجهوبرنامه سازمان سوی از یافته تخصیص اعتبارات سقف در حکم، این- ۱

 (شد حذف مجلس نمایندگان رای با)

 هایارزش و فرهنگ از حمایت راستای در است مکلف ایران اسلامی جمهوری سیمای و صدا سازمان- ۶بند الحاقی 

 جوزم صدور مقررات، تنظیم در سازمان صلاحیت به باتوجه همچنین و ای رسانه حکمرانی توسعه و اسلامی -ایرانی

 ینآئ قانون، این تصویب از پس ماه یک مدت ظرف حداکثر مجازی، فضای در فراگیر تصویر و صوت بر نظارت و

 ماه هس ظرف همچنین و نماید ارائه دولت به فراگیر تصویر و صوت انتشار سکوهای تخلفات به رسیدگی نامه

 .دده قرار دولت اختیار در و تهیه را فراگیر تصویر و صوت مقررات تنظیم سازمان تاسیس لایحه نویسپیش

 ماعیاجت و انقلابی مسئولیت تقویت و توانمندسازی و فرهنگی و تربیتی نظام ارتقاء منظور به- ۱بند الحاقی 

 اب متناسب موظفند پزشکی آموزش و درمان و بهداشت و فناوری و تحقیقات علوم، های وزارتخانه دانشگاهیان،



 های فعالیت قالب در را خود ای هزینه اعتبارات از (%۶درصد) پنج حداقل سلامی،ا انقلاب دوم گام در دانشگاه تراز

 نهاد و هوزارتخان دو این فرهنگی های معاونت راهبری تحت اساتید و دانشجویان انقلابی و تربیتی دینی، فرهنگی،

 ینا شدن عملیاتی فرآیندهای کلیه ماه شش مدت طی و نموده هزینه دانشگاهها در رهبری معظم مقام نمایندگی

 اسلامی شورای مجلس فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون به ای دوره صورت به را آن گزارش و اجراء را حکم

 .نمایند ارائه

 و دستی صنایع و فرهنگی میراث وزارت اعلام با است مکلف صنعتی های شهرک شرکت- بند الحاقی

 لمشمو دستی صنایع تولیدکنندگان و فعالان اختیار در را مذکور های شهرک از بخشی گردشگری،

 قتعل دستی صنایع تولیدی واحدهای این به صنعتی های شهرک مزایای و ها معافیت کلیه دهد. قرار

 .گیرد می

 اهشهرستان و هااستان ورزشی هایسالن و اماکن واگذاری به نسبت است مکلف جوانان و ورزش وزارت- بند الحاقی

 .نمایند منعقد قرارداد و اقدام ایاجاره صورت به محلی ورزشی هایهیأت اولویت با وطهمرب ادارات طریق از

 یومیه واجب نمازهای از نوبت دو حداقل آن در که مسجدی هر به ۶۰۴۱ سال در است مکلف دولت- بند الحاقی

 انجام اتترتیب است لفمک اسلامی تبلیغات سازمان نماید، کمک تومان میلیون صد مبلغ گردد،می اقامه جماعت به

 و فرهنگی امور اولویت برای که قانون این (۶) تبصره )ج( بند درصد ۶ از حکم این منبع آورد. فراهم را حکم این

 .گرددمی تأمین شده، گرفته نظر در آموزشی

 رکس بدون را آموزی دانش سرانه تامین به مربوط اعتبارات است مکلف پرورش و آموزش وزارت- بند الحاقی

 .نماید واریز کشور سراسر مدارس حساب به وجهی هرگونه

 دفاعی انتظامی، قضائی، -۲۴ تبصره

 بیمه حق اصل از ریال (۰.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار شش مبلغ مکلفند ایبیمه شرکتهای- الف

 به و تعیین شرکتها از هریک )پرتفوی( بیمه فروش براساس که جدولی طی را دریافتی ثالث شخص

 شماره جدول ۲۰۴۲۲۲ ردیف عمومی درآمد حساب به ماهانه صورتبه رسدمی بیمه عالیشورای تصویب

 بند این موضوع بیمه شرکتهای واریزی وجوه کنند. واریز کشور کل داریخزانه نزد قانون این (%)

 عملیاتی برنامه بر مشتمل دبن این اجرائی نامهآیین. شودمی محسوب مالیاتی قبول قابل هایهزینه عنوانبه

 همکاری و کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط قانون این شدن الاجرالازم از پس ماه دو ظرف ربطذی دستگاههای و

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت

 .باشندمی بند این اجرای بر نظارت به موظف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بیمه و کشور بودجهوبرنامه سازمان

 ره عملیاتی برنامه قالب در را خود عملکرد گزارش موظفند بند این محل از اعتبار کنندهدریافت دستگاههای

 مرکزی بیمه و اسلامی شورای مجلس محاسبات و بودجهوبرنامه و اقتصادی هایکمیسیون به باریک ماهسه

 .نمایند ارسال کشور بودجهوبرنامه سازمان و ایران اسلامی جمهوری



 ردعملک براساس کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط الذکرفوق اجرائی دستگاههای به ماههسه اعتبار تخصیص

 .پذیردمی صورت

 -ب

 عسرم زنان اولویت با تصادف از ناشی غیرعمد هایجریمه معسر محکومان دیه اعتبارات کسری تأمین منظور به- ۶

 وزیر تصادف(، از ناشی خسارت اولویت )با است دولت یا المالبیت عهده بر خسارت پرداخت که مواردی و

 هزار ده تا حداکثر نیبد هایخسارت تأمین صندوق نظارت هیأت تصویب با است مجاز دادگستری

 قانون (۱۰) ماده )ج( و )ث( بندهای موضوع سالانه درآمد منابع از ریال (۲۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد

 ۱/۱۴/%۲%۲مصوب نقلیه وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارات اجباری بیمه

 قانون این (,) شماره جدول ۲۲۴۴۴۴ ردیف ذیل بدنی هایخسارت تأمین صندوق اعتبارات محل از را

 نسبت به را شده یاد مبلغ دادگستری، وزیر اعلام با است مکلف مزبور قصندو مدیرعامل. کند هزینه و دریافت

 بند این عملکرد گزارش است مکلف دادگستری وزارت دهد. قرار دادگستری وزارت اختیار در ماههسه مقاطع در

 مجلس حقوقی و قضائی و اجتماعی اقتصادی، محاسبات، و بودجهوبرنامه هایکمیسیون به باریک ماهسه هر را

 کاهش و غیرعمد جرائم زندانیان آزادی به کمک منظور به کند. ارائه کشور محاسبات دیوان و اسلامی شورای

 پنج بر مازاد از ریال (۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴میلیارد) هزار سه مبلغ آنها خانواده بر مترتب اجتماعی های آسیب

 .یابد می اختصاص کشور دیه ستاد به جزء این در شده بینیپیش ریال (۶۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار

 هرگونه دلیل به که را غیرعمد رانندگی حوادث زندانیان دیه است مکلف بدنی هایخسارت تأمین صندوق- ۱

 ونقان شدن الاجرالازم از قبل و برندمی سربه زندان در مذکور صندوق و بیمه شرکتهای تعهدات سقف محدودیت

 تا ندک تأمین اند،شده زندانی نقلیه، وسایل از ناشی حوادث اثر در ثالث شخص به اردشدهو خسارات اجباری بیمه

 .شود اقدام آنها آزادی به نسبت بلاعوض صورتبه کشور دیه ستاد معرفی از پس

 کل داریخزانه است، دولت یا المالبیت عهده بر آنها خسارت جبران که افرادی به خسارت پرداخت منظوربه- ۴

 و رانندگی و راهنمایی وصولی های)جریمه درآمدی ردیفهای منابع از (۲۴۴درصد)ده است مکلف ورکش

 تعزیرات وصولی نقدی جزای و دادرسی هایهزینه و قضائیه قوه توسط وصولی قضائی خدمات

 نزد ۲۰۴۲۲۲ درآمدی ردیف به را ریال (۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.,) میلیارد هزار هفت سقف تا حکومتی(

 در مندرج ربطذی ایهزینه ردیف طـریق از ماهانه صورتبه حاصل منابع. نماید واریز کشور کل داریهخزان

 حکم این مفاد و منابع گیرد.می قرار دادگستری وزارت اختیار در قانون این (۸) شماره جدول ۶۴۴۴۴۴ سرفصل

 .است بند این (۱) و (۶) جزءهای حکم و منابع حفظ با

 مصوب حکومتی تعزیرات قانون موضوع دریافتی هایجریمه از حاصل وجوه ستا مکلف دولت- ج

 پانصد و هزار سه مبلغ تا را بعدی الحاقات و اصلاحات با نظام مصلحت تشخیص مجمع ۲۱/۱%/,۲%۰

 کشور کل داریخزانه نزد %۴۲۲%۲ شماره درآمدی ردیف به و دریافت ریال (۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴%.%) میلیارد



 مندرج ربطذی ردیف محل از دریافتی وجوه از ریال (۱،۶۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد پانصد و دوهزار. دنمای واریز

 متنظی بابت حکومتی( تعزیرات )سازمان دادگستری وزارت به قانون این (۱-۶) شماره جدول ۱۴۴۴۴۴ سرفصل در

 کشاورزی جهاد وزارت و تجارت و عدنم صنعت، وزارت به مساوی طوربه مابقی و بازار بر نظارت و بازرسی بازار،

 اقلام یهکل توزیع و تأمین بازار بر نظارت و بازرسی به مربوط هزینه کسری تأمین و محول هایمأموریت انجام بابت

 .شودمی پرداخت نظارتی طرحهای مشمول

 خودرو انواع اکپل تعویض سامانه ۶۰۴۱ سال ابتدای از است مکلف ایران اسلامی جمهوری انتظامی فرماندهی- د

 همراجع و انجام برخط صورتبه مالکیت انتقال و نقل مراحل تمامی که نماید ایجاد نحوی به را موتورسیکلت و

 فرماندهی راستا این در باشد. پلاک نصب و فک و خودرو اصالت فرد، هویت احراز برای صرفاً اشخاص حضوری

 و تعویض غیردولتی صلاحیت صاحب و جازم مؤسسات طریق از صرفاً  را پلاک است موظف انتظامی

 طوربه را ربطذی مؤسسه سهم و دریافت متقاضی از را قانون این (۲۰) شماره جدول در مندرج تعرفه

 کل داریخزانه نزد قانون این (%) شماره جدول ۲۰۴۲۲۰ درآمدی ردیف به را مابقی و پرداخت مستقیم

 .ستا متقاضیان به دریافتی جزئیات اعلام به موظف ایران اسلامی جمهوری انتظامی فرماندهی. نماید واریز کشور

 ماده موضوع اجرائی دستگاههای میان اختلافات اساسی، قانون (۶۴۰) چهارم و سی و یکصد اصل اجرای در- هـ

 حل تدول در باشندمی مجریه قوه ذیل که فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون ۱۸

 :اساس این بر شودمی فصل و

 الوکالهحق و کارشناسی هزینه دادرسی، هزینه قبیل از مختلف عناوین تحت محل هر از وجه هرگونه پرداخت- ۶

 خلفمت و است ممنوع قضائی مراجع در یکدیگر علیه یادشده اجرائی دستگاههای اختلافات طرح برای آن مشابه و

 لح امکان دولت تشخیص به که مواردی شود.می محکوم دولتی اموال در ونیغیرقان تصرف برای مقرر مجازات به

 .است مستثنی بند این شمول از باشد نداشته وجود دولت در اختلاف

 خودداری ماده این موضوع اختلاف حل مرجع مالی رأی اجرای از دلیلی هر به اجرائی دستگاههای چنانچه- ۱

 شد،با گذشته رأی ابلاغ تاریخ از ماههجده حداکثر که مذکور مرجع رأی طابقم کشور بودجهوبرنامه سازمان کنند،

 مورد غمبل مربوطه، دستگاه سنواتی بودجه اعتبارات از جمهور ریاست حقوقی معاونت درخواست به بنا است مکلف

 ساتمؤس یا دولتی شرکتهای از دسته آن مورد در کند. اضافه نفعذی اجرائی دستگاه اعتبارات به و کسر را حکم

 فاقد یا و بوده سنواتی بودجه در ردیف فاقد )که بانکها یا و دولتیغیر عمومی نهادهای یا دولت به وابسته انتفاعی

 داری خزانه عهده بر آنها، به متعلق حسابهای محل از اختلاف حل مرجع رأی اجرای هستند(، متمرکز حسابهای

 .باشدمی مرکزی بانک یا کشور کل

 یا و اراضی تحویل و تصرف رفع به ماده این موضوع اختلاف حل مرجع توسط که اجرایی دستگاه مقام بالاترین- ۴

 قداما رأی اجرای به نسبت ماه سه ظرف حداکثر است مکلف شود ملزم اسناد تغییر جهت لازم قانونی اقدام املاک،

 ثبت سازمان و دولت نمایندگی به دارایی و تصادیاق امور وزارت جمهور، رئیس حقوقی معاون درخواست با نماید.

 تعمیرات برای هزینه هرگونه پرداخت هستند. مربوطه اسناد اصلاح و رأی اجرای به مکلف کشور، املاک و اسناد



 ولتید شرکتهای داخلی منابع جمله از اعتبارات یا منابع محل از موارد سایر و نگهداری و تجهیز برق، و آب اساسی،

 میمتص اجرای عدم است. ممنوع شده، داده آن سند تغییر یا تصرف رفع به حکم اساس این بر که تگاهیدس برای

 طریق از است موظف جمهور رئیس حقوقی معاونت است. عمومی و دولتی اموال در غیرقانونی تصرف حکم در

 مورد املاک تحول و تحویل و متصمی اجرای به نسبت دولت( اموال امین عنوانبه) دارایی و اقتصادی امور وزارت

 .نماید اقدام نظر

 .شودمی معرفی مربوط اداری تخلفات به رسیدگی هایهیأت به مجازات تعیین جهت فوق بندهای از مستنکف

 به رسیدگی قانون مشمول که آنان همتراز و وزرا سطح تا بالاتر مقامات و ادارات کل مدیر مستنکف که صورتیدر

 ریاست نهاد اداری تخلفات به رسیدگی هیأت صلاحیت در موضوع به رسیدگی باشد ند،هست اداری تخلفات

 .است کشور کل بازرسی سازمان تشکیل قانون (۱) ماده )هـ( بند موضوع جمهوری

 تعیین دیگری اختلاف حل مرجع مابینفی قراردادهای در توانندنمی ماده این موضوع اجرائی دستگاههای- ۰

 .است باطل هانامهتوافق و قراردادها در ماده این خلاف شرط هرگونه نمایند.

 .است خارج حکم این مقررات شمول از المللیبین و کیفری دعاوی- ۶

 و هیهت کشور بودجهوبرنامه سازمان همکاری با و جمهوری ریاست حقوقی معاونت توسط بند این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه

 اوراق و هادادگاه قطعی احکام مورد در کشوری خدمات مدیریت قانون (۶) ماده موضوع اجرائی دستگاههای- و

 قانون در مقرر مهلت اتمام از قبل مکلفند خود علیه قضایی مراجع سایر و رسمی اسناد دفاتر و ثبتی الاجرایلازم

 بینیپیش یا پرداخت به نسبت ۶۴۱۶ مصوب دولتی الامو توقیف و تأمین عدم و دولت به محکومٌ پرداخت نحوه

 زا مقرر مهلت در دلیل هر به چنانچه و نمایند اقدام مذکور قانونی مهلت رعایت با خود سنواتی بودجه در اعتبار

 اجرائی دستگاه بانکی حساب توقیف به نسبت باید یادشده ثبتی یا قضایی مرجع کنند، خودداری حکم اجرای

 .نماید اقدام له محکومٌ به مستقیم پرداخت و به محکومٌ میزان به برداشت و علیه محکوم

 :اجرایی دستگاههای حقوقی واحدهای کارآمدی ارتقای راستای در- ز

 ارائه بر علاوه را خود عملکرد گزارش دولت حقوق از دفاع ضمن موظفند اجرایی دستگاههای حقوقی مسؤولان- ۶

 .نمایند ارسال نیز جمهوری ریاست حقوقی معاونت برای ربط یذ اجرایی دستگاه مسؤول به

 معاون سوی از شده تعیین ضوابط چوبچهار در اجرائی دستگاههای توسط حقوقی موسسه یا وکیل انتخاب- ۱

 .شودمی انجام جمهوری ریاست حقوقی

 و بخشنامه نامه،آئین جمله از مقرره هرگونه وضع از پیش مکلفند مجریه قوه ذیل اجرایی دستگاههای کلیه- ۴

 و ویدعا بر موظفند اجرایی دستگاههای حقوقی مسؤولان نمایند. اخذ را دستگاه حقوقی مسؤول نظر دستورالعمل

 اهدستگ ذیربط مسؤولان بر علاوه را خود عملکرد گزارش و نموده نظارت ذیربط دستگاه قراردادها انعقاد تدوین

 .نمایند ارسال وریجمهرئیس حقوقی معاونت برای

 اجرایی دستگاههای دعاوی بر نظارت سامانه اندازیراه به نسبت است موظف جمهوری ریاست حقوقی معاونت- ۰

 بارگذاری مذکور سامانه در را خود علیه یا له دعاوی به مربوط اطلاعات موظفند دستگاهها کلیه و نماید اقدام



 حقوقی مسؤول یا و اجرایی دستگاه مقام بالاترین توسط مورد حسب شده، یاد اطلاعات بارگذاری نمایند.عدم

 تخلفات به رسیدگی قانون (۸) ماده بعد به )د( بند اداری مجازات به مستنکف و شده محسوب اداری تخلف مربوطه

 توسط کشور بودجهوبرنامه سازمان همکاری با ماهسه ظرف ماده این اجرایی نامه گردد.آئینمی محکوم اداری

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و تهیه جمهوری ریاست حقوقی معاونت

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۲۲۴) ماده اجرای در- ح

 زا را سازمانی هایخانه در ساکن کارکنان مسکن هزینهکمک مکلفند مسلح نیروهای ایران، اسلامی

 شماره جدول ۲۰۴۲۰۰ درآمدی ردیف موضوع کشور کل داریخزانه حساب به و کسر نآنا ماهانه حقوق

 نگهداری و تعمیر هایهزینه برای مسلح نیروهای ردیفهای در را واریزی وجوه و کنند واریز قانون این (%)

 .دهند اختصاص سازمانی هایخانه

با اصلاحات و الحاقات بعدی،  ۶۴۹۸/۶۱/۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ( ۹در اجرای ماده ) -ط

 طریق پیامک به های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی ازتخلفات و جریمه

 .شودمالکان خودروها اعلام می

 قانون (%۱) ماده محل از کشور هایدهیاری و هاشهرداری سهم است موظف کشور کل داریخزانه- ی

 نزد کشور وزارت وجوه تمرکز حساب به ماه هر را ۲%/%/۲۴%۲ اصلاحی رانندگی تخلفات به رسیدگی

 و هاشهرداری میان را استان هر وصولی هایجریمه است موظف کشور وزارت. کند واریز کشور کل داریخزانه

 واریز آنان حساب به بعد ماه پانزدهم تا حداکثر و توزیع جمعیت شاخص براساس و تاناس همان هایدهیاری

 .نماید

 و دعاوی و جرائم وقوع از پیشگیری وری،بهره ارتقای طریق از قضائیه قوه هایهزینه کاهش راستای در- ک

 :فرایندها کردن الکترونیکی

 طریق از ار ورشکستگی امور تصفیه و ثبت اجرائیه دوایر ام،احک اجرای شعب هایمزایده است مکلف قضائیه قوه- ۶

 زاریبرگ امکان است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت کند. برگزار )ستاد( دولت الکترونیکی تدارکات سامانه

 .سازد فراهم سامانه این در را مذکور هایمزایده

 بیلق از اشخاص سوی از مبالغ کلیه پرداخت امکان مکلفند کشور املاک و اسناد ثبت سازمان و قضائیه قوه- ۱

 و متعهدله متعهد، ثبت، اجرای دوایر و احکام اجرای شعب در اجرا متقاضی عنه،مشتکی شاکی، خوانده، خواهان،

 ار دادرسی هزینه استرداد قبیل از کارشناس و رگذاوثیقه شاکی، له،محکوم خواهان، حساب به مبلغ هرنوع واریز

 .نمایند فراهم حضوری مراجعه هرگونه به نیاز بدون و الکترونیکی صورتبه

 و هبیم شرکتهای ایران، اسلامی جمهوری انتظامی فرماندهی کشور، املاک و اسناد ثبت سازمان قضائیه، قوه- ۴

 هایسکو)پلتفرم( دسترسی جمهوری، ریاست فناوری و لمیع معاونت همکاری با مکلفند خودروسازی شرکتهای



 رسمی مالک قبیل از خودرو اطلاعات و سوابق ارائه برای لازم (هایخدمت)سرویس و اطلاعات به خصوصی بخش

 .نمایند فراهم مالک رضایت به مشروط و خریدار به را تصادفات سابقه و

 طلاق، و ازدواج دفاتر رسمی، اسناد دفاتر از گیرندگاندمتخ از یک هر از امضاء اخذ است موظف قضائیه قوه- ۰

 خذا به منوط را غیرتجاری مؤسسات و شرکتها ثبت اداره و معنوی مالکیت ملی مرکز املاک، و اسناد ثبت ادارات

 در آن ثبت و ثنا سامانه در شخص اعلامی همراه تلفن شماره به )کد( شناسه ارسال طریق از الکترونیکی تصدیق

 .نماید مربوط هایمانهسا

 از هاآن انجام امکان که قضائی ماهیت فاقد امور کلیه مجازند کشور املاک و اسناد ثبت سازمان و قضائیه قوه- ۶

 اصلاح ای وایجاد شکوائیه و دادخواست الکترونیکی ثبت قبیل از دارد، وجود خصوصی بخش به سپاریبرون طریق

 حفظ و محرمانگی ملاحظات رعایت با را احکام اجرای و دادرسی فرایند در هاستفاد مورد الکترونیکی هایسامانه

 ختاری از ماهسه ظرف که دستورالعملی در است موظف قضائیه قوه کنند. سپاریبرون اشخاص، خصوصی حریم

 کار و ازس و خصوصی بخش به واگذاری قابل امور رسدمی قضائیه قوه رئیس تصویببه قانون این شدن الاجرالازم

 .کند مشخص را آن

 بازداشت امکان قانون، این شدن الاجرالازم از پس ماهسه ظرف است موظف کشور املاک و اسناد ثبت سازمان- ۱

 ،دادگستری مراجع قبیل از صلاح ذی مراجع برای را حدنگاری سند دارای املاک کلیه آنی و برخط بازداشت رفع و

 .نماید فراهم رمالیاتیامو سازمان و ثبت اجرای دوایر

 رفظ حداکثر موظفند قضائیه قوه اطلاعات فناوری و آمار مرکز و کشور املاک و اسناد ثبت سازمان- ۶بند الحاقی 

 رائها و رسمی دفاتر در ثبت قابل اسناد تمامی ثبت امکان مورد حسب قانون، این شدن الاجراء لازم از پس ماه سه

 عموم رایب را قضائی الکترونیک خدمات دفاتر توسط ارائه قابل خدمات قبیل زا سپاری برون قابل قضایی خدمات

 صورت به اطلاعات، فناوری و ارتباطات وزارت از مجوز دارای خصوصی بخش سکو)پلتفرم(های طریق از اشخاص

 ماده موضوع ایران( اطلاعات فناوری )سازمان اطلاعات تبادل ملی مرکز بستر در و خودکار و غیرحضوری آنی،

 لاتمعام است، موظف کشور املاک و اسناد ثبت سازمان سازند. فراهم ملی اطلاعات و ها داده مدیریت قانون( ۱)

 اسناد .نماید منعکس بعدی استعلامات در را سکو)پلتفرم(ها توسط شده ثبت غیرمنقول اموال به راجع حقوق ناقل

 حق. رسدب رسمی اسناد سردفتران از یکی تأیید به بایست می بند این موضوع سکو)پلتفرم(ها توسط شده ثبت

 حق از بیشتر (۲۴۴) درصد ده ناد،اس الکترونیک ثبت سامانه در سکوها توسط شده ثبت اسناد الثبت

 ارتقای رمنظو به درآمد، عنوان به التفاوت مابه این و است رسمی اسناد دفاتر نزد شده ثبت اسناد الثبت

 .یردگ می قرار کشور املاک و اسناد ثبت سازمان اختیار در ثبتی فرآیندهای بهبود و ها سامانه عملکرد

 نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت سوی از خارجی مطالبات و اویدع از حاصل ارزی وجوه- ۱ الحاقی بند

 خارجی و داخلی ارزی دیون بابت ریال (۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴%) میلیارد هزار پنجاه سقف معادل تا مسلح،

 و حمسل نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت اعلام با کشور کل داریخزانه شود.می تسویه وزارتخانه آن

https://shenasname.ir/laws/39164-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://shenasname.ir/laws/39164-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7


 هزینه و (%شماره) جدول %۲۰۴۲۰ درآمدی ردیف در بند این عملکرد درج به نسبت زیمرک بانک تأیید

 .کندمی اقدام قانون این خرجی – جمعی صورت به ای

 شوراهای درآمد ۲۰/۲/۲۰%۲ مصوب اختلاف حل شوراهای قانون (%۱) ماده راستای در- % الحاقی بند

 .شودمی تلقی تصاصیاخ درآمد عنوان به ۲۰۴۲۴۲ ردیف در مندرج اختلاف حل

 هایدارایی تملک اعتبارات کل از (%۶درصد) پنج تا مجازند استانها توسعه و ریزیبرنامه شورای- ۰بند الحاقی 

 با انتظامی هایرده تجهیز و بازسازی تکمیل، احداث، برای را قانون این (۶۴ -۶جدول) موضوع استان سرمایه

 .دهند اختصاص هاکلانتری و پاسگاهها اولویت

 قانون (۶۴ماده) موضوع حقیقی اشخاص اقامت مکان اطلاعات پایگاه شدن اجرایی راستای در- ۶بند الحاقی 

 قانونی نشانی بروزرسانی و برخط ثبت امکان است مکلف احوال ثبت سازمان ملی، اطلاعات و ها داده مدیریت

 قانونی اهاقامتگ پس این از نماید فراهم مذکور اهپایگ روی بر امنیتی الزامات کلیه لحاظ با را حقیقی اشخاص تمامی

 عاتاطلا تبادل طریق از بایست می احوال ثبت سازمان و باشد می مذکور پایگاه در شده مندرج نشانی شخص هر

 دولتی، ایه شرکت ها، دستگاه تمامی به قانونی های نشانی این ارائه به نسبت الکترونیکی های سرویس برقراری و

 را حقیقی اشخاص نشانی أخذ حق عنوان هیچ به مبادی این نماید. اقدام غیردولتی عمومی هادهاین و موسسات

 .ندارند احوال ثبت سازمان الکترونیکی سرویس از غیر به

 رایاج دوایر احکام، اجرای شعب های مزایده مکلفند کشور املاک و اسناد ثبت سازمان و قضائیه قوه- ۱بند الحاقی 

 صنعت، وزارت کنند. برگزار دولت)ستاد( الکترونیکی تدارکات سامانه طرق از را ورشکستگی مورا تصفیه و ثبت

 مزایده برگزاری درصورت سازد. فراهم سامانه این در را مذکور مزایدات برگزاری امکان است موظف تجارت و معدن

 (۶۶۱) و (۶۶۶) مواد موضوع ل،مح در مال فروش دولت)ستاد(، الکترونیکی تدارکات سامانه طریق از مذکور های

 فروش و نیست مجاز مذکور قانون (۱۱) ماده موضوع شدنی فاسد اموال مزایده جز به مدنی احکام اجرای قانون

 (%۶۴) درصد ده باید قیمت پیشنهاد ارائه و مزایده در شرکت برای اشخاص شود. انجام غیرحضوری صورت به باید

 حسابی به مزایده در شرکت نقدی تضمین عنوان به را مدنی احکام اجرای ونقان (۱۶تا) (۱۴مواد) در مقرر قیمت

 پرداخت هب نیازی صورت این در نمایند. تسلیم شده مشخص دولت)ستاد( الکترونیکی تدارکات سامانه توسط که

 را موالا بهای بقیه مقرر موعد در مزایده برنده که درصورتی و نیست مدنی احکام قانون (۶۱۸ماده) موضوع بها،

 .شود می ضبط دولت نفع به او نقدی تضمین نپردازد

 انتظامی فرماندهی کشور، املاک و اسناد ثبت سازمان قضائیه، قوه اطلاعات فناوری و آمار مرکز- ۱بند الحاقی 

 های شرکت بیمه، های شرکت ایران، اسلامی جمهوری مرکزی بیمه کشور، وزارت ایران، اسلامی جمهوری

 تمعاون همکاری با ندمکلف موتوری، نقلیه وسایل به راجع اطلاعات دارای اجرائی دستگاههای سایر و خودروسازی

 از یموتور نقلیه سوابق و اطلاعات برخط استعلام امکان جمهوری، ریاست بنیان دانش اقتصادی و فناوری علمی،

 مچنینه و فنی معاینه و تصادفات سابقه نقلیه، وسیله به راجع شده انجام حقوقی اعمال مالکیت، اطلاعات قبیل

 موضوع اطلاعات تبادل ملی مرکز طریق از را متعاملین اهلیت و ویته احراز قبیل از اشخاص سوابق و اطلاعات



 حفظ و محرمانگی رعایت با معامله طرفین رضایت به مشروط و ملی اطلاعات و ها داده مدیریت قانون (۱) ماده

 لامیاس جمهوری انتظامی فرماندهی نمایند. فراهم خصوصی بخش سکو)پلتفرم(های برای اشخاص خصوصی حریم

 رم(های)پلتف سکو به رهگیری )کد( شناسه صدور سرویس( ای)وب شبکه خدمات ارائه به نسبت است مکلف ایران

 اطلاعات تبادل ملی مرکز طریق از پلاک، تعویض از پیش موتوری نقلیه وسایل معاملات ثبت برای خصوصی بخش

 .نماید اقدام

 به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با کشور بودجه و برنامه سازمان توسط بند این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب

 بعدی الحاقات و اصلاحات با ۶۴۸۰/۸/۶۱ مصوب اختلاف حل شوراهای قانون آزمایشی اجرای مهلت- ۹بند الحاقی 

 .شودمی تمدید ،۴۱۶۰ سال در اختلاف حل شورای لایحه شدن الاجراءلازم زمان تا آن انقضای تاریخ از

بند )ب( این تبصره نسبت به پرداخت دیه ( ۴وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء) -۸بند الحاقی 

مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و 

گیرند ی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار میها، گشت)تور(های امنیتی و بازرسمرزبانی و گشت

شوند، با معــرفی ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح میو همچنین سربازان وظیفه

ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف 

 .این قانون اقدام نماید( ۸جدول شماره ) ۶۴۴۴۴۴ـ  ۶۴از محل اعتبارات ردیف ( %۱۴ست درصد)بی

 هایاهدستگ کلیه الکترونیک، نظارت جامع سامانه سازیپیاده و هوشمند نظارت اهداف تحقق منظور به- بند الحاقی

 دسترسی امکان مکلفند؛ فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله ۶ برنامه قانون ۱۸ ماده موضوع اجرایی

 عایتر نمایند. فراهم کشور کل بازرسی سازمان برای را دستگاه اطلاعاتی هایبانک و هاسامانه به برخط و آنلاین

 سامانه به دسترسی عدم است. الزامی اتمی هایدستگاه و اتمی انرژی و مسلح نیروهای هایسامانه محرمانگی

 نظامی، هایبخش و هادستگاه همچنین و شوندمی اداره رهبری معظم مقام رنظرزی مستقیماً که هاییدستگاه

 .است لهمعظم اذن به منوط امنیتی و انتظامی

 ۶۰۴۱ سال در عدالت اجرای و رجوع، ارباب تکریم شفافیت، برای شودمی داده اجازه قضائیه قوه به- بند الحاقی

 یاردمیل سیصد سقف تا قاچاق کالاهای فروش محل از یا و قضائیه قوه در محاکم قطعی مالی هایمحکومیت محل از

 .نماید نصب محکمه هر در دوربین یک حداقل تعداد تومان( میلیارد )سی ریال

 نقل و حمل و مسکن -۲۲ تبصره

 احداثی واحدهای و مهر مسکن واحد هـر بـابت مهـر مـسکن های)پروژه( طرح مالیات میزان- الف

 برای روبنایی( و زیربنایی سازی، محوطه سازی، آماده )شامل مسکن تولید شجه قانون موضوع

 پیمانکاران و هاتعاونی و سازندگان با جانبه سه تفاهمنامه هایطرح)پروژه( در ۲۰۴۱ الی ۲۰%۲ هایسال

 میلیون سه معادل شهرسازی و راه وزارت معرفی با و قرارداد نوع هر با آنها با قرارداد طرف فرعی



 بر مالیات از غیر به دیگری مالیات هیچگونه و گرددمی تعیین واحد هر برای ریال (۴۴۴.۴۴۴.%)

 صدور به موظف مالیاتی امور سازمان. گیردنمی تعلق هاطرح)پروژه( این به مصالح خرید بابت افزودهارزش

 .است مالیات این دریافت از پس مالیاتی مفاصاحساب

 زیرساختهای تأمین و شهرها محدوده از خارج و محدوده در واقع غیررسمی ههایسکونتگا ساماندهی برای- ب

 نی،تلویزیو و رادیویی ایستگاههای معابر، روشنایی کلانتری، و پاسگاه مدرسه، مسجد، از اعم مناطق این در لازم

 آمایش طرح چوبدرچهار نیاز مورد شهری تأسیسات سایر و برق و آب تأمین ساخت زیر بهداشتی، هایزیرساخت

 خاک و آب منابع از مراقبت و محیطی زیست معیارهای رعایت با و اقتصادی استعدادهای براساس و سرزمینی

 هرهایش بندی سطح و شهری شبکه و ها زیرساخت از استفاده امکان و طبیعی سوانح مقابل در ایمنی و کشاورزی

 محل زا مکلفند هااستان توسعه و ریزی برنامه شورای کلانشهرها رویه بی گسترش و افزایش از جلوگیری و کشور

 صرف و تعیین ساکن جمعیت براساس را مناطق این سهم افزوده،ارزش بر مالیات قانون (۴۸ماده) عوارض

 وسطت قانون این ابلاغ از پس ماهیک طی بند این اجرائی نامهآئین نمایند. مناطق همان بهسازی و زداییمحرومیت

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و تهیه کشور بودجهوبرنامه سازمان

 فرماندهی همکاری با مکلفند بالا به نفر هزار پنجاه جمعیت با شهرهای هایشهرداری و شهرسازی و راه وزارت- ج

 اب و دهادرآم محل از سالانه سود و اصل بازپرداخت و غیردولتی بخشهای گذاریسرمایه از استفاده با و انتظامی

 درآمد و اماقد تخلفات الکترونیک تشخیص و سرعت )کنترل( پایش هایدوربین نصب به نسبت رقابتی شرایط

 هایسبتن به تا واریز رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون در مقرر حسابهای به را تخلفات ثبت از حاصل

 .گردد توزیع شده تعیین

 صددرصد مکلفند نقل و حمل حوزه در شهرسازی و راه ارتوز تابعه سازمانهای و شرکتها از هریک- د

 سهام سود و ویژه سود (۴۴%) درصد پنجاه مالیات، کسر از پس را خود تقسیم قابل سود از (۲۴۴۴)

 به ریال (۲۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار ده سقف تا قانون این سه شماره پیوست در مندرج دولت

 اعلام شهرسازی و راه وزارت توسط که کشور کل داریخزانه زدن نقل و حمل توسعه صندوق حساب

 به صندوق اساسنامه اساس بر و منظور صندوق، اولیه سرمایه حساب به واریزی مبالغ. نمایند واریز شودمی

 .رسدمی مصرف

 ای و تکمیل برای بورس سازمان از مجوز دریافت با تا شودمی داده اجازه نقل و حمل توسعه صندوق به

 آوریجمع به نسبت )پروژه( طرح صندوق تأسیس طریق از نقل و حمل بخش انتفاعی طرحهای احداث

 رخن با دلمعا سودی حداقل تضمین یا و سهام واگذاری به نسبت و اقدام غیردولتی بخشهای از منابع

 .نماید اقدام )پروژه( طرح هر برای اعتبار و پول شورای مصوب تسهیلات سود

 مصوب مسکن تولید جهش قانون (۲۴) ماده رعایت با شودمی داده اجازه اجرائی دستگاههای به -هـ

 امور وزیر از مجوز اخذ با قانون این (%) شماره جدول در مندرج ربطذی ردیف سقف در ۲۰۴۴ /۴% /,۲

  :به نسبت دارایی و اقتصادی



 سازمان تخصیص با خزانه به واریز از پس را حاصله درآمد و اقدام خود مازاد املاک فروش- ۲

 املاک وقوع محل استان اولویت با ای سرمایه های دارایی تملک های طرح صرف کشور بودجهوبرنامه

 .کنند

 ایهبرپ خود مازاد املاک تهاتر به نسبت کشور بودجهومهبرنا سازمان با موافقتنامه مبادله از پس- ۱

 قانون (۱۴) ماده )موضوع شده حسابرسی قطعی هایبدهی بابت پیمانکاران با کارشناسی قیمت

 .کنند اقدام سماد سامانه تأیید مورد عمومی( محاسبات

 در آن مصرف به روطمش دولتی، شرکتهای املاک و اراضی غیرمنقول، اموال فروش از حاصل درآمد- %

 به آنها فهرست )که داراولویت و پیشران طرحهای و تمامنیمه ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای

 .بود نخواهد دولت سهم ویژه سود و مالیات مشمول رسد(، می وزیران هیات تصویب

 قانون این (۶۱) صرهتب «ل» بند استثنای به ایهزینه های موضوع در بند این از حاصل درآمدهای مصرف- ۰

 .است ممنوع

 .دباشمی دارایی و اقتصادی امور وزارت سادا سامانه در ثبت به منوط تبصره این مشمول املاک تهاتر و فروش- ۶

 معماری و شهرسازی عالیشورای و ایران معماری و شهرسازی عالیشورای تأسیس قانون (۶) ماده کمیسیون- ۱

 قانون (۱) ماده رعایت با دارایی و اقتصادی امور وزارت درخواست از پس ماهیک داکثرح ظرف مکلفند هریک ایران

 کنند. اقدام مناسب کاربری تغییر به نسبت (۱) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق

 هدیتع یا کاربری تغییر و هپروان ارزش میزان به مشارکت صورتبه اموال سازی آماده و کاربری تغییر هایهزینه

 .شد خواهد تسویه ربطذی درآمد محل از اموال فروش از پس اجرائی دستگاه توسط

 ظرف دارایی و اقتصادی امور وزارت و مسؤول() کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط بند این اجرائی نامهآیین- ۱

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و تهیه قانون این شدن الاجرالازم از پس ماهسه

 شده حسابرسی قطعی ایهبدهی و مطالبات تسویه برای شودمی داده اجازه اجرائی دستگاههای به -و

 اجتماعی تأمین سازمان و دولتیغیر عمومی نهادهای و اجتماعی تأمین سازمان و هاشهرداری به خود

 به نسبت خصوصی عمومی مشارکت طرحهای در دولت سهم آورده بابت یا مسلح، نیروهای

 در املاک و مسکن( تولید جهش قانون (۲۴) ماده رعایت کارشناسی)با قیمت به اراضی مبادله/تهاتر

 این شدن الاجرالازم از پس ماه دو ظرف که اینامهآیین چوبچهار در و مقررات و قوانین وفق اختیار

 و کار تعاون، وزارت و کشور وزارت همکاری با مسؤول() دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط قانون

 .نمایند داماق رسد،می وزیران هیأت تصویببه و تهیه اجتماعی رفاه

 اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای- ز

 اعاتاطل مکلفند اتمی( انرژی سازمان و اطلاعات وزارت مسلح، نیروهای امنیتی و نظامی اماکن استثنای )به ایران

 در ار دارند اختیار در دولت نماینده و متولی بردار،بهره مالک، عنوانبه که تملیکی اموال و انفال غیرمنقول، اموال

 شهنق سازمان جمله از توصیفی و مکانی اطلاعات دارای اجرائی دستگاههای نمایند. تکمیل و ثبت سادا سامانه



 نسازما نیرو، زارتو تابعه سازمانهای و شرکتها کشاورزی، جهاد وزارت مسلح، نیروهای جغرافیایی سازمان برداری،

 یفیتوص اطلاعات مکلفند پست ملی شرکت و هاشهرداری مسکن، و زمین ملی سازمان کشور، املاک و اسناد ثبت

 .دهند قرار وزارتخانه این اختیار در را دارایی و اقتصادی امور وزارت نیاز مورد مکانی یا

 و ۶۰۴۱ سال در برق و آب هزینه جهیزات،ت و آلاتماشین و اساسی تعمیرات طرحهای اعتبارات پرداخت- ۶

 یا و منابع سایر اختصاصی، درآمدهای محل از هاهزینه سایر و نگهداری تجهیز، برای پرداخت هرگونه همچنین

 دستگاههای حسابانذی است. ممنوع سادا سامانه در نشده ثبت موارد برای دولتی شرکتهای منابع و اعتبارات

 یتلق دولتی وجوه و اموال در غیرقانونی تصرف منزله به آن اجرای عدم و بوده حکم ینا رعایت به مکلف اجرائی

 .گرددمی

 اطلاعات، برداشت سپاریبرون جمله از دولت، غیرمنقول اموال مستندسازی و شناسایی برای لازم اعتبارات- ۱

 هایهزینه کارشناس، الزحمهقح نقشه، تهیه عوارض، پرداخت غیرمنقول، اموال شناسایی در مؤثر اشخاص پاداش

 .است پرداخت قابل قانون این (۸) شماره جدول ۶۶۴۴۴۴ سرفصل ذیل ربطذی ردیف محل از موارد سایر و ثبتی

 یک ۶۰۴۱ سال در است مکلف شهرسازی و راه وزارت جمعیت، جوانی تحقق و خانواده از حمایت منظوربه- ح

 جوانی و خانواده از حمایت قانون (۰) ماده در مندرج شرایط قالب در انرایگ صورتبه مسکونی واحد یا زمین قطعه

 .دهد اختصاص بیشتر و قلو چهار سال، ۱۴ زیر بیشتر و فرزند ۰ دارای هایخانواده به جمعیت

 و قوانین چوبچهار در شهرها توسعه یا و جدید شهر ایجاد صورت در است موظف شهرسازی و راه وزارت- ط

 ایران اسلامی جمهوری سیمای و صدا نیاز مورد هایزیرساخت ایجاد برای زمین تأمین به نسبت مربوط مقررات

 .نماید اقدام

ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و شود، حسب ضرورت زمینبه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -ی

های شهرها های فرسوده و حاشیهی بافتمسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرین

 .اختصاص دهد

 کلیه در عوارض اخذ غیردولتی، بخش گذارانسرمایه مشارکت طریق از است مجاز شهرسازی و راه وزارت- ک

 عیینت در است مکلف شهرسازی و راه وزارت همچنین نماید. عملیاتی الکترونیکی صورتبه را بزرگراهها و آزادراهها

 وارضع پرداخت به نسبت موقعبه که کاربرانی حقوق که نماید عمل نحوی به پلکانی صورتبه ایجاده رضعوا نرخ

 .شود حفظ عوارض موقعبه پرداخت برای لازم انگیزه و رعایت نمایند،می اقدام

 ردنک الکترونیکی از حمایت منظوربه گربیمه شرکتهای و ایران اسلامی جمهوری انتظامی کل فرماندهی

 تعویض متقاضیان از آزادراهی عوارض از ناشی هایبدهی مفاصاحساب أخذ به موظف کشور آزادراههای

 گذاریسرمایه سود و اصل استهلاک برای حاصله منابع. باشندمی ثالث شخص بیمه خدمات و خودرو پلاک

 .شد خواهد صرف است گرفته انجام آن در تردد که ایجاده محور در گرفته صورت



 اجرائی دستگاههای به رجوع، ارباب مندیرضایت افزایش و اجرائی دستگاههای وریبهره افزایش منظوربه- ل

 کشوری خدمات مدیریت قانون (۲%) ماده موضوع استاندارهای و ضوابط براساس شودمی داده اجازه

 یا تهاتر با (۱) دولت لیما مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (۰) ماده اجرای در

 هااستان تهران، در خود پراکنده ساختمانهای تجمیع به نسبت خود منقول غیر اموال فروش

 هبودج و برنامه سازمان دارایی، و اقتصادی امور وزارت توسط بند این اجرائی نامهآئین. کنند اقدام هاوشهرستان

 تهیأ تصویببه و تهیه قانون این شدن الاجراءلازم از پس ماهسه ظرف کشور استخدامی و اداری سازمان و کشور

 .رسید خواهد وزیران

 دارایی و اقتصادی امور وزیر مشترک پیشنهاد با معدن و صنعت بانک مدیرعامل و مسکن بانک مدیرعامل تعیین- م

 حکم صدور و بانکها این عمومی مجمع تصویب و تجارت و معدن صنعت، و شهرسازی و راه وزرای ترتیب به و

 .شودمی انجام مذکور بانکهای عمومی مجمع رئیس توسط

 سکونت اولویت با را خود مالکیت در اراضی شود، می داده اجازه شهرسازی و راه وزارت به- ۲ الحاقی بند

 شهری مصوب های طرح اساس بر و درآمده اشخاص تصرف به ۲۰%۲ سال از قبل که رسمی غیر گاههای

 .نماید واگذار اعیانی مالکین به را باشد می برداری بهره درحال و گرفته صورت ساز و ساخت

 سازمانی منازل ساخت و نوسازی است مجاز مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت- ۱ الحاقی بند

 تامین در دولت حمایت و بانکی تسهیلات اخذ طریق از انتظامی نیروی اولویت با را مسلح نیروهای

 یینآ نماید. اقدام مازاد املاک فروش و داخلی منابع بکارگیری و مناسب بانکی تسهیلات ایجاد و نزمی

 کل ستاد همکاری با مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت توسط بند این موضوع اجرایی نامه

 یبتصو به و تهیه کشور بودجه و برنامه سازمان و مرکزی بانک و شهرسازی و راه وزارت مسلح، نیروهای

 .رسد می وزیران هیات

 معماری و شهرسازی عالی شورای مصوبات مطابق است مکلف شهرسازی و راه وزارت- % الحاقی بند

 ری،کلانت پاسگاه، احداث برای نیاز مورد زمین مصوب، سرانه براساس و متبوع وزارت تأیید مورد ایران

 و ملی مسکن مهر، مسکن طرحهای در بسیج ورزشی فرهنگی هایسالن و مقاومت هایحوزه و پایگاه

 ذینفع دستگاههای اختیار در رایگان صورت به را برخوردارکم مناطق در شهری بازآفرینی طرحهای

 .دهد قرار

 در مشارکت به فرسوده بافت ساکنان تشویق برای است مجاز شهرسازی و راه وزارت- الحاقی جزء

 ایهحاشی و فرسوده بافت این واحدهای کلید به کلید رآیندف در ایحاشیه و فرسوده هایمحله نوسازی

 کارشناسی قیمت در تخفیف درصد ۰۴ سقف تا خود مالکیت تحت اراضی یا نوسازی واحدهای یا

 .کند اعمال مذکور اراضی یا نوسازی واحدهای



 مسکن تولید جهش قانون اجرای راستای در شود می داده اجازه شهرسازی و راه وزارت به- جزء الحاقی

 و تملک تحت اراضی از بخشی ملی نهضت طرح جمله از مسکن حمایتی های پروژه اجرای منظور به و

 های شرکت و غیربانکی اعتباری موسسات ها،  بانک سازندگان، با مشارکت برای را خود اختیار در

 با را آن از حاصل منابع یا و مسکونی واحدهای از خود شرکت سهم و داده اختصاص ها آن وعهزیرمجم

 واگذار اجاره به استیجاری واحد عنوان به یا و داده اختصاص ایشان به درآمدی پایین های دهک اولویت

 .نماید

 از ها آن موعهزیرمج های شرکت و غیربانکی اعتباری موسسات ها، بانک بند این اجرای راستای در

 رقابت تولید موانع رفع قانون ,۲ و ۲۰ مواد و کشور بانکی و پولی قانون ۰% ماده یک بند موضوعات

 هستند. مستثنی کشور مالی نظام ارتقای و پذیر

های اجرایی های مستقیم، کلیه دستگاهمکرر قانون مالیات( ۶۱۸ماده)( ۹در راستای اجرای تبصره) -۰بند الحاقی 

 .رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاَ از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایندو خدمات

 قانون تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن در اجرای( %۱۶اجازه داده می شود بیست و پنج درصد ) -۶بند الحاقی 

 .توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی های مسکن سراسر کشور صورت پذیرد تولید جهش

قانون بودجه سال ( ۶۶قانون جهش تولید مسکن و بند )الف( تبصره )( ۴در راستای اجرای ماده ) -۱اقی بند الح

های ، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه۶۰۴۶

ه تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن های حمایتی تأمین مسکن، نسبت بتأمین خدمات زیربنائی و روبنائی طرح

انقلاب اسلامی، شهرداری ها، سازمان همیاری شهرداری، قرارگاه خاتم الانبیاء)ص(، ستاد اجرایی فرمان امام 

 .خمینی)ره( و بنیاد مستضعفان براساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید

ت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف به منظور شفاف سازی هزینه فرص -۱بند الحاقی 

است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرائی براساس اطلاعات ثبت شده املاک در 

اجرائی این بند توسط سازمان سامانه سادا معادل اجاره بها محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل 

ماه پس از تصویب این قانون تهیه بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سهو  برنامه

 .و به تصویب هیأت وزیران می رسد

 و اموال( …در مواردی که دستگاه اجرائی )اعم از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و -۹بند الحاقی 

ای به قرارگاه سازندگی خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارائی سرمایه غیرمنقول و منقول دارایی

کنند دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارائیهای مزبور به قرارگاه )ص( واگذار میالانبیاخاتم

 .می باشند
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ان ها و دستگاه های اجرائی در دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان های مازاد سازم -۸بند الحاقی 

 .استانها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه های اجرائی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید

 و منقول های دارایی و اموال واگذاری از حاصل وجوه محل از ریال میلیارد هزار ۶ میزان به دولت- بند الحاقی

 پرداخت به نسبت اجتماعی تامین تقویت هدف با تمام نیمه دارایی تملک های طرح ریواگذا و مازاد غیرمنقول

 درصد ۶۴ میزان به کشور شمالی و جنوبی سواحل در فعال کارت دارای صیادان و ملوانان بیمه حق از دولت سهم

 .یدنما اقدام اجتماعی تامین سازمان به درصد ۱ میزان به صیادان و ملوانان پرداخت با متناسب

 و نموده اقدام مذکور اشخاص بیمه برقراری به نسبت ۶۰۴۱ سال ابتدای از است مکلف اجتماعی تامین سازمان

 .نماید ارسال اسلامی شورای مجلس به یکبار ماه ۴ هر را آمده عمل به اقدامات گزارش

 دستمزد و حقوق -۲۱ تبصره

 برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی تگاههایدس در بگیرحقوق مختلف گروههای حقوق ۶۰۴۱ سال در -الف

 وزارت مسلح، نیروهای همچنین و ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله

 عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها علمیهیأت اعضای لشکری، و کشوری کارکنان اتمی، انرژی سازمان اطلاعات،

 :ابدیمی افزایش زیر شرح به دستگاهها این در شاغل کار قانون مشمولین دستمزد و وقحق و قضات و پژوهشی و

 یابد.می افزایش ۶۰۴۶ سال به نسبت (%۱۴) درصد بیست میزان به بگیرحقوق مختلف گروههای حقوق ضریب- ۶

 سال بگیران حقوق کارگزینی حکم حداقل برابر (۶/۱) معادل بگیران حقوق ۶۰۴۱ سال کارگزینی حکم حداقل

 اصلاح قانون (۶جزء) امتیازات اعمال با ۶۰۴۶ سال بودجه قانون (۶۱تبصره) )الف( بند (۶جزء) موضوع ۶۰۴۶

 جزء این حکم بود. خواهد لشگری و کشوری بازنشستگان و کارکنان حقوق ترمیم و ۶۰۴۶ سال بودجه قانون

 انکارکن و معین)مشخص( کار قرارداد کارکنان ایبر ماهانه منعقده قرارداد مبلغ و پیمانی رسمی، کارکنان شامل

 .باشد می پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت در پیراپزشکان و پزشکان خدمت طرح

 هایندوقص سایر و لشکری و کشوری بازنشستگی هایصندوق مشترکان و بگیرانوظیفه بازنشستگان، حقوق- ۱

 ۶۰۴۶ سال حقوق حکم آخرین به نسبت (%۱۴) درصد بیست میزان به اجرائی، دستگاههای به وابسته بازنشستگی

 در ذکورم بازنشستگی های صندوق مشترکان و بگیران وظیفه بازنشستگان، حقوق حکم حداقل یابد. می افزایش

 بودجه قانون (۶۱تبصره) )الف( بند (۱جزء) موضوع ،۶۰۴۶ سال حقوق حکم حداقل برابر (۶/۱) معادل ۶۰۴۱ سال

 بازنشستگان و کارکنان حقوق ترمیم و ۶۰۴۶ سال بودجه قانون اصلاح قانون (۱) جزء افزایش اعمال اب ۶۰۴۶ سال

 .بود خواهد لشگری و کشوری

 اولاد، حق و مندیعائله هزینه کمک امتیاز جمعیت، جوانی و خانواده از حمایت قانون (۶۱) ماده اجرای در-۴

 و ۶۴۶۴ و ۱۱۹۴ ترتیب به بازنشستگان، و شاغلین کشوری تخدما مدیریت قانون (۱۹) ماده (۰) بند موضوع

 .گرددمی تعیین الذکر فوق قانون (۶۱) ماده مشمولین مذکور امتیاز ریالی معادل

 سایر حقوق حداقل و کشوری خدمات مدیریت قانون مشمول شاغلان مستمر مزایای و حقوق حداقل- ۰

 تأمین سازمان و کشوری بازنشستگی صندوق مشمول بگیرانوظیفه و بازنشستگان حقوق حداقل ،بگیرانحقوق



 افزایش (%۱۴) درصد بیست میزان به اجرائی دستگاههای به وابسته هایصندوق سایر و مسلح هاینیرو اجتماعی

 .یابدمی

 هایحمایت سایر و کشور بهزیستی سازمان و خمینی)ره( امام امداد کمیته پوشش تحت مددجویان مستمری- ۶

 .یابدمی افزایش (%۰۴درصد) چهل میزان به آنها با متناسب

 .بود خواهد بازنشستگان حقوقی حکم حداقل معادل شهدا، والدین مستمری- ۱

 حداقل بعدی، الحاقات و اصلاحات با۶۴۱۴/۱/۱۸ مصوب عمومی وظیفه خدمت قانون (۰۸) ماده دراجرای- ۱

 دریافتی حداقل (%۱۴) درصد شصت معادل غیرعملیاتی مناطق در مشغول مجرد وظیفه سربازان ماهانه دریافتی

 مناطق در مشغول مجرد وظیفه نسربازا ماهانه دریافتی حداقل ریال(،(۰۹۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون هشت و پایور)چهل

 حداقل و ریال( (۱۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون پایور)شصت دریافتی حداقل (%۱۶) درصد پنج و هفتاد معادل عملیاتی

 میلیون دو و پایور)هفتاد دریافتی حداقل (%۸۴درصد) نود معادل فرزند بدون متأهل وظیفه سربازان ماهانه دریافتی

 لک ستاد توسط آنان فرزند تعداد و درجات تحصیلات، به باتوجه آن ستورالعملد باشد.می ریال( (۱۱۰۴۴۴۰۴۴۴)

 .شودمی تهیه مسلح نیروهای

 آزادگان و نجانبازا به مکلفند کشور بهزیستی سازمان و مسلح نیروهای کل ستاد و ایثارگران امور و شهید بنیاد -ب

 وظیفه حقوق دریافت مشمول مسلح نیروهای ینقوان اساس بر که درآمد و شغل فاقد اشتغال حالت غیر معسر

 و مددرآ و شغل فاقد معسر رزمندگان و درآمد و شغل فاقد متوفی جانبازان قانونی تکفل تحت افراد باشند،نمی

 رفاه اتاطلاع پایگاه بر مبتنی وسع ارزیابی آزمون اساس بر که درآمد، و شغل فاقد شدید خیلی و شدید معلولین

 به معیشت کمک ماهانه تر،پایین درآمدی دهکهای اولویت با دارند قرار (۱) تا (۶) درآمدی کهایده در ایرانیان

 معلولین و بالاتر و (۱۶)% درصد پنج و بیست جانبازان برای ریال (۱۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیون شصت حداکثر میزان

 و (%۱۶) درصد پنج و بیست یرز جانبازان برای ریال (۶۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیون پنجاه حداکثر شدید خیلی و شدید

 .نماید پرداخت معسر رزمندگان

 روههایگ درآمدی دهکهای با متناسب سنواتی، بودجه قانون در شده بینیپیش اعتبارات سقف در افزایش میزان- ۶

 این اجرائی نامهآئین چوبچهار در ترپایین درآمدی دهکهای که نحوی به شد، خواهد اعمال حکم این مشمول

 .گردند برخوردار شده تعیین سقف تا بیشتری معیشت کمک از بند

 شرایط شدن فراهم رغمعلی و داشته کار انجام توانایی که تبصره این موضوع رزمندگان و آزادگان جانبازان،- ۱

 شدهن کار به مشغول مورد( )حسب مسلح نیروهای کل ستاد و ایثارگران امور و شهید بنیاد تشخیص به اشتغال

 .گردندنمی حکم این مشمول اشند،ب

 غلش فاقد معسر رزمندگان و درآمد و شغل فاقد اشتغال غیرحالت معسر آزادگان و جانبازان وسع آزمون فرایند- ۴

 کمک کنندگاندریافت تکلیف تعیین ،(۱) تا (۶) درآمدی دهکهای به معیشت کمک پرداخت بر تاکید با درآمد و

 واجد رغمعلی که مشمولینی نیز و اطلاعات پایش زمانی دوره دارند، قرار (۶۴) ات (۹) دهکهای در که معیشت

 امور و دشهی بنیاد توسط که بود خواهد اینامهآئین مطابق اند،نشده معیشت کمک دریافت به موفق بودن، شرایط



 شدن الاجرالازم از پس ماه دو ظرف کشور، بودجهوبرنامه سازمان و مسلح نیروهای کل ستاد مسؤول(،) ایثارگران

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد قانون این

 ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای در انسانی نیروی وریبهره ارتقاء منظوربه -ج

 یاجرائ دستگاههای ،نفعانذی به مؤثر خدمات ارائه و ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه

 مانساز و مسؤول() کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط که اینامهآئین براساس را غیرمستمر هایپرداخت موظفند

 پرداخت رسید، خواهد وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد ۶۰۴۱ ماهخرداد پایان تا حداکثر کشور استخدامی و اداری

 .نمایند

 (با رای نمایندگان مجلس حذف شد)

 هاپرداختی سایر و غیرمستمر و مستمر مزایای و حقوق محل از سال در ماهانه متوسط پرداختی خالص سقف- د

 ماده موضوع اجرائی دستگاههای در بگیرحقوق مختلف گروههای به ۶۰۴۱ درسال هرعنوان تحت و محل هر از

 روهاینی همچنین و ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸)

 و دانشگاهها علمیهیأت اعضای لشکری، و کشوری کارکنان قبیل از اتمی انرژی سازمان و اطلاعات وزارت مسلح،

 یبازنشستگ هایصندوق مشترکان و بگیرانوظیفه بازنشستگان، و قضات و پژوهشی و عالیآموزش مؤسسات

 میزان به شورک مناطق کلیه در اجرائی دستگاههای به وابسته بازنشستگی هایصندوق سایر و لشکری و کشوری

 نوع هر محل از و عنوان هر تحت مبلغ این بر مازاد پرداخت است. ریال (۶۶۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیون پنجاه و پانصد

 و هاوزارتخانه در بازنشستگان و قضات علمی،هیأت اعضای کارمندان، از اعم لشکری و کشوری کارکنان به اعتبار

 عمومی نهادهای یا و دولت توسط طریق هر به آن مدیران که مؤسساتی و شرکتها همچنین و دولتی شرکتهای

 یقانون پزشکی سازمان در شاغل پزشکان خاص العادهفوق پزشکی، گروه کارانه است. ممنوع شوند،می منصوب

 اتمی، انرژی سازمان پرتوکاران اشعه حق کشور، ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان کارکنان کشور،

 یعلمهیأت اعضای التدریسحق و هارساله و هانامهپایان مشاوره و راهنمایی داوری، حق و لتألیفاحق التحقیق،حق

 وقت متما بالینی علمی هیأت اعضای جغرافیائی(، وقت )تمام مطب از محرومیت حق جغرافیایی، وقت تمام بالینی

 (۶۱) و( ۴۱) مواد موضوع مالیاتی فیتمعا و ایثارگران بازنشستگی بیمه همچنین و سال پایان عیدی و جغرافیایی

 شورای پیشنهاد به خاص، موارد سایر در است. مستثنی جزء این حکم از ایثارگران به رسانیخدمات جامع قانون

 .شودمی اقدام وزیران هیأت تصویب و دستمزد و حقوق

 دولت کارکنان به ضروری هایهزینه از بخشی و خدمتپایان پاداش پرداخت قانون موضوع خدمتپایان پاداش- هـ

 مدیریت قانون (۶۴۱) ماده مشمول کارکنان خدمتپایان پاداش بعدی، الحاقات و اصلاحات با۶۴۱۶/۱/۱۱ مصوب

 کلیه کارکنان و مدیران رؤسا، مقامات، به مذکور قانون (۱۹) ماده (۶۴) بند العادهفوق احتساب با کشوری خدمات

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای

 تا حداکثر خدمت سال هر ازای در اتمی انرژی سازمان و مسلح نیروهای اطلاعات، وزارت همچنین و ایران اسلامی



 نیروهای رایب بند این اعمال بود. خواهد ریال (۶۰۱۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون دویست و میلیارد پنج سقف تا و سالسی

 .باشد می (۶۶۱) ماده (۴) تبصره رعایت با مسلح

 تحت که حقیقی اشخاص درآمد مجموع بر مالیات نرخ و مالیاتی معافیت سقف ،۲۰۴۱ سال در- و

 وقت تمام بالینی علمی هیأت اعضای کارانه و عیدی استثنای )به مزایا و حقوق قبیل از عناوینی

 شاغل، حق شغل، حق مزد، یا مقرری جغرافیایی(، وقت تمام بالینی متخصص پزشکان و جغرافیایی

 التدریس،حق پاداش، جلسات، در حضور حق مشاوره، حق الزحمه،حق کار،اضافه ها،العادهفوق

 یا یک ،ازغیرنقدی و نقدی صورتبه غیرمستمرکه یا مستمر از اعم کارانه و پژوهش حق التحقیق،حق

 غیراصلی یا و اصلی کارفرمای از چه نمایند،می تحصیل دولتیغیر یا و دولتی بخش در منبع، چند

 :است ذیل شرح به باشد، مستقیم( هایمالیات قانون (۰۰) ماده (۲) تبصره )موضوع

 در ۲%/۲۰/۰%۲ اصلاحی مستقیم هایمالیات قانون (۰۰) ماده موضوع سالانه مالیاتی معافیت سقف- ۲

 .شودمی تعیین ریال (۲.۱۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیون دویست و میلیارد یک مبلغ مبلغ ۲۰۴۱ سال

 :باشدمی زیر شرح به حقیقی اشخاص درآمد مجموع بر مالیات نرخ- ۱

 و ششصد و میلیارد یک تا (۲،۱۴۴،۴۴۴،۴۴۴) ریال میلیون دویست و میلیارد یک مازاد به نسبت- ۱-۲

 ٪۲۴ درصد ده ،(۲،۰۰۴،۴۴۴،۴۴۴) ریال میلیون هشتاد

 و میلیارد دو تا ریال (۲،۰۰۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیون هشتاد و ششصد و میلیارد یک مازاد به بتنس- ۱-۱

 (۴%۲ )درصد پانزده ریال، (۰۴،۴۴۴،۴۴۴,،۱) میلیون شصت و هفتصد

 و میلیارد چهار تا ریال (۰۴،۴۴۴،۴۴۴,،۱) میلیون شصت و هفتصد و میلیارد دو مازاد به نسبت- %-۱

 (۱۴۴ )درصد بیست ریال، (۴۴۴،۰،۴۰۴،۴۴۴) میلیون هشتاد

 (۴% %)درصد سی بالا، به ریال (۰،۴۰۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیون هشتاد و میلیارد چهار مازاد به نسبت- ۱-۰

 حقوق ایشور تصویب با و کشور بودجهوبرنامه سازمان پیشنهاد به پلکانی مالیات بر استثناء موارد- %

 .گرددمی تعیین دستمزد و

 (شد حذف علنی نصح در بالا ۴ جزء)

 هایمالیات قانون (,%) ماده موضوع درآمد فاقد اشخاص مستغلات سالانه مالیات معافیت میزان -ز

 مستقیم مالیاتهای قانون (۲۴۲) ماده موضوع مشاغل درآمد بر مالیات و,۰۴/۲۲/۱%۲ اصلاحی مستقیم

 تعیین ریال (%,۴۴۴،۴۴۴،۰) میلیون پنج و هفتاد و چهارصد مبلغ به سالانه,۰۴/۲۲/۱%۲ اصلاحی

 .شودمی

 -ح



 مراجع قانونی مصوبات موجببه که کشوری خدمات مدیریت قانون (۶) ماده موضوع اجرائی دستگاههای تمامی- ۶

 مسلح، نیروهای جز به اندشده خارج کشوری خدمات مدیریت قانون شمول از انحاء از نحوی هر به یا و صلاحذی

 شورای تصویببه را خود پرداخت هاینظام ۱۶۰۴ سال پایان تا مکلفند اتمی انرژی سازمان و اطلاعات وزارت

 .برسانند دستمزد و حقوق

 قانون (۶۶۱ماده) (۶تبصره) و ۶۴۱۴ سال مصوب پرداخت هماهنگ نظام قانون (۶۰ماده) ذیل (۶تبصره) برابر- ۱

 در با (۱۶گروه) از بالاتر قضات گروه ارتقاء و مقام در تجدیدنظر و تغییر به مربوط ضوابط کشوری خدمات مدیریت

 وزیر شنهادپی به محوله امور انجام در آنان توانایی و ارزشیابی تحصیلات، قضایی، امور در تجربی سوابق گرفتن نظر

 .بود خواهد خود داخلی منابع محل از قضاییه قوه رئیس تصویب و دادگستری

 رانای اسلامی جمهوری هنگیفر و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۴۴) ماده اجرای در- ط

 توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون (۱۶) ماده و اجرائی دستگاههای شاغلان حقوق تبعیض رفع راستای در و

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱) ماده «ث» و «ت» بندهای و کشور

 مصوبات نهمچنی و مشاغل بندیطبقه تشکیلات، تغییر دستورالعمل، امه،بخشن تصویبنامه، هرگونه ایران، اسلامی

 اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده مشمول اجرائی دستگاههای در آن نظایر و امناء هیأتهای

 ماده مشمول اجرائی دستگاههای و اتمی انرژی سازمان همچنین و ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 خدمات مدیریت قانون (۱۰) ماده در مقرر ترتیبات رعایت به منوط کشور، توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون (۶)

 اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱) ماده «ج» بند کشوری،

 .باشدمی قانون این در نیاز مورد اعتبارات تأمین بر مبنی ورکش بودجهوبرنامه سازمان از مکتوب مجوز اخذ و ایران

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای- ی

 غیرنقدی و نقدی غیرمستمر و مستمر هایپرداخت کلیه ۶۰۴۶ سال تیرماه از مکلفند ایران اسلامی جمهوری

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده در مذکور الی(ری )معادل

 نزد دولت هب متعلق و دولتی حسابهای و منابع از هریک از بازنشستگان و شاغلین کلیه به تسهیلات و ایران اسلامی

 .نمایند پرداخت دولت، کارکنان پرداخت یکتای شناسه اختصاص با ملی شماره تفکیک به را خود

 ادهم اجرائی دستگاههای کارکنان به پرداخت از جلوگیری ضمن است مکلف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک

 اسهشن درج بدون ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸)

 ار پرداختی اطلاعات به کشور استخدامی و اداری سازمان خطبر دسترسی امکان ،دولت کارکنان پرداخت یکتای

 .نماید فراهم الکترونیکی بسترهای در

های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند )فیش( کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت -ک

 .شودقانون تلقی می صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلافبه

 .حذف شد -ل



 و (۶) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به موادی الحاق قانون (۰۴) ماده اجرای در- ۶بند الحاقی 

 قبیل از جانبی مزایای اعطای در است مکلف دولت دولت، کارکنان عادلانه پرداخت نظام برقراری درراستای

 ذکورم موارد که کند ملع ایگونهبه مسکن حق ذهاب، و ایاب هزینه تکمیلی، بیمه رفاهی، مناسبتی، پرداختهای

 رایشو تصویب به مزایا این پرداخت اجرایی ضوابط گردد. اجرایی هایدستگاه کارکنان شامل عادلانه صورت به

 .رسدمی دستمزد و حقوق

 از محرومیت حق پرداخت به نسبت خود داخلی منابع محل از است مجاز قانونی پزشکی سازمان- ۱بند الحاقی 

 اداری، هنام آئین مطابق خصوصی، بخش در انتفاعی کار به اشتغال عدم شرط به سازمان در شاغل پزشکان به مطب

 .نماید اقدام پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت علمی هیأت غیر کارکنان تشکیلاتی و استخدامی

 غیرمترقبه حوادث -%۲ تبصره

 تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (۱۹) دهما )م( بند موضوع گردانتنخواه منابع محل از شودمی داده اجازه

 :پذیرد صورت زیر اقدامات (۱) دولت مالی مقررات از بخشی

 ایران اسلامی جمهوری احمر هلال جمعیت به ریال(۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار ده مبلغ تا پرداخت- ۶

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت به ریال(۶۰۹۱۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هفتاد و هشتصد و یکهزار مبلغ تا و

 ماده «م» بند در مندرج موارد در هزینه جهت ایسرمایه هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات قالب در پزشکی

 (۱ )دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (۱۹)

 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۴۴) ماده «ث» بند همچنین و (۴۱) ماده «ب» بند (۶) جزء اجرای در- ۱

 میلیارد هزار پنجاه مبلغ تا ترتیب به ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 سهم پرداخت جهت ریال (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار ده مبلغ تا و ریال (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

 سوی از تضمین یا )یکساله( اسلامی خزانه اسناد یا نقدی، صورتبه رزیکشاو محصولات بیمه صندوق به دولت

 تسویه و کشاورزی بانک توسط شده خریداری اسلامی اوراق منابع از (%۶۴) درصد پنجاه حداقل اختصاص دولت.

 .دولت سهم بیمه حق محل از آن

 هایارانه هدفمندی -۲۰ تبصره

 -الف

 ا،هدهیاری و هاشهرداری عوارض استثنای به هایارانه کردن هدفمند نقانو )منابع( هادریافتی تمامی- ۲

 وادم موضوع ترتیب )به گازرسانی عوارض و برق و آب از حاصل منابع طبیعی، گاز مشترکین بیمه حق

 بیمه حق و ((۱ )دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (%۰) و (۲۱)

 میزان به طبیعی، حوادث همگانی بیمه صندوق تأسیس قانون (۰) و (۱) مواد اجرای در مسکونی منازل

 ریال (۲۰،۰۱۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴%،۰) میلیارد بیست و چهارصد و هزار هشت و نود و پانصد و میلیون شش

 تیدریاف نفتی، هایفراورده داخلی فروش از حاصل دریافتی بابت نفت وزارت تابعه شرکتهای توسط



 احتساب با طبیعی گاز داخلی فروش از حاصل دریافتی نفتی، هایفراورده صادراتی فروش از لحاص

 حساب به صنایع، سوخت و هاپتروشیمی گاز خوراک از حاصل دریافتی و افزودهارزش مالیات و عوارض

 .شودمی واریز کشور کل داریخزانه نزد هایارانه هدفمندسازی سازمان

 وطمشر صنایع سوخت و ها پتروشیمی گاز خوراک نرخ تعدیل به نسبت صنایع، از حمایت جهت است مجاز دولت

 .نماید اقدام جزء این صدر در مذکور منابع کاهش عدم به

 پرداخت به نسبت کشور بودجهوبرنامه سازمان تخصیص و ابلاغ با است موظف هایارانه هدفمندسازی سازمان

 هوجو پرداخت به مربوط تعهدات ایفای نماید. اقدام )منابع( هاریافتید تحقق با متناسب ذیل شرح به مصارف

 .باشد نمی حکم این مشمول ۶۹ تبصره الف بند ۱جزء موضوع

 .دارو یارانه بابت ریال (۱۸۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار نود و ششصد مبلغ- ۶-۶

 و نقدی یارانه بابت ریال (۴۴،۴۴۴،۴۴۴۴،۶۶۴،۴۴۴،۴) میلیارد هزار پنجاه و یکصد و میلیون سه مبلغ- ۶-۱

 معیشتی

 تحت خانوارهای مستمری بابت ریال (۰۶۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار پنجاه و چهارصد مبلغ- ۶-۴

 .کشور بهزیستی سازمان و خمینی)ره( امام امداد کمیته پوشش

 .نان یارانه بابت ریال (۶۱۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد هزار شصت و پانصد مبلغ- ۶-۰

 ریال (۶،۱۱۴،۶۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد سی و یکصد و هزار سه و شصت و دویست و میلیون یک مبلغ- ۶-۶

 هایحطر تعهدات ایفای بازپرداخت و طبیعی گاز و نفتی هایفرآورده فروش و توزیع انتقال، تولید، هزینه بابت

 کشور مالی ظامن ارتقاء و پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون (۶۱ماده) جویی صرفه

 عوارض بابت ریال (۰۹۶،۱۸۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) میلیارد نود و دویست و هزار پنج و هشتاد و چهارصد مبلغ- ۶-۱

 جزء اولویت با ها یارانه هدفمندی سازمان تعهدات ایفای و طبیعی گاز و نفتی هایفراورده افزودهارزش مالیات و

 .قانون این (۶۹تبصره) «الف» بند ۱

 مشمول ،۲۰%۲ سال در بندیسهمیه از قبل قیمت به نسبت بنزین قیمت اصلاح از حاصل منابع- ۱

 .شودنمی ایران نفت ملی شرکت (۴%/۲۰) درصد نیم و چهارده سهم و افزودهارزش بر مالیات و عوارض

 یاتمال قانون (۱۰) ماده «الف» بند موضوع انرژی حاملهای فروش از هادهیاری و هاشهرداری عوارض- %

 وجوه تمرکز حساب به ماهیک ظرف وصول، از پس تبصره، این )مصارف( هایپرداختی و افزودهارزش بر

 تبیس و پرداخت هادهیاری و هاشهرداری به استان ریزی برنامه شورای تصویب با تا شودمی واریز کشور وزارت

 .ودش شهری نقل و حمل ناوگان نوسازی و تأمین صرف آن (%۱۶) درصد پنج و

 درخواست براساس و هدفمندی مصارف موقع به پرداخت برای است موظف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک- ۰

 سازمان اختیار در تنخواه صورتبه را مصارف جمع (%۶) درصد یک معادل کشور بودجهوبرنامه سازمان

 تسویه مذکور منابع محل از دریافت از پس دوماه تا حداکثر باید مذکور تنخواه دهد. قرار هایارانه هدفمندسازی

 شورک کل داریخزانه تنخواه مشمول حکم این است. قبلی تنخواه تسویه تنخواه، این از مجدد استفاده شرط گردد.



 ایرس از را منابع نقدی یارانه منابع کسری صورتدر است مکلف کشور بودجهوبرنامه سازمان. شودنمی

 حداکثر و نماید واریز کشور کل داریخزانه نزد هایارانه هدفمندسازی سازمان حساب به و تأمین محلها

 .است قبلی منابع تسویه محل این از مجدد استفاده شرط کند. تسویه آن از پس دوماه تا

 حسابهای کردن مسدود به نسبت ۲۰۴۱ سال ماهاردیبهشت پایان تا است مکلف مرکزی بانک- %

 هاآن فراورده داخلی فروش از ناشی منابع به مربوط تجاری بانکهای نزد نفت وزارت تابعه شرکتهای

 .شد خواهد منتقل مرکزی بانک نزد کشور کل داریخزانه حسابهای به حسابها، این وجوه کند. اقدام

 و دولت حمایت غیرمشمول هایخانواده یارانه حذف از حاصل منابع است موظف هایارانه هدفمندی سازمان- ۱

 بتبا و نان یارانه تأمین برای صرفاً سازمان تخصیص با را بند این ۱-۶ جزء موضوع افزودهارزش بر مالیات و عوارض

 (۹۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار هشت )مبلغ ()ره خمینی امام امداد کمیته نوبتی پشت خانوارهای مستمری

 .نماید هزینه ریال(

 هایارانه هدفمندسازی از حاصل درآمد مازاد محل از ریال (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار ده مبلغ- ۱

 صندوق به نیازمندان به الحسنه قرض و خُرد تسهیلات پرداخت جهت تبصره این )الف( بند (۶) جزء به نسبت

 .یابدمی اختصاص مازاد تحقق درصورت ولایت امداد

 نندگانیک مصرف به سفید نفت و مایع گاز توزیع به نسبت است موظف تابعه شرکتهای طریق از نفت وزارت- ب

 حویلت امکان نفت وزارت تشخیص با سال از مقاطعی در یا و ندارند دسترسی طبیعی گاز سراسری شبکه به که

 هایفراورده درخواست سامانه طریق از باشند،می مایع سوخت از استفاده به مجبور و ندارد وجود آنها به طبیعی گاز

 وزارت و نفت وزارت همکاری با شهرسازی و راه وزارت همچنین نماید. اقدام الکترونیک کارت یا )سدف( نفتی

 درصد پنجاه حداقل اجرای به تنسب ۶۰۴۱ سال پایان تا موظفند مربوط دستگاههای سایر و راهور پلیس و کشور

 (%۶۴۴صددرصد) شهریبرون بار حمل دیزلی ناوگان برای )سپهتن( ناوگان تردد هوشمند پایش سامانه (۶۴%)

 زا پس ماهسه طی را اولویت دارای ناوگان است مکلف نفت وزارت نماید. اقدام شهری برون اتوبوس ناوگان برای

 .نماید تعیین قانون این ابلاغ

 و شهرسازی و راه نفت، هایوزارتخانه همکاری با کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط تبصره این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد کشور

 دهش افتتاح ارزی حساب به نفت وزارت تابعه شرکتهای توسط بلافاصله تبصره این ارزی منابع- ج

 محض به و واریز هایارانه هدفمندسازی سازمان نام به مرکزی بانک نزد رکشو کل داریخزانه توسط

 قیماًمست و تسعیر صادراتی ارز نرخ میانگین نرخ به ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک توسط وصول

 مصارف بابت کامل صورتبه تأمین از پس تبصره این منابع. شودمی واریز مذکور سازمان ریالی حساب به

 سازمان شود.می محسوب تخلف شده یاد غیرمصارف در آن کردهزینه و رسیده مصرف به تبصره این در جمندر

 محاسبات و بودجهوبرنامه کمیسیون به بار یک ماه سه هر را اقدامات گزارش است مکلف هایارانه هدفمندسازی

 .نماید ارائه



 دتولی برنامه اساس بر نفت پالایشگاههای صادرات و داخلی فروش از حاصل منابع (۲۴۴۴) صددرصد- د

 گردد. واریز کشور کل داریخزانه نزد هایارانه هدفمندسازی سازمان حساب به تبصره این منابع

 ابعهت شرکتهای طریق از نفت وزارت تولید، برنامه به نسبت اصلی هایفراورده تولید کاهش صورتدر

 جبران را کسری مقادیر مربوط، پالایشگاههای از ویژه هایفراورده فروش و دریافت با ربطذی

 و اقتصادی امور و نفت هایوزارتخانه همکاری با بودجه و برنامه سازمان توسط بند این دستورالعمل. نمایدمی

 .شودمی ابلاغ و تهیه دارایی

 منابع در بنزین اعتباری سهمیه سی.ان.جی نفتی، هایفراورده عرضه هایجایگاه العملحق معادل- هـ

 برداشت سوخت فروش محل از مورد مذکورحسب مبالغ و نشده محاسبه تبصره این مصارف و

 ینب واسطه صرفاً که دیگری عنوان هر یا ای)برند( زنجیره شرکتهای عنوان تحت مبلغی هرگونه پرداخت. شودمی

 .است ممنوع باشد می ان.جی()سی. نفتی های فرآورده عرضه های جایگاه و نفتی هایفرآورده پخش شرکت

 نفتی هایفراورده ایجاده نقل و حمل و نفتی هایفراورده پخش و سازی ذخیره انتقال، هایهزینه- و

 پرداخت قابل هایارانه هدفمندسازی سازمان حساب به واریز از قبل فروش سرجمع از ها( )نفتکش

 .است

 سوخت ابتب گاز، و نفت بالادستی صنایع و معدنی صنایع معادن، به تحویلی گاز نفت قیمت- ۶ الحاقی بند

 وصول از پس حاصل وجوه گردد. می تعیین صادراتی گاز نفت بهای متوسط (۴۴%درصد) پنجاه معادل

 واریز کل داریخزانه نزد قانون این (%) شماره جدول .…………… شماره درآمدی ردیف به

 :شودمی زیر موارد صرف حاصل منابع. شودمی

 برداشت ناوگان تجهیز بابت کشور معدنی اکتشاف و شناسی زمین سازمان طریق از (%۶درصد) پنج میزان به- ۶

 شناسی زمین پایه های نقشه تهیه و فیزیک ژئو

 نقل و حمل ناوگان نوسازی برای تجارت و معدن صنعت، وزارت طریق از (%۱۶درصد) پنج و بیست میزان به- ۱

 .معادن نیاز مورد های زیرساخت تجهیز و استخراج و اکتشاف نیاز مورد تجهیزات تامین کشور، معدنی

 به فناوری ارتقای یارانه اعطای جهت تجارت و معدن صنعت، وزارت طریق از ،(%۱۴درصد) بیست میزان به- ۴

 .بند این مشمول معادن

 )ل( بند موضوع احداث دست در پتروپالایشگاههای تکمیل جهت نفت وزارت به (%۰۴درصد) چهل میزان به- ۰

 قانون این

 کنند، فادهاست جایگزین گاز نفت از بایست می الزاماً کشور گاز و برق شبکه به دسترسی عدم دلیل به که معادنی

 .هستند مستثنی بند این شمول از مصارف این جهت صرفاً

 صنعت، وزارت و نفت وزارت همکاری با و بودجه و برنامه سازمان توسط ماه سه مدت ظرف بند، این نامه ئینآ

 .رسد می وزیران هیأت تصویب به و تدوین کشور وزارت و تجارت و معدن

 (شد حذف نمایندگان رأی با)



 نیبی پیش منابع یالیر و ارزی های دریافت تمامی موظفند نفت وزارت تابعه های شرکت- ۱بند الحاقی 

 نزد خزانه ارزی و ریالی واحد های حساب به را قانون این در مندرج ها یارانه هدفمندی قانون در شده

 تحت اساسی قانون (%%سوم) و پنجاه اصل اجرای در کل داری خزانه توسط مفتوحه مرکزی بانک

 ها، شهرداری عوارض به مربوط جوهو نماید. واریز ها یارانه هدفمندی قانون منابع وجوه تمرکز عنوان

 مذکور منابع وصول اولیه مبادی از گازرسانی عوارض و طبیعی گاز مشترکین بیمه حق ها، دهیاری

 وانینق براساس و تفکیک به و تسهیم شناسایی، کشور کل داری خزانه هماهنگی با مرکزی بانک توسط

 از بخشی الحاق قانون (۱۰ماده) )د( و )ب( بندهای براساس ذینفع اجرائی دستگاه به مربوط مقررات و

 .شد خواهد واریز آنها حساب به و توزیع (۱) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد

 قانون منابع از حاصل های دریافتی تمامی به باید مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت

 عمومی محاسبات قانون (۰۴ماده) ذیل تبصره اجرای در را قانون این در مندرج ها یارانه هدفمندسازی

 به یزوار شناسه مکانیزم با منابع وصول اولیه مبادی از مدخل، ذی دولتی های شرکت بر کامل نظارت با

 .نمایند واریز کشور کل داری خزانه ارزی و ریالی های حساب

 رایاج مسئولیت به بند این منابع کامل مینتأ و عملیاتی نظارت اجرای در بودجه و برنامه سازمان و نفت وزیر

 قانونی مصارف تأمین و ها دریافت تحقق برای را مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت با همکاری و کامل

 .دارند را شده بینیپیش

 ریقط از نفت وزارت سوخت، قاچاق کاهش و کشور در گاز نفت و بنزین توزیع نظام بهبود منظور به- ۴بند الحاقی 

 (%۸۴) نوددرصد حداقل سال، ابتدائی ماه شش پایان تا که نماید اتخاذ تدبیری است مکلف ذیربط تابعه شرکت

 مختص سوخت های کارت از صرفاً سوز گاز نفت خودروهای (%۸۶) درصد پنج و نود و سوز بنزین خودروهای

 .نمایند استفاده خودرو

 ریال (۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴%۲) میلیارد هزار پنجاه و یکصد سقف تا است مکلف نفت وزارت- ۰بند الحاقی 

 گاز و سوخت مصرف سازی بهینه طرحهای بازپرداخت به نسبت بند)الف( %-۲ جزء در گرفته نظر در

 رقابت تولید موانع رفع قانون (۲۱) ماده مطابق اقتصاد شورای مصوبه دارای شده جویی صرفه طبیعی

 چهارچوب در آنها تعهدات که تجدیدپذیر برق تضمینی خرید قرارداد دارای گذاران سرمایه و پذیر

 شده ایجاد پذیر رقابت تولید موانع رفع قانون (۲۱) ماده و انرژِی مصرف الگوی اصلاح قانون (۰۲) ماده

 ایعصن توسط خرید قابلیت با طبیعی گاز داخلی فروش و صادراتی فرآورده حواله صدور طریق از است

 بند این نامه آئین. نماید اقدام انرژی مصرف حساب صلاحیت از بخشی یا تمام ازای در کننده مصرف

 وزیران هیأت تصویب به و تهیه نیرو و نفت وزارت همکاری با و بودجه و برنامه سازمان توسط ماه دو مدت ظرف

 .رسد می



 (۸) شماره جدول ۶۴۴۴۴۴۴-۶۸ اعتباری هایردیف و (۶۰) تبصره منابع محل از است مجاز دولت- بند الحاقی

 اساسی کالاهای قیمت افزایش از ناشی درآمدی پایین هایدهک خرید قدرت کاهش جبران منظور به قانون این

 .ندک پرداخت مشمول هایخانواده به کترونیکال کالابرگ قالب در معیشتی و نقدی یارانه بر علاوه ۶۰۴۱ سال در

 پیشنهاد به درآمدی پایین دهک ۶ اولویت با مشمول خانوارهای تعیین نحوه شامل بند این اجرایی نامهآیین

 اجتماعی رفاه و کار تعاون، و دارایی و اقتصاد امور هایوزارتخانه و مسئول عنوان به کشور بودجه و برنامه سازمان

 .برسد وزیران هیأت تصویب به ماه اردیبهشت ایانپ تا حداکثر

 ایهسته انرژی و برق -%۲ تبصره

 شده در بودجه مصوببینیشود معادل منابع پیشبه شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می -الف

 .پرداخت کندبرداری نیروگاه اتمی بوشهر برداری به شرکت بهرههای بهرهسالانه خود را بابت هزینه

 اجرای در تسریع و توسعه جهت است مکلف ایران ایهسته سوخت و اولیه مواد تولید شرکت- ب

 از پس پرتوزا مواد با همراه جانبی محصولات و معدنی مواد ای،سرمایه هایدارایی تملک طرحهای

 هاهزینه کسر از سپ را آن از حاصل درآمد و رسانده فروش به مقررات و قوانین با مطابق را جداسازی

 حقوق پرداخت با و فروش( و توزیع و عمومی -اداری رفته،فروش خدمات و کالا شدهتمام قیمت )شامل

 حساب به آن بعدی الحاقات و اصلاحات با,۱/۱/,,%۲ مصوب معادن قانون (۲۰) ماده با مطابق دولتی

گذاری در طرحها تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه کند واریز کشور کل داریخزانه نزد خاصی

ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن های سرمایهو ردیفهای تملک دارایی

ازمان شده با سهای مبادلهای براساس موافقتنامهپرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته

 معاف و منظور شرکت، در دولت سرمایه افزایش حساب به حاصله درآمد. بودجه کشور هزینه نمایدونامهبر

 .شودمی محاسبه صفر نرخ با آن مالیات و دولت سهام سود تقسیم از

 .درآمد این بند به عنوان مسئولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه ای گردد( %۶۴ده درصد)

 .گیردشده صورت میشده حسابرسیه اتمی بوشهر براساس هزینه تمامخرید برق از نیروگا -ج

 شمارشگر دارای نفت وزارت تابعه شرکتهای تأیید با که خودتأمین نیروگاههای سوخت تعرفه- د

 به خود یتولید برق از بخشی یا تمام تحویل به اقدام نیرو وزارت اعلام به بنا یا باشند جداگانه )کنتور(

 سوخت تعرفه معادل شبکه، به شدهتحویل برق برای مصرفی سوخت میزان به کنند،یم سراسری شبکه

 .شودمی تعیین ۲۰۴۲ سال حرارتی نیروگاههای بازدهی متوسط اساسبر نیروگاهی

شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی به دولت اجازه داده می -هـ

 طرحهای مالی تأمین. المللی و صنایع داخلی اقدام نمایدق از طریق مشارکت با سازندگان بینتولید بر



 و )فاینانس( خارجی مالی تأمین خارجی، گذاریسرمایه الگوی از استفاده با اتمی برق نیروگاههای

بند توسط سازمان  نامه اجرائی اینشیوه. شودمی انجام ایسرمایه هایدارایی تملک و عمومی منابع داخلی،

 .گرددبودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میوبرنامه، سازمان انرژی اتمی ایران

ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال نقل و انتقال اموال و دارایی -و

وال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و به بعد، مشروط به ثبت اطلاعات ام ۶۴۸۱

 .باشددارایی، از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف می

 مصوب ودجهب در شدهتعیین منابع مکلفند ایمنطقه برق شرکتهای و دولتی حرارتی برق نیروی تولید شرکتهای- ز

 بابت وانیرت شرکت و حرارتی برق نیروی تولید مادرتخصصی شرکت به ترتیببه هخزان گردش از پس را خود سالانه

 فزایشا منظوربه کشور برق دولتی شبکه توسعه و حرارتی نیروگاه توسعه در )احداث( گذاریسرمایه یا و دیون رد

 .کنند پرداخت بازدهی

 هایاقلیم برای برق و گاز بهینه رفمص الگوی انرژی، هایحامل مصرف و تولید ناترازی کاهش راستای در- ۶

 استانداردهای چوبچهار در ساختمان زیربنای مربع( )متر مساحت و خانوار اعضای تعداد لحاظ با کشور مختلف

 و برنامه سازمان نیرو، نفت، هایوزارتخانه توسط قانون، این ابلاغ از پس ماه دو ساختمانها، انرژی مصرف معیار

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و تهیه ایران استاندارد ملی مانساز و کشور بودجه

 تور(کارور)اپرا شرکتهای اولویت )با غیردولتی بخش طریق از موظفند توانیر شرکت و ایران گاز ملی شرکت- ۱

 تاولوی با مشترکان مطالبات وصول و شناسایی و ارتباط برقراری مصرف، هوشمندسازی به نسبت مجازی(

 صورتبه را مربوط هزینه و اقدام هوشمند شمارشگر)کنتور(های نصب همچنین و پرمصرف عمده کانمشتر

 نمایند دریافت مشترکین از اقساطی

 ناشی برق و گاز مصرف کاهش از حاصل منابع از (۴%) درصد پنج سقف تا شودمی داده اجازه دولت به- ح

 صتشخی )به هارسانه سایر و ایران اسلامی جمهوری سیمای و صدا سازمان توسط سازی فرهنگ هایبرنامه پخش از

 .گردد پرداخت سازمانها این به قرارداد عقد قالب در توانیر( و گاز ملی شرکت

 هب شرکتها این اساسنامه نماید. اقدام برق شرکتهای ساختار اصلاح به نسبت شودمی داده اجازه دولت به -ط

 .رسدمی وزیران یأته تصویببه نیرو وزیر پیشنهاد

 ره در نیروگاهها سایر از واحدها این دریافتی برق مقابل در تجدیدپذیر و اتمی نیروگاههای دریافتی برق -ی

 .شد نخواهد انتقال هزینه مشمول کشور، از اینقطه

های روزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشو -۶بند الحاقی 

ریزی و کاهش های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، برنامهنامهسازی تفاهمهمجوار و پیاده

خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالی های متوالی، بکارگیری فن آوری های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی 

 رونی وزیر اعلام با مکلفند زیرمجموعه های شرکت کلیه تکالیف این اجرای برای. آب و برق اقدام نماید



 درآمد حساب به را غیرعملیاتی( و خود)عملیاتی وصولی درآمدهای از (۴,درصد) هفت تا سالیانه

 نمایند. واریز شود می ایجاد کشور کل داری خزانه نزد منظور همین به که نیرو وزارت اختصاصی

 .شود می مصرف شده یاد های هزینه بابت واریزی منابع (۲۴۴۴صددرصد)

 مصوب گاز و فاضلاب تلفن، برق، آب، از غیرمجاز کنندگاناستفاده مجازات قانون (۰) ماده براساس- ۱بند الحاقی 

 هایانشعاب برقراری به نسبت ۶۰۴۱ سال در توانند،می قانون این موضوع مسؤول دستگاههای ۶۴۸۱/۴/۶۴

 فتکلی تعیین تا روستاها، و شهرها محدوده در مربوط فهتعر با مطابق قانون این موضوع عمومی خدمات غیردائم

 .نمایند اقدام صلاح،ذی مراجع سوی از قانونی

 کشور خانوارهای مشترکین گاز و برق آب، تعرفه موظفند نیرو و نفت هایوزارتخانه ۶۰۴۱ سال در- ۴بند الحاقی 

 حرومم خانوارهای مصرف کم مشترکین تعرفه کشور، جغرافیایی مناطق رعایت با که نمایند اصلاح ایگونه به را

 به رفمص الگوی تا مشترکین صفر، برابر کشور بهزیستی سازمان و خمینی)ره( امام امداد کمیته پوشش تحت

 افزایش الگوی براساس و ایغیریارانه صورت به مصرف الگوی از بالاتر پرمصرف مشترکین ای،یارانه صورت

 .ودشمی محاسبه خانوار بُعد براساس مذکور خانوارهای آب صفر نرخ به عرفهت شود. تعیین پلکانی)آی.بی.تی(

 ارمالیب که شود تعیین ایاندازه به حداقل باید مصرف الگوی از بالاتر پرمصرف مشترکین تعرفه افزایش میزان

 .باشد نداشته جدید منابع تأمین به نیاز و نماید جبران را مصرفکم مشترکین تعرفه کردن رایگان

 ابلاغ زا پس ماهیک ظرف و شودمی تهیه نیرو و نفت هایوزارتخانه مشترک پیشنهاد به بند این اجرائی نامهآئین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون این

 ماعیاجت و انرژی هایکمیسیون به یکبار ماهسه هر را بند این عملکرد گزارش مکلفند نیرو و نفت هایوزارتخانه

 .نمایند ارائه اسلامی شورای مجلس

 شهرک در صنایع برق بهای اصلاح از حاصل درآمدهای از (%۶۴درصد) پنجاه است مکلف نیرو وزارت- ۰بند الحاقی 

 الحاق قانون (۹۶) ماده اجرای در را برق صنعت توسعه از زدایی مانع قانون (۴) ماده عموضو صنعتی نواحی و ها

 شهرک برق انتقال شبکه نوسازی و برق تامین برای (۱) دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی

 ۱ مصرف میزان تا ریبردا بهره مجوز دارای صنعتی واحدهای برای همچنین و نماید هزینه صنعتی نواحی و ها

 .گردد اعمال آی( سی آی) (%۶۴درصد) پنجاه مصرف میزان تا حداکثر مگاوات

 قبلی تأسیسات و تجهیزات چنانچه برق، مشترکین انشعاب و اشتراک ارتقاء صورت در- بند الحاقی

 یقبل تجهیزات گردد، تأمین مشترک توسط نیز جدید تجهیزات و باشد شده تهیه مشترک توسط

 .باشدنمی دولت به متعلق رمذکو

 هانیروگاه بازدهی ارتقاء منظور به و برق صنعت توسعه از زداییمانع قانون ۲۴ ماده اجرای در- بند الحاقی

 ذیربط هایشرکت طریق از ۲۰۴۱ سال ابتدای از است مکلف نفت وزارت سوخت، قاچاق از جلوگیری و

 وزنی متوسط درصد %۲ نرخ با را برق تولید هاینیروگاه به تحلیلی مایع سوخت و طبیعی گاز خود،

 از حاصل ریالی منابع درصد صد و محاسبه شمسی ماه هر در هاحامل این وارداتی و صادراتی بهای



 بازدهی و فناوری ارتقاء یارانه عنوان به برق تولید نیروگاه همان برای را هاحامل این قیمت افزایش

 .نماید حساب اعمال و منظور

 تکلیفی تسهیلات -۲۰ تبصره

 :اجتماعی الحسنه قرض تسهیلات مصارف و منابع -الف

 با قمطاب اقتصادی ثبات ایجاد و تورم کنترل برنامه چهارچوب در است مکلف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک

 میلیارد میلیون دو معادل ایثارگران، به مربوط قوانین و جمعیت جوانی و خانواده از حمایت قانون

 پس بانکی شبکه انداز پس و یجار از اعم الحسنه قرض های سپرده محل از ریال (۱۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

 از و داده اختصاص مسکن ساخت یا خرید یا ودیعه و فرزندآوری ازدواج، الحسنه قرض به را قانونی سپرده کسر از

 حسنهال قرض تسهیلات پرداخت به نسبت زیر شرح به اعتبار( و پول شورای تشخیص )به عامل هایبانک طریق

 :نماید اقدام

 :جمعیت( جوانی و خانواده از حمایت قانون (۱۹ماده) )موضوع ازدواج الحسنه قرض تسهیلات- ۶

 است بوده ۶۴۸۹/۶/۶ از بعد آنها ازدواج تاریخ که هایی زوج از یک هر برای ازدواج الحسنه قرض تسهیلات- ۶-۶

 ساله ده بازپرداخت یدوره با و ریال(۶۰۹۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴میلیون) هشتصد و میلیارد یک مبلغ

 لغمب سال سه و بیست زیر هایزوجه و سال پنج و بیست زیر زوجهای برای ازدواج الحسنه قرض تتسهیلا- ۶-۱

 ریال(۱۰۱۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴میلیون) دویست و میلیارد دو

 :جمعیت( جوانی و خانواده از حمایت قانون (۶۴ماده) )موضوع فرزندآوری الحسنه قرض تسهیلات- ۱

 پرداخت زیر شرح به فرزندآوری الحسنه قرض تسهیلات اندآمده دنیا به بعد به ۶۰۴۴ سال از که فرزندانی برای

 شود؛می

 ریال (۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون سیصد اول فرزند ازای به- ۶-۱

 ریال (۱۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون ششصد دوم فرزند ازای به- ۱-۱

 ریال (۸۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون نهصد سوم فرزند ازای به- ۱-۴

 ریال (۶۰۱۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون دویست و میلیارد یک مچهار فرزند ازای به- ۱-۰

 ریال(۶۰۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیون پانصد و میلیارد یک بعد به و پنجم فرزند ازای به- ۱-۶

 جوانی و خانواده از حمایت قانون (۱۸ماده) )موضوع مسکن ساخت یا خرید یا ودیعه الحسنه قرض تسهیلات- ۴

 :جمعیت(

 دو میزان به شوند می بیشتر یا سوم فرزند صاحب بعد به ۶۴۸۸ سال ابتدای از که سکنم فاقد های خانواده برای

 .باشد می ریال (۱۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد

 :جمعیت( جوانی و خانواده از حمایت قانون (۱۹ماده) (۴تبصره) ایرانی)موضوع کالای جهیزیه تأمین- ۰

 فرمان اجرائی ستاد معرفی با تبصره این صدر منابع از لریا (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار پنجاه مبلغ

 و ورکش کل بهزیستی سازمان خمینی)ره(، امام امداد کمیته اسلامی، انقلاب مستضعفان بنیاد خمینی)ره(، امام

 لحسنها قرض تسهیلات از که هایی زوج خانگی لوازم و ایرانی کالای جهیزیه تأمین جهت مسلح نیروهای کل ستاد



 سال اهم شهریور پایان تا که درصورتی یابد. می اختصاص مزبور نهادهای به اند نکرده استفاده فرزندآوری یا ازدواج

 می تبصره این (۱) و (۶) اجزای موضع تسهیلات پرداخت صرف آن منابع باشد نداشته عملکرد جزء این ۶۰۴۱

 گردد

 نکهابا از اطلاعات دریافت و خود اطلاعاتی های سامانه از استفاده با است مکلف مرکزی بانک تنظیمی احکام- ب

 و لیفص صورت به را آن دریافت صف در افراد و پرداختی تسهیلات تعداد و میزان غیربانکی اعتباری موسسات و

 به ار مذکور گزارش و نموده منتشر عموم برای خود تارنمای بر تبصره این )الف( بند اجزای از یک هر تفکیک به

 .نماید ارسال اسلامی شورای مجلس اقتصادی و فرهنگی جتماعی،ا هایکمیسیون

 و یرانمد کلیه غیربانکی، اعتباری موسسات و ها بانک ، مرکزی بانک برعهده بند این اجرای حُسن مسئولیت- ۶

 یا تسهیلات این پرداخت در تأخیر بر تبصره)مشتمل این بندهای از هریک اجرای عدم باشد. می ذیربط کارکنان

 .است گیری پی قابل ذیصلاح مراجع در و شده محسوب تخلف قانون( این حدود از فراتر ضمانت افتدری

 به ها،آن اعتبار تکافوی عدم صورت در و تبصره این )الف( بند موضوع تسهیلات متقاضیان اعتبارسنجی از پس- ۱

 دالتع سهام یا یارانه حساب توثیق با موظفند غیربانکی اعتباری موسسات و هابانک ضامن، رکن تأمین منظور

 یک و هسفت فقره یک دریافت تنها یا وی مالی های دارایی سایر یا هاآن یک درجه اول طبقه بستگان یا متقاضیان

 .نمایند اقدام تسهیلات پرداخت به نسبت ضامن نفر

 .است مستثنی عمومی وظیفه خدمت قانون (۶۴) ماده موضوع حکم از تبصره این موضوع تسهیلات- ۴

 (۴۴.۴۴۴%.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار پانصد معادل ۲۰۴۱ سال در مجازند دولتی بانکهای- ۶بند الحاقی 

منابع حاصل . نمایند منتشر دولت توسط سود و اصل ضمانت با سال پنج تا سررسید با مالی اوراق ریال

شود. سهمیه هریک از بانکهای دولتی توسط وزارت به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می

 .امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود

 .و دارایی به عنوان رئیس مجمع عمومی بانکهای دولتی مسئول ُحسن اجرای این بند می باشدوزیر امور اقتصادی 

 از پرداختی تسهیلات دیرکرد جرایم و کارمزد سود، بخشودگی به نسبت مکلفند عامل های بانک- ۱بند الحاقی 

 های حوزه در شاورزیک بخش )فعالان کشاورزی بخش برداران بهره کلیه ۶۰۴۱ سال پایان تا ۶۴۸۰ سال ابتدای

 و کشاورزی بخش تکمیلی و تبدیلی صنایع واحدهای عشایر، آبزیان، طیور، و دام ها، گلخانه و باغبانی زراعت،

 یس سقف تا تسهیلات اصل و نموده اقدام خشکسالی ویژه به غیرمترقبه حوادث از دیده خسارت مکانیزاسیون(

 بند این اجرای از ناشی مالی بار نمایند. امهال سال سه دتم به (۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴) ریال میلیارد هزار

 .شد خواهد تضمین کشور بودجه و برنامه سازمان توسط

 پرداخت به نسبت مسکن تولید جهش قانون (۰ماده) حسب مکلفند اعتباری موسسات و ها بانک- ۴بند الحاقی 

 عدم درصورت. نمایند اقدام بانک( هر برای مرکزی بانک توسط شده تعیین سهمیه )مطابق مسکن تسهیلات

 مالیات أخذ به نسبت مسکن، تولید جهش قانون (۰) ماده (%) تبصره مطابق مسکن تسهیلات پرداخت



 ریال (۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴%) میلیارد هزار سیصد سقف )تا نشده انجام تعهد (۱۴۴درصد) بیست میزان به

 تأمین و مسکن ملی صندوق به تخصیص جهت مدیدرآ جداول در شده تعیین ردیف به و شود می اقدام

 .نماید واریز جدید شهرهای ریلی خطوط تکمیل جهت اعتبار

 ودیعه برای تبصره این صدر منابع محل از ریال (۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار سی معادل- ۰بند الحاقی 

 هفتاد نسبت به )کشور کل بهزیستی سازمان پوشش تحت افراد و خمینی)ره( امام امداد کمیته مددجویان مسکن

 یابد.می اختصاص( ورکش کل بهزیستی سازمان (%۴۴درصد)سی و خمینی)ره( امام امداد کمیته (%۱۴) درصد

 اتتسهیل پرداخت صرف آن منابع مانده باشد نداشته کامل عملکرد بند این ۶۰۴۱ سال ماه شهریور تا که درصورتی

 .گردد می فرزندآوری و ازدواج الحسنه قرض

 ئقوثا دامنه توسعه راستای در است موظف مرکزی بانک همکاری با دارایی و اقتصادی امور وزارت- ۶بند الحاقی 

 بهادار وراقا برخط)آنلاین( توثیق برای لازم هایزیرساخت بانکی، شبکه در خُرد تسهیلات دریافت تسهیل و بانکی

 بورس، در معامله قابل گذاری سرمایه های صندوق در گذاری سرمایه واحدهای اسلامی، مالی اوراق سهام، نظیر

 های بانک تمامی ۶۰۴۱ سال ماه شهریور تا و نموده فراهم را بانکی شبکه نزد طلا و کالایی های سپرده گواهی

 .نماید متصل مزبور سامانه به را شده خصوصی و دولتی

 ساختمان بخش از را مسکن بخش در ها بانک پرداختی تسهیلات گزارش است مکلف مرکزی بانک- بند الحاقی

 مکلف یمرکز بانک همچنین ند،ک منتشر عمومی صورت به ها بانک تفکیک به و ماهانه صورت به و کرده تفکیک

 که کند تفکیک طوری به شده امهال تسهیلات گزارش از را ۶۰۴۱ سال در جدید پرداختی تسهیلات گزارش است

 بانک تفکیک به را تجمیعی آمار و شود مشخص دقیق طور به ۶۰۴۱ سال در شده پرداخت جدید تسهیلات مبلغ

 .نماید منتشر عمومی صورت به ماهانه ها

 -لحاقیبند ا

 زا دریافتی اطلاعات و خود اطلاعاتی سامانه از استفاده با است موظف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک -الف

 و اه بانک از یک هر تفکیک به را ذیل موارد بند(، این )ب( جزء )موضوع غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک

 فصل هر اتمام از پس هفته ۴ حداکثر و داده قرار مومع دسترس در خود تارنمای بر غیربانکی اعتباری موسسات

 .نماید روزرسانی به

 اعتبار و پول شورای تعریف با مرتبط اشخاص تعهدات و تسهیلات و کلان تعهدات و تسهیلات به مربوط اطلاعات- ۶

 نرخ الی،ری یا ارزی تفکیک به مانده و پرداختی میزان شامل اشخاص از یک هر تفکیک به واحد(، ذینفع با )مرتبط

 وعن الوصول(، مشکوک یا معوق گذشته، سررسید )جاری، بازپرداخت وضعیت تنفس، دوره بازپرداخت، مدت سود،

 تعریف یغیربانک اعتباری موسسه یا بانک سرمایه کفایت عدم دلیل به که صورتی در شده؛ دریافت وثیقه میزان و

 تعهدات و تسهیلات است موظف مرکزی بانک نباشد، ستفادها قابل کلان تسهیلات مصادق و حدود از مرکزی بانک

 .نماید منتشر را واحد ذینفع هر ریال میلیارد ۶۴۴ بالای



 ردبرآو و دفتری ارزش تملک، نحوه و سال شامل آنها از یک هر تفکیک به غیرمنقول اموال به مربوط اطلاعات- ۱

 انجام اقدامات و (…و استیجاری سازمانی، منازل ،ستاد )شعبه، فعلی برداری بهره وضعیت کاربری، روز، ارزش

 مولدسازی یا واگذاری برای شده

 اشخاص سایر یا شرکت سهام غیرمستقیم( یا مستقیم صورت )به درصد ۱۴ از بیش مالکیت به مربوط اطلاعات- ۴

 یکلید های صشاخ و روز ارزش برآورد و دفتری ارزش تملک، نحوه و سال شامل آنها از یک هر تفکیک به حقوقی

 سازمان و مرکزی بانک همکاری با غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک سرمایه؛ بازدهی، نرخ از اعم عملکرد

 .نمایند منتشر کدال سامانه در را ها شرکت این شده حسابرسی مالی های صورت موظفند بهادار اوراق و بورس

 ششم برنامه قانون ۱۸ ماده موضوع اجرایی های تگاهدس از یک هر به پرداختی تعهدات یا تسهیلات میزان- ۰

 میزان سود، خنر همراه به غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک یا مرکزی بانک توسط دستگاه( تفکیک )به توسعه

 ذشتهگ سررسید جاری، تفکیک )به بازپرداخت وضعیت دریافتی، نامه ضمانت یا وثیقه تنفس، و بازپرداخت دوره

 به و داده قرار عموم دسترس در و مرکزی بانک تارنمای در را پرداخت مبنای مقرره و الوصول( وکمشک یا معوق

 .نماید رسانی روز به فصلی صورت

 رایانه خوانش قابلیت با را بند این یک جزء در مندرج اطلاعات موظفند غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک -ب

 رد اطلاعات از بخشی یا تمام ارسال از استنکاف صورت در دهند. قرار مرکزی بانک اختیار در فصلی صورت به ای

 پولی قانون ۰۰ ماده در مندرج جرایم از یکی به مرکزی بانک تشخیص به مورد حسب اعتباری موسسه مقرر، موعد

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون ۶۰ ماده الف بند ۰ یا ۴ اجزای یا کشور بانکی و

 است موظف مرکزی بانک گردد. می محکوم مذکور مواد در مندرج ترتیبات رعایت با و ایران اسلامی جمهوری

 قانون ۸۴ اصل کمیسیون به فصلی صورت به را غیربانکی اعتباری موسسات و ها بانک تخلف یا همکاری گزارش

 .نماید ارائه کشور محاسبات دیوان و ایران اسلامی جمهوری اساسی

 سلامت و رفاه -,۲ تبصره

 )مادرتخصصی( کشور پزشکی تجهیزات و درمانی و بهداشتی مراکز تجهیز و توسعه شرکت ۶۰۴۱ درسال- الف

 انایر اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۶۶) ماده مفاد مشمول

 .شودمی

 زا حاصل مبالغ موظفند دانشگاهها این پوشش تحت هایستانبیمار و پزشکی علوم دانشگاههای- ب

 تدارک و تأمین هایهزینه بازپرداخت جهت منحصراً را پزشکی ملزومات و تجهیزات و لوازم دارو، فروش

 اییمهب سازمانهای و کنند پرداخت کنندهتأمین پخش شرکتهای و هاداروخانه به پزشکی ملزومات و تجهیزات دارو،

 نند.ک واریز نمایدمی اعلام دانشگاه که ایجداگانه حساب به را پزشکی ملزومات و تجهیزات و دارو زینهه مکلفند

 موجودی کردهزینه نحوه شود.می تلقی دولتی اموال وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در بند این اجرای از تخلف

 .باشدمی مستثنی کشور توسعه هایامهبرن دائمی احکام قانون (۶) ماده در مندرج مفاد از مذکور حسابهای

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع دستگاههای کلیه- ج

 د،کننمی حمایت پذیرآسیب اقشار از شکل هر به که بنیادها و غیردولتی عمومی نهادهای جمله از ایران اسلامی



 مایت،ح کننده دریافت فرد ملی شماره تفکیک به آن محرمانگی لحاظ با را خود کمکهای و حمایتها تمامی مکلفند

 فاهر اطلاعات پایگاه اختیار در ملی شماره طریق از استعلام با )ان.آی.ایکس( سرویس تبادل ملی مرکز طریق از

 مؤسسات و بانکها ایران، اسلامی جمهوری مرکزی بانک دهند. قرار اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت ایرانیان

 مذکور امانهس در ملی شماره تفکیک به را شده پرداخت الحسنه قرض تسهیلات مکلفند دولتی و خصوصی اعتباری

 حمایتی های هزینه برخورداری بود. خواهد سامانه این در مندرج اطلاعات مبنای بر پرداخت هرگونه و نمایند ثبت

 قانون (۶۴۸) ماده )ط( بند مالیاتی معافیتهای از اشخاص، به خصوصی و غیردولتی خیریه مؤسسات پرداختی

 تعاون، وزارت است. مذکور سامانه در آن اطلاعات ثبت به منوط ماده، این موضوع تکالیف برعلاوه مستقیم مالیاتهای

 رایب را افراد سنجی استحقاق استعلام همچنین و شده انجام اطلاعات ثبت امکان است مکلف اجتماعی رفاه و کار

 .نماید فراهم اطلاعات محرمانگی ایترع با نهاد مردم خیریه مؤسسات

 متقن هایداده به اتکا با سال در بار دو ها،داده بروزرسانی ضمن است موظف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت- د

 درآمدپر گروههای حذف اعلام و حمایت مشمول گروههای شناسایی به نسبت ایرانیان رفاه اطلاعات پایگاه ثبتی و

 مکلفند اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت و ها یارانه هدفمندسازی سازمان نماید. اقدام ایانهیار هایحمایت از

 ماده یاجرائ دستگاههای کلیه نمایند. اقدام مقررات و ضوابط طبق یارانه متقاضی جدید افراد نام ثبت به نسبت

 بانک جمله از ایران اسلامی ریجمهو فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸)

 سازمان بهادار، اوراق و بورس سازمان کشور، احوال ثبت سازمان انتظامی، فرماندهی ایران، اسلامی جمهوری مرکزی

 به انرایگ و مستمر برخط، صورتبه اطلاعات ارائه و همکاری به موظف قانونی پزشکی و کشور املاک و اسناد ثبت

 تدقیق، ، هپایگا هایشاخص از برداریبهره با را متقاضیان سنجی استحقاق فرایند تا مکلفند و بوده مذکور وزارتخانه

 .نمایند اثربخش و هدفمند

 دپانص مبلغ ایرانی نشان با داخل تولید سیگار نخ هر فروشی خرده قیمت به ۲۰۴۱ سال ابتدای از- هـ

 گرمی پنجاه بسته هر و ریال (۲.۴۴۴) زاره یک المللی بین )برند( نشان با داخل تولید ریال، (%۴۴)

 وارداتی سیگار نخ هر از و اضافه مالیات عنوانبه ریال (۱۴۴.۴۴۴) هزار دویست داخلی قلیان تنباکوی

 هزار پنجاه و سیصد وارداتی قلیان تنباکوی گرمی پنجاه بسته هر و ریال (۰.۴۴۴) هزار هشت مبلغ

 اب سلامت بخش برای قانون این هایردیف مطابق تا شود می دریافت یورود حقوق عنوانبه ریال (%%۴.۴۴۴)

 .گردد هزینه بانوان ورزش و همگانی ورزش دولتی، های زایشگاه و ناباروری مراکز تجهیز و احداث اولویت

 ،دخانیات واردکنندگان و تولیدکنندگان از را مزبور مبالغ است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت

 واریز قانون این (%) شماره جدول %۲%۲۲۴ ردیف موضوع عمومی درآمد حساب به و اخذ مورد حسب

 .نماید

 .حذف شد -و



 از اجتماعی تأمین سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت درمانی مراکز هایبدهی و مطالبات- ز

 .باشدمی تهاتر قابل کشور بودجه و برنامه سازمان تأیید با یکدیگر

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، ( ۶۴و )( ۶۱هزینه درمانی مشمولان مواد )( %۶۴۴تأمین تا صددرصد ) -ح

گردد. ایثارگری و درصد جانبازی ارائه می بر اساس سطح بندی خدمات مورد نیاز جامعه هدف متناسب با نوع

مسؤول( و بنیاد شهید و امور ایثارگران، حداکثر ظرف اجرائی این بند توسط سازمان برنامه بودجه کشور ) نامهآیین

 .هیأت وزیران خواهد رسید تصویبالاجرا شدن این قانون پیشنهاد و بهسه ماه پس از لازم

 است، مکلف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت توسعه ششم برنامه قانون (۱۰) ماده )ث( بند اجرای در- ط

 از )اعم کشور در موجود هایظرفیت تمامی از استفاده با و خانواده پزشک و ارجاع نظام برنامه اجرای به نسبت

 رنت،اینت قطعی قهری، وادثح نظیر اضطراری شرایط بروز دلیل به که مواردی در نماید. اقدام غیردولتی( و دولتی

 یسینونسخه ندارد، وجود الکترونیک نسخه پردازش و ثبت امکان ارتباطی هایزیرساخت در اختلال و برق قطعی

 و درمان بهداشت، وزارت ابلاغی دستورالعمل قالب در بیمار ملی )کد( شماره درج با و کاغذی صورت به تواندمی

 کلیه توسط راهبردی خرید هزینه اسناد عنوانبه قالب این در شده ولیدت اسناد گردد. انجام پزشکی آموزش

 وسازین نظام نیاز مورد وکار ساز و زیرساخت ایجاد منظوربه است. پرداخت قابل تکمیلی و پایه گربیمه سازمانهای

 و یداروی مانی،در بهداشتی، خدمات الکترونیک)کلیه بستر در سلامت خدمات ارائه و دارو مصرف تا تجویز چرخه

 هایامانهس صرفاً قانون، این ابلاغ از پس ماههفت حداکثر الکترونیک نسخه طرح کامل استقرار از پس تشخیصی(:

 و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت افزارنرم ارزیابی آزمایشگاههای تأیید مورد سلامت خدمات دهنده ارائه

 شرکتها لیهک بنابراین باشند.می فعالیت به مجاز سلامت الکترونیک پرونده استانداردهای با تطابق گواهینامه دارای

 قانون (۶ماده) موضوع اجرائی دستگاههای نیز و غیردولتی و دولتی از اعم درمان تکمیلی و پایه بیمه هایصندوق و

 سازمان مسلح، نیروهای درمانی خدمات سازمان سلامت، بیمه سازمان جمله از کشوری، خدمات مدیریت

 تقلمس هایسامانه از توانندمی جزء این در شده مشخص زمان حداکثر تا گربیمه سازمانهای سایر و اجتماعیتأمین

 مکلف سلامت بیمه عالیشورای نمایند. استفاده الکترونیکی صورتبه سلامت خدمات خرید جهت خود اختصاصی و

 درمان و بهداشت کمیسیون به را پیشرفت گزارش ماهانه صورتبه و نموده نظارت جزء این اجرای حسن بر است

 .نماید ارائه کشور محاسبات دیوان و اسلامی شورای مجلس

مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبتهای پرستاری بر  عالی بیمه سلامت کشورشورای -ی

سعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام های توقانون احکام دائمی برنامه( ۸اساس بند )الف( ماده )

های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت نماید. سازمان های بیمه گر مکلفند همانند سایر تعرفه

 .صورتحسابهای ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان ها، اقدام نمایند

 بیمه اقدف افراد ایرانیان، رفاه پایگاه از استفاده با هرسال ماهروردینف در است مکلف ایران سلامت بیمه سازمان- ک

 مکلف سازمان این همچنین دهد. قرار رایگان بیمه پوشش تحت و شناسایی را درآمدی پایین دهک سه از پایه



 وششپ تحت (ایرانیان رفاه پایگاه از استفاده )با وسع آزمون اساس بر تأیید صورتدر را متقاضی افراد سایر است

 .دهد قرار رایگان بیمه

 گاندهندارائه کلیه شدگان،بیمه پرداخت سهم کاهش و ارجاع نظام گسترش سلامت، در عدالت رعایت منظوربه- ل

 با قرارداد عقد به ملزم خصوصی و عمومی دولتی، از اعم پیراپزشکی( و پزشکی حرف و مراکز )شامل خدمات

 پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ذیل دهنده مجوز دستگاههای کلیه د.باشنمی پایه درمانی هایبیمه

 یدرمان پایه هایبیمه با قرارداد عقد به منوط را پزشکی مراکز و حرف به مربوط مجوزهای تمدید و صدور موظفند

 .نمایند

 دریافت زمان از ماهکی ظرف حداکثر قرارداد طرف حرف و مراکز مطالبات پرداخت به مکلف درمانی هایبیمه- ۶

 .باشندمی مدارک و اسناد

 باریاج پایه بیمه اجرائی نامهآئین و توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۴) ماده «الف» بند اجرای به توجه با- ۱

 وسطت دارویی و درمانی خدمات کلیه همگانی، ایبیمه پوشش بر مبنی وزیران هیأت ابلاغی وسع ارزیابی و سلامت

 .دگردمی ممنوع درمانی بیمه فاقد افراد به خدمات ارائه و شده ارائه پایه بیمه دارای افراد به فقط درمانی، اکزمر

 (.شد حذف جزء این)

 ایمهبی خدمات پایه، گربیمه سازمانهای از یکی طریق از باید درمانی خدمات دریافت به نیازمند خارجی اتباع- ۴

 ابلاغ از ماهیک ظرف موظفند پایه گربیمه سازمانهای همکاری با بیمه عالیشورای منظور، این به نمایند. دریافت

 .نمایند اعلام و تدوین را خارجی اتباع برای پایه درمانی بیمه صدور دستورالعمل قانون این

 اب را جامعـه افـراد کلیـه بـرای همگانـی بیمـه اجرای جهت لازم شرایط که است موظف سلامت بیمه سازمان- ۰

 .نماید فراهم نامه(بیمه صدور جهت الکترونیک ابزارهای ایجاد قبیل )از نامثبت فرایندهای تسهیل

 گیرندمی قرار (۴) تا (۶) دهکهای در وسع آزمون براساس که اقشار کلیه برای پایه بیمه خدمات بسته ارائه- ۶

 .بود خواهد رایگان صورتبه

 و پایه گربیمه سازمانهای و شرکتها کلیه توسعه، ششم برنامه قانون (۱۰) ماده «فال» بند اجرای راستای در- ۱

 روندهپ درگاه پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت همکاری با مکلفند غیردولتی و دولتی از اعم درمان تکمیلی

 و نموده یاتیعمل قانون این غابلا از ماهسه ظرف ای(بیمه الکترونیک نسخ بر )مبتنی را پزشک و بیمار الکترونیکی

 .دهند قرار شدگانبیمه و خدمت دهندگانارائه اختیار در

 کانام همچنین و پرونده( )نمایشگر بیمار برای سلامت الکترونیک پرونده اطلاعات به نیاز مورد دسترسی- ۱

 آموزش و درمان شت،بهدا وزارت توسط دستورالعمل ابلاغ زمان تا معالج پزشک برای بیمار سوابق به دسترسی

 .بود خواهد درمانی هایبیمه عهده بر پزشکی

 (۲۴درصد) یک از حاصل درآمد افزوده، ارزش بر مالیات قانون (۰%ماده) (۲بند) اجرای در- ۲ الحاقی بند

 خزانه حساب به مالیاتی امور سازمان توسط دریافت با همزمان سلامت مالیات عنوان به افزوده ارزش

 ماه پانزدهم تا را ماه هر در دریافتی مبالغ است مکلف کشور کل داری زانهخ. گردد می واریز کشور کل داری

 .کند واریز پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت حساب به بعد



 – ۱بند الحاقی 

 ایارتق و تبعیض رفع راستای در و زداییمحرومیت با مرتبط هایسیاست کارآمدسازی و ساماندهی منظور به- ۶

 با نقانو این ابلاغ از ماهشش ظرف است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت یافته،توسعه کمتر مناطق سطح

 جمهوری ریاست روستایی توسعه و محروم ناطقم معاونت و کشور وزارت کشور، بودجه و برنامه سازمان همکاری

 بر ملمشت «ایرانیان مندیبهره اطلاعات سامانه» اندازیراه به اقدام ایرانیان رفاه پایگاه ظرفیت از گیریبهره با و

 لیهک تفکیک به اساسی هایزیرساخت سایر و انرژی و آب نقل، و حمل آموزشی، بهداشتی، هایزیرساخت اطلاعات

 .نماید شهری، نواحی از هریک و سکنه دارای ایهآبادی

 فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه- ۱

 مندیبهره اطلاعات پایگاه» تکمیل و توسعه منظوربه نیاز مورد اطلاعات و هاداده موظفند ایران اسلامی جمهوری

 ندیمبهره اطلاعات پایگاه» اختیار در اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت درخواست از پس ماهیک حداکثر را «ایرانیان

 .دهند قرار «ایرانیان

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع دستگاههای کلیه- ۴

 اساسی قانون (۶۶۴) دهم و یکصد اصل رعایت با مسلح نیروهای زداییمحرومیت قرارگاههای و ایران اسلامی

 میزان طرح، مشخصات و مکان شامل که را زداییمحرومیت راستای در گرفته صورت اقدامات اطلاعات مکلفند

 طلاعاتا سایر و طرح اتمام جهت نیاز مورد اعتبار فیزیکی، پیشرفت میزان مجری، دستگاه یافته،اختصاص اعتبار

 طلاعاتا است موظف کشور بودجه و برنامه سازمان نمایند. ثبت «نایرانیا مندیبهره اطلاعات سامانه» در را تکمیلی

 صادرات از حاصل (%۴) درصد سه سوم دو محل از شدهاعتبار تأمین هایطرح برای گرفته صورت اقدامات به مربوط

 ه(،افتیتوسعه کمتر مناطق )سهم کشور توسعه هایبرنامه دائمی احکام قانون (۴۱) ماده )ت( بند موضوع گاز و نفت

 (۶۰) هتبصر محل از یافتهاختصاص اعتبارات و استانی زداییمحرومیت اعتبارات کشور، امکانات از متوازن استفاده

 رد را یابدمی اختصاص عمومی منابع محل از زداییمحرومیت هدف با که اعتباراتی سایر و سالانه بودجه قوانین

 .نماید ثبت مذکور سامانه

 هایتشکل و هاخیریه زداییمحرومیت اقدامات ثبت امکان است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت- ۰

 و هاآبادی در اساسی هایزیرساخت به دسترسی وضعیت روزرسانیبه و تکمیل جهت پیشنهاد ارائه و نهادمردم

 .نماید فراهم نهادها این برای را شهری نواحی از هریک

 نهبهی اجرای نیز و الکترونیکی پیچینسخه و نویسینسخه طرح رایاج لزوم به توجه با-  بند الحاقی

 همانند دارویی خدمات تعرفه سلامت، کالاهای سایر و ای منطقه مصرف و دارو تجهیزات فرآیندهای

 دائمی احکام (۲) ماده )الف( بند در شده تعیین کار و ساز اساس بر درمانی و تشخیصی خدمات سایر

 .شد خواهد تعیین کشور ایتوسعه هایبرنامه

 ورکش سلامت های بیمه ملی پایگاه ایجاد مورد در ملی اطلاعات و داده مدیریت قانون اجرای منظور به- بند الحاقی

 ،منابع و مصارف مدیریت و کشور درمان شدگان بیمه برخط اطلاعات پایگاه های داده تکمیل و استقرار موضوع



 ایگاهپ استقرار ضمن الکترونیک دولت پذیری تعامل کارگروه همکاری با است مکلف ایران، سلامت بیمه سازمان

 و روزرسانی به نحوه دستورالعمل و ضوابط کشور درمان شدگان بیمه برخط اطلاعات پایگاه با آن ادغام و مذکور

 .کند ابلاغ را آن از برداری بهره

 یاجرای های دستگاه نیز و غیردولتی و ولتید از اعم درمان تکمیلی و پایه بیمه های صندوق و ها شرکت تمامی

 و اجتماعی تامین مسلح، نیروهای درمانی خدمات سازمان جمله از کشوری خدمات مدیریت قانون ۶ ماده موضوع

 س()سروی سامانه از و کنند اقدام مذکور دستورالعمل دقیق اجرای به نسبت مکلفند گر بیمه های سازمان سایر

 دگانش بیمه به درمانی و بهداشتی ای، بیمه خدمات تمامی ارائه برای ایران سلامت مهبی سازمان سنجی استحقاق

 .کنند استفاده الزاما درمان استحقاق و همپوشانی کنترل برای خود پوشش تحت

 خدمات ارائه و دارو مصرف تا تجویز چرخه نوسازی نظام نیاز مورد سازوکار و زیرساخت ایجاد منظور به- بند الحاقی

 :تشخیصی( و دارویی درمانی، بهداشتی، خدمات )کلیه الکترونیک بستر در متسلا

 دهنده ارائه هایسامانه صرفاً قانون ابلاغ از پس ماه ۱ حداکثر الکترونیک نسخه طرح کامل استقرار از پس- ۶

 دارای و یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت افزارنرم ارزیابی هایآزمایشگاه تأیید مورد سلامت خدمات

 سلامت یمهب عالی شورای باشند.می فعالیت به مجاز سلامت، الکترونیکی پرونده استانداردهای با تطابق گواهینامه

 و بهداشت کمیسیون به را پیشرفت گزارش ماهانه صورت به و نموده نظارت جزء این اجرای حسن بر است مکلف

 .نماید ائهار کشور محاسبات دیوان و اسلامی شورای مجلس درمان

 مراکز و هاداروخانه توسط دارو و غذا سازمان ابلاغی فهرست مشمول پزشکی تجهیزات و دارو هرگونه ارائه- ۱

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت تأیید مورد و مجوز دارای هایسامانه طریق از اصالت احراز و استعلام بدون درمانی

 و اندرم بهداشت، وزارت و نبوده اصالت فاقد اقلام پذیرش به مجاز پایه گربیمه هایسازمان است، ممنوع پزشکی

 .است بند این اجرای حسن بر نظارت به مکلف پزشکی آموزش

 ارتباطات وزارت و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت همکاری با است مکلف سلامت بیمه عالی شورای- ۴

 بستر از خارج خدمات ارائه موارد در شدگان بیمه خسارت جبران و رسیدگی نحوه دستورالعمل اطلاعات فناوری و

 یندفرآ در ذینفعان توسط درمان شده بیمه ایبیمه پوشش در جاری مقررات و قوانین رعایت عدم با الکترونیک

 .نمایند ابلاغ اجرا جهت و تدوین ماه دو ظرف را الکترونیک پیچینسخه و نویسینسخه

 گربیمه هایسازمان و غیردولتی و دولتی از اعم سلامت حوزه اطلاعاتی هایسامانه و خدمات دهندگان ارائه کلیه- ۰

 و الکترونیک امضای درج امکان به را خود های()سرویس خدمات اطلاعاتی/ هایسامانه ماه سه ظرف مکلفند پایه

 ملی اهپایگ با اعاتاطل تبادل در و نموده تجهیز بهداشت وزارت عمومی کلید زیرساخت بر مبتنی آن سنجیصحت

 .نماید عملیاتی سلامت

 کشور بهداشتی شبکه در را ایرانی طب خدمات ادغام ۶۰۴۱ سال پایان تا است مکلف بهداشت وزارت- بند الحاقی

 ایرانی طب حوزه خدمت ۴ حداقل مردم جیب از پرداخت کاهش منظور به نیز و برساند درصدی ۶۴۴ پوشش به

 .هدد قرار ای بیمه پوشش تحت را



 انیهمگ سلامت بیمه صندوق دو در درمانی خدمات پوشش به نسبت است مکلف سلامت بیمه سازمان- بند الحاقی

 قصندو دو این بیماران درمانی خدمات و نماید اقدام ایبیمه هایصندوق سایر همچون عشایر و روستاییان بیمه و

 بیمه پوشش تحت دولتی بخش پایه میزان به ارجاع نظام از خارج مراجع و خصوصی بخش به مراجعه صورت در

 .داشت خواهد قرار

 ۱۴ حداکثر میزان به مجازند پایه های بیمه درمان کمرشکن هایهزینه کاهش و بیماران حقوق رعایت منظور به

 .نمایند دریافت الکترونیکی پیچی نسخه با و کاغذی صورت به را ها داروخانه دارویی اسناد از درصد

 آفرین اشتغال و بنیان دانش تولید از ایتحم -۲۰ تبصره

 تکمیل ،وریبهره ارتقاء گذاری،سرمایه افزایش طریق از ملی تولید رشد و پایدار اشتغال و تولید از حمایت منظوربه

 استفاده موجود، تولیدی واحدهای نوسازی و بازسازی راکد، تولیدی واحدهای احیای و تمامنیمه تولیدی طرحهای

 بر أکیدت با تبصره این موضوع مالی منابع تولید، ارزش زنجیره تکمیل و تولیدی هایبنگاه خالی هایظرفیت از

 لویتاو با کشور هایاستان پیشرفت و رشد راستای در سرزمینی عدالت بسط و دولت هایحمایت سازی یکپارچه

 :یابدمی اختصاص و تأمین زیر شرح به پیشران و بنیان دانش تولید طرحهای

 :مالی منابع -الف

 جدول در مندرج ذیربط ردیف محل از ریال (۲۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴،۴۴۴%) میلیارد هزار ده و سیصد مبلغ- ۲

 .شود می واریز عدالت و پیشرفت ملی حساب به که قانون این (۲) شماره

 های سال بودجه قانون (۲۰) تبصره جدول مصارف (۱۰) و (۱۰) های ردیف در مندرج مبلغ باقیمانده- ۱

 موظف هدفمندسازی سازمان شود.می واریز عدالت و پیشرفت ملی حساب به که کشور کل ۲۰۴۲ و ۲۰۴۴

 التعد و رفتپیش ملی حساب به اعتبار، تخصیص و ابلاغ سازوکار بدون و راساً را جزء این مبالغ است

 .نماید واریز

 به که کشور کل گذشته سنوات بودجه قوانین (۲۰) تبصره )الف( بند منابع فرع و اصل بازگشتی- %

 .شود می واریز عدالت و پیشرفت ملی حساب

 .شود می واریز عدالت و پیشرفت ملی حساب به که ۲۰%۲ سال (۲۰) تبصره )و( بند بازگشتی منابع- ۰

 رد پایدار اشتغال ایجاد و توسعه از حمایت قانون موضوع تسهیلات مالی منابع یبازگشت و مانده- %

 حساب به که ۲۰%۲ سال مصوب ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایری و روستایی مناطق

 .شود می واریز عدالت و پیشرفت ملی

 عدالت و پیشرفت تانیاس حساب به که معادن دولتی حقوق از هااستان سهم (۴%۲درصد) پانزده- ۰

 .شود می واریز قانون( این (,تبصره) بند)هـ( مفاد راستای )در مربوط های استان

 طمربو عدالت و پیشرفت استانی حساب به که استانی درآمدهای تحقق مازاد از حاصل مالی منابع- ,

 .شود می واریز



 که بانکی منابع الحسنه قرض تسهیلات ریال (۲.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴) میلیارد هزار یکهزار مبلغ- ۰

 .یابد می اختصاص تبصره این بند)ج( (۱جزء) مطابق آن (۴۴%درصد) پنجاه

 نسبت افزوده ارزش بر مالیات یافته تحقق منابع از حاصل مازاد درآمد (۴۴%درصد) پنجاه معادل-  ۲

 و شود می پرداخت عدالت و پیشرفت ملی حساب به که (%) شماره جدول در مندرج یفرد سقف به

 قانون این (۰تبصره) بند)ظ( منابع از بخشی همچنین

 :مصارف -ب

 هایبرنامه به تسهیلات پرداخت جهت تبصره، این«الف» بند (۱) و (۶) جزء مالی منابع (%۴۴) درصد سی تا- ۶

 .یابدمی اختصاص اجرائی دستگاههای پیشنهادی برنامه اساس بر ملی طحس در اشتغال و تولید از حمایت

 به تسهیلات پرداخت جهت تبصره، این )الف( بند (۱) و (۶) اجزاء مالی منابع (%۱۴) درصد هفتاد حداقل- ۱

 اصاختص استان توسعه و ریزیبرنامه شورای تصویب با استانی سطح در اشتغال و تولید از حمایت هایبرنامه

 .است ربطذی استان مختص بند)الف( (۱) و (۱) اجزاء منابع یابد.می

 امنای هیات اختیار در (۹) جزء موضوع تسهیلات از ریال (۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴هزارمیلیارد) پانصد معادل- ۴

 .گرفت خواهد قرار عدالت و پیشرفت استانی های حساب

 میلیارد هزار پانصد معادل اشتغال، عالی شورای مصوبات چهارچوب در اشتغال از حمایت هدف با- ۰

 امام امداد کمیته به مربوط قوانین براساس )الف( بند منابع (۹) جزء تسهیلات ریال (۶۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴)

 کشور بهزیستی سازمان ریال(، (۴۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴میلیارد) هزار پنجاه و سیصد )معادل خمینی)ره(

 خمینی امام حضرت فرمان اجرایی ستاد برکت بنیاد ریال(، (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) یاردمیل هزار پنجاه )معادل

 هزار پنجاه )معادل شکوفایی و نوآوری صندوق و ریال( (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار پنجاه )ره()معادل

 سهم است مکلف رانای اسلامی جمهوری مرکزی بانک یابد.می اختصاص ریال( (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد

 نهادهای نماید. مشخص قانون این ابلاغ از پس ماه یک مدت ظرف را منابع (۹) جزء مالی منابع تامین از بانکها

 دراختیار منابع تلفیق به نسبت استانی اجرائی دستگاههای با نامه تفاهم قالب در توانند می جزء این در شده ذکر

 .ندنمای اقدام استانها اختیار در و خود

 مساوی صورت به تبصره این (۶) جزء منابع از ریال (۴۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴میلیارد) هزار ده و سیصد مبلغ- ۶

 .یابدمی اختصاص هااستان به

 واقدامات سود یارانه و کمک پرداخت صرف تواندمی تبصره این بند)الف( (۶) جزء مالی منابع (%۶۴) درصد ده تا- ۱

 نهادهای از حمایت کار، نیروی تقاضای و عرضه رسانیبهم بر مشتمل کار بازار فعال یهاسیاست اجرای و نهادی

 و رادیویی هایبرنامه پخش و تولید کار، نیروی آموزش و آموزیمهارت هایدوره اجرای کار، بازار گرتنظیم

 قودهمف هایحلقه کمیلت راستای در گریتسهیل با مرتبط اقدامات کار، نیروی آموزش و آموزی مهارت تلویزیونی

 .یابد اختصاص اشتغال و تولید هایبرنامه نتایج تحقق نظارتی، سازوکارهای تقویت ارزش، زنجیره



 ریال (۶۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار پنجاه سقف تا (۱) تا (۶) اجزای منابع از (%۶۴درصد) ده تا- ۱

 و عدالت حساب امنای هیئت توسط شده تعیین رچوبچها اساس بر سود یارانه و اعتباری و فنی کمک صورتبه

 هر تحت طذیرب های دستگاه پشتیبانی و جاری های هزینه برای منابع این استفاده است. کردهزینه قابل پیشرفت

 .است ممنوع عنوان

 تبصره این اجرائی دستورالعمل مطابق مربوط مقررات و بند این براساس )الف( بند (۹) جزء تسهیلات توزیع- ۹

 بند)الف( (۹) جزء مالی منابع تأمین در بانکها سهم است مکلف ایران اسلامی جمهوری مرکزی بانک بود. خواهد

 .نماید مشخص قانون این ابلاغ از پس ماه یک مدت ظرف را تبصره این

 میلیارد هزار پنج و بیست )معادل )الف( بند (۹جزء) منابع از (%۱ /۶ ) درصد نیم و دو- ۸

 شده تعطیل های کارخانه اندازی راه و احیاء جهت تسهیلات پرداخت منظور به ریال( (۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۱۶۰۴۴)

 .گیرد می قرار صنایع از حمایت هیأت اختیار در تعطیلی آستانه در یا و

 و اشتغال و تولید از حمایت تسهیلات پرداخت منظوربه تبصره این بند)الف( (۶) جزء مالی منابع از بخشی- ۶۴

 .یابدمی اختصاص کشور محروم مناطق در اشتغال و تولید هایزیرساخت تأمین جهت بلاعوض کمکهای پرداخت

 .بود خواهد تبصره این اجرائی العمل دستور مطابق بند، این منابع توزیع

 توسعه زا حمایت قانون موضوع تسهیلات پرداخت اجرای ادامه جهت تبصره این )الف( بند (۶) جزء مالی منابع- ۶۶

 .یابدمی اختصاص ملی توسعه صندوق منابع از استفاده با عشایری و روستایی مناطق در پایدار اشتغال ایجاد و

 جوانان و ورزش وزارت پیشنهادی هایبرنامه صرف قانون این (۱) تبصره )ظ( بند مالی منابع از بخشی- ۶۱

 .شودمی جوانان اشتغال خصوصدر

 .شودمی انجام اجرائی العمل دستور مطابق است نشده تصریح که تبصره ینا مالی منابع توزیع- ۶۴

 :اجرائی کار و ساز -ج

 پیشرفت استانی حسابهای و ملی حساب عنوان تحت هایی حساب است موظف دارایی و اقتصادی امور وزارت- ۶

 .نماید احافتت منابع، واریزی جهت مرکزی بانک نزد کشور کل داری خزانه طریق از عدالت و

 .شودمی منتقل بعد سال به عدالت و پیشرفت استانی و ملی حسابهای مانده- ۱

 هیات اختیار در که (۹) جزء تسهیلات از بخش آن توزیع نحوه و شرایط شامل تبصره این اجرائی دستورالعمل- ۴

 تا (۶) اجزای منابع گذاریسپرده سود نرخ و تسهیلات سود نرخ تعیین همچنین و است استانی حسابهای امنای

 وی)رئیس(، اول معاون یا جمهور رئیس از مرکب عدالت و پیشرفت ملی حساب امنای هیئت توسط ،(۸) و (۱)

 کشاورزی، جهاد تجارت، و معدن صنعت، دارایی، و اقتصادی امور وزرای )دبیر(، اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر

 انسازم رئیس ، اطلاعات فناوری و ارتباطات نفت، دستی، ایعصن و گردشگری فرهنگی، میراث شهرسازی، و راه

 نیانب دانش اقتصاد و فناوری علمی، معاون ایران، اسلامی جمهوری مرکزی بانک کل رئیس کشور، بودجه و برنامه

 .رسید خواهد تصویب به جمهور رئیس اجرایی معاون و جمهور رئیس

 ایامن هیئت ریاست استاندار و است عدالت و پیشرفت انیاست حساب امنای هیئت استان ریزی برنامه شورای

 .دارد برعهده را استان عدالت و پیشرفت حساب



 عالی شورای دبیرخانه به عملیاتی برنامه ارائه ضمن موظفند )ب( بند (۱) جزء موضوع نهادهای و دستگاهها- ۰

 اعیاجتم رفاه و کار تعاون، وزارت ناظر هسامان از را وی اشتغال وضعیت بانک، به متقاضی معرفی از قبل اشتغال،

 سامانه این در افراد، ملی کد اساس بر را شده ایجاد هایاشتغال و پرداختی تسهیلات گزارش و نموده استعلام

 قرض ابعمن از استان توسعه و ریزیبرنامه شورای تصویب با توانند می بند این در مذکور نهادهای نمایند. بارگذاری

 .نمایند استفاده نیز عدالت و پیشرفت استانی های حساب امنای هیات ختیارا در الحسنه

 و تخصصی و ایتوسعه هایبانک اولویت با هابانک در گذاریسپرده طریق از (۸) و (۱) تا (۶) اجزای منابع- ۶

 هایطرح لتکمی و یکارآفرین و اشتغال و تولید برای گذاریسرمایه منظور به عامل عنوان به امید کارآفرینی صندوق

 و جمیعیت تلفیقی، تسهیلات سازوکار با محور صادرات فعالیتهای اولویت با هابنگاه خالی هایظرفیت و تمامنیمه

 همچنین .یافت خواهد تخصیص ترجیحی نرخ با مرتبط اجرائی دستگاه اختیار در منابع و بانکی منابع با ترکیب

 .است مجاز آن اساسنامه رعایت با ملی توسعه صندوق منابع از استفاده

 اعطایی تسهیلات سود نرخ و (%۶درصد) یک حداقل عامل بانکهای در مذکور منابع گذاریسپرده سود نرخ- ۱

 .گرددمی تعیین ملی توسعه صندوق و امید کارآفرینی صندوق بانکی، نظام منابع مشارکت میزان با متناسب

 یرسا با فزائی اهم یا تجمیع قابلیت شرعی ملاحظات رعایت با بند ینا (۹) جز موضوع استانی الحسنه قرض منابع

 .دارد را منابع

 از پس ماه دو مدت ظرف حداکثر را تبصره این مشمول هایطرح هستند موظف ملی اجرایی دستگاههای- ۱

 .دهند قرار تأیید و بررسی جهت اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت اختیار در قانون این تصویب

 دبیرخانه به ماه دو حداکثر ظرف تبصره این مشمول طرحهای ارائه به موظف استانی اجرائی دستگاههای- ۹

 .هستند استان توسعه و ریزیبرنامه شورای

 :نظارت کار و ساز -د

 مانساز با عالی نظارت و اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت عهده بر تبصره این اجرای میدانی نظارت مسئولیت- ۶

 .باشدمی کشور بودجه و برنامه

 این عملکرد گزارش کشور بودجه و برنامه سازمان همکاری با است مکلف اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت- ۱

 قانون (۰۰) چهارم و چهل اصل بر نظارت و تولید رونق و جهش هایکمیسیون هب یکبار ماه شش هر را تبصره

 .نماید ارسال اسلامی شورای مجلس اقتصادی و محاسبات و بودجه و برنامه ، اساسی

 را وظیفه خدمت که سربازانی اشتغال جهت ریال (۱۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴۰۴۴۴) میلیارد هزار بیست- ۶بند الحاقی 

 .شودمی پرداخت مسلح نیروهای کل ستاد معرفی با اندنموده سپری

 تعاونی اشتغال و تولید های طرح به تبصره این )الف( بند (۱) و (۱) های جزء منابع از درصد( ۱۶- )۱بند الحاقی 

 .یابد می اختصاص استان توسعه و ریزی برنامه شورای تصویب از پس ها

 بودجه -۲۲ تبصره

 :پاسخگویی و پذیریمسؤولیت سازی،شفاف عمومی، خدمات وریبهره ارتقای منظوربه -الف



 به قانون، این در مندرج کلان هایبرنامه راستای در را خود اجرائی هایبرنامه موظفند اجرائی دستگاههای- ۶

 ازمانس با موافقتنامه مبادله به نسبت خردادماه پایان تا متعاقباً و رسانده ربطذی سیاستگذار دستگاه تأیید

 .نمایند اقدام کشور بودجهوبرنامه

 احکام قانون (۶) ماده مشمول ربطذی اجرائی دستگاههای اجرائی هایبرنامه است موظف سیاستگذار دستگاه- ۱

 کلان هایامهبرن راستای در را خود پژوهشی( و آموزشی مؤسسات و )دانشگاهها کشور توسعه هایبرنامه دائمی

 یلیتفص بودجه در درج جهت و رسانده کشور بودجهوبرنامه سازمان تأیید به خردادماه پایان تا قانون، این در مندرج

 .نماید ابلاغ ربطذی اجرائی دستگاههای به

 به باریک ماهسه هر را کلان هایبرنامه پیامدهای و اهداف تحقق گزارش است موظف سیاستگذار دستگاه- ۴

 .نماید اعلام کشور بودجهوبرنامه سازمان

 رعایت با و کلان هایبرنامه اهداف تحقق با متناسب بودجه،وبرنامه قانون (۴۴) ماده رعایت با اعتبارات تخصیص

 .گرددمی تعیین دولت عمومی بودجه وصولی منابع حدود در مقررات، و قوانین

 مازاد ای،منطقه توسعه هایتوازن عدم کاهش و استانی و ملی یدرآمدها وصول انگیزه افزایش منظوربه -ب

 قانون در مربوط ردیفهای در شدهبینیپیش رقم سقف در اجرائی دستگاههای اختصاصی و عمومی درآمدهای

 ینا ابلاغی دستورالعمل اساس بر کشور بودجهوبرنامه سازمان ابلاغ و تأیید از پس کشور کل ۶۰۴۱ سال بودجه

 .است هزینه قابل استان دستگاه/ همان توسط مربوط مقررات و قوانین رعایت با و انسازم

 -ج

 هایدارایی تملک و ایهزینه اعتبارات پرداخت و تعهد مهلت تعهدی، حسابداری کامل اجرای راستای در- ۶

 یمال سال پایان تا و باشد شده تأمین اختصاصی یا عمومی بودجه منابع محل از اینکه از اعم مالی و ایسرمایه

 سال همان پایان تا باشد، گردیده واریز ربطذی دستگاههای مربوط حسابهای به کشور کل داریخزانه توسط

 و (۱۴) مواد در شدهتعیین هایمهلت پایان تا و منتقل بعد سال به سال، پایان نشدهمصرف وجوه مانده باشد.می

 عملکرد بود. خواهد مصرف قابل بعدی الحاقات و اصلاحات با ۱۶۴۱ مصوب کشور عمومی محاسبات قانون (۱۰)

 .شد خواهد درج ۶۰۴۱ سال بودجه عملکرد صورتحسابدر وجوه این

 قانون (۶۴۴) و (۸۸) ،(۸۶) مواد موضوع نهائی پرداخت و دریافت صورتحساب ارائه و تهیه مهلت آخرین- ۱

 ماده موضوع دولتی شرکتهای مالی صورتهای ارسال است. بعد سال ماهاردیبهشت پایان تا کشور عمومی محاسبات

 پایان تا حداکثر مورد، حسب عاملهیأت یا مدیرههیأت گواهی همراه به تهیه از پس نیز مذکور قانون (۸۹)

 .است الزامی بعد سال ماهاردیبهشت

 قانون (۶۴۴) ماده وعموض کشور، کل ۶۰۴۱ سال بودجه عملکرد صورتحساب دارایی، و اقتصادی امور وزارت- ۴

 .کندمی ارسال ربطذی مبادی به بعد سال مردادماه پایان تا حداکثر را کشور عمومی محاسبات

 محل از اعتبار دارای اجرائی هایدستگاه درخواست صورتدر و قانون این تکالیف اجرای منظورهب- د

 در همچنین و جتماعیا تأمین و لشکری کشوری، بازنشستگی هایصندوق دولت، عمومی مصارف



 اجازه دولت به اساسی، قانون (۰۰) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون (۲۴) ماده اجرای

 :شودمی داده

 اشخاص به صادراتی گازی میعانات و خام نفت فروش به نسبت ایران نفت ملی شرکت طریق از -۲

 اساس بر و نفت وزارت توسط اشخاص دتأیی از پس صرفاً  و اجرائی هایدستگاه توسط شده معرفی

 .نماید اقدام عمومی بودجه  سقف در و ایران نفت ملی شرکت صادراتی روز قیمت

 و دولت به متعلق الشرکهسهم و سهام واگذاری به نسبت دارایی و اقتصادی امور وزارت طریق از -۱

 و اجرائی هایدستگاه وسطت شده معرفی اشخاص به واگذاری مشمول هایبنگاه در دولتی هایشرکت

 ۴۲%۲۴% درآمدی ردیف منابع سقف در اجتماعی تأمین و لشکری کشوری، بازنشستگی هایصندوق

 نماید. اقدام

 را دولتی هایشرکت در خود الشرکهسهم یا سهام قوانین، اجرای در دولت قانون این در که مواردی در

 رسانده فروش به را موصوف سهام دولت، از ندگینمای به سهام کنندهدریافت اشخاص کند،می واگذار

 چهل اصل کلی هایسیاست «د» بند (۱) جزء در شدهمشخص مصرف به خزانه به واریز از پس را آن وجوه و

 رسانند.می اساسی قانون (۰۰) چهارم و

 تأمین سازمان به خود شده حسابرسی قطعی بدهی تأدیه منظور به است موظف دولت -جزء الحاقی

 سهام، واگذاری یا تهاتر های روش از ریال (۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴.۴۴۴,) میلیارد هفتصدهزار حداقل اجتماعی

 اب مذکور سازمان منتشره اسلامی مالی اوراق سود اصل تضمین یا و گازی میعانات و خام نفت واگذاری

  نماید. اقدام سال پنج تا ررسیدس

 و اقتصادی امور نفت، هایوزارتخانه همکاری با و کشور بودجهوبرنامه سازمان توسط بند این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و پیشنهاد ربطذی هایوزارتخانه سایر و اجتماعی رفاه و کار تعاون، دارایی،

 عی،اجتما هایآسیب کاهش و کنترل حوزه گذاریسیاست در یکپارچگی و شفافیت هماهنگی، ایجاد منظوربه- هـ

 مربوط دستگاه همکاری با را ربطذی دستگاههای اجرائی برنامه است موظف اجتماعی( امور )سازمان کشور وزارت

 .نماید ارائه کشور اجتماعی شورای به صویبت برای خردادماه تا و تدوین کشور بودجهوبرنامه سازمان تأیید و

 خود هایبدهی و هادارایی ها،هزینه درآمدها، کامل شناسایی به نسبت مکلفند مشمول، اجرائی دستگاههای- و

 حسابرسی به موظف کشور محاسبات دیوان کنند. اقدام عمومی بخش حسابداری نظام و استانداردها براساس

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد برخی الحاق قانون (۱۱) ماده (۶) بند موضوع مالی صورتهای

 .است بعدی الحاقات و اصلاحات با۶۶/۶۶/۶۴۱۶مصوب کشور محاسبات دیوان قانون (۱) ماده اجرای در ،(۱)

 سازمان محوریت با است موظف دولت ،وجوه گردش رصد امکان و شفافیت ایجاد هوشمندسازی، منظوربه- ز

 خشدرب مالی مدیریت یکپارچه نظام ایجاد به نسبت ربطذی اجرائی دستگاههای همکاری و کشور بودجهوبرنامه

 عتبارا قالب در یافته، تخصیص اعتبارات نظام، این در نماید. اقدام هوشمند دولت طرحهای از یکی عنوانبه عمومی

 و اعتبار وزیعت کرد،هزینه انجام الکترونیکی فرایند آن پشتوانه به تا شودمی ابلاغ اجرائی دستگاه به الکترونیک



 یتی،امن دستگاههای و اتمی انرژی و مسلح نیروهای برای محرمانگی رعایت شود. انجام نهایی نفعان ذی به پرداخت

 کشور، کل بازرسی سازمان تشکیل قانون (۴) ماده نیروهای همچنین و خارجه امور وزارت سیاسی رسته کارکنان

 .است الزامی

 وزارت و دارایی و اقتصادی امور وزارت همکاری با کشور بودجهوبرنامه سازمان پیشنهاد به بند این اجرائی نامهآیین

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه اطلاعات( فناوری اجرائی )شورای اطلاعات فناوری و ارتباطات

 اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده )موضوع عمومی بخش اجرائی دستگاههای رؤسای کلیه

 اقدامات تمامی انجام به موظف حسابانذی مالی/ مدیران همچنین و ایران( اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 رد مذکور اجرائی نامهآیین با مطابق نهائی نفعانذی اطلاعات و هاتراکنش برخط و مثبته اسناد ثبت جمله از

 .هستند مربوطه هایسامانه

 پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون (۶) ماده موضوع اجرائی دستگاههای کلیه- ح

 یا رذک مستلزم شرکتهای و دستگاهها جمله از ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم

 و صادیاقت امور وزارت تشخیص به ایتوسعه سازمانهای بجز نفت وزارت تابعه و اصلی شرکتهای مانند نام تصریح

 را ای(هزینه و )درآمدی خود ریالی حسابهای تمام و نموده مسدود را خود فرعی حسابهای کلیه مکلفند دارایی

 هاریافتد کلیه موظفند یادشده دستگاههای کنند. افتتاح مرکزی بانک نزد و کشور کل داریخزانه طریق از صرفاً

 حساب هرگونه نگهداری دهند. انجام مرکزی بانک نزد شده افتتاح حسابهای طریق از فقط را خود هایپرداخت و

 ست.ا دولتی اموال و وجوه در غیرقانونی تصرف حکم در مرکزی بانک از غیر بانکی در شده یاد دستگاههای توسط

 تأمین مردمی کمکهای یا عمومی منابع محل از که خود منابع از بخش آن با رابطه در غیردولتی عمومی نهادهای

 اممق نظرزیر مستقیماً که دستگاههایی خصوصدر حکم این اجرای عدم شوند.می بند این حکم مشمول شود،می

 .است لهمعظمٌ اذن به منوط شوند،می اداره رهبری معظم

 های طرح اجرای گزارش ۶۰۴۱ سال تیرماه پایان تا است لفمک کشور وبودجه برنامه سازمان- ۶بند الحاقی 

 پیشرفت توجیهی)اولیه( مطالعات حاوی، و شود می تأمین دولت عمرانی اعتبارات محل از آن هزینه که عمرانی

 پیشرفت مقایسه مشکلات، این رفع جهت مشخص پیشنهادهای همچنین و ها طرح اجرای مشکلات و عملیات

 به ارانتش ضمن و تهیه را برنامه دوره در ناتمام کارهای و شده انجام عملیات درباره جامع ارشگز برنامه با فیزیکی

 لسمج اقتصادی و زیست محیط و طبیعی منابع آب، کشاورزی، عمران، محاسبات، و بودجه و برنامه کمیسیونهای

 .باشد می مستثنی بند این شمول از امنیتی و دفاعی نظامی، های طرح نماید. ارائه اسلامی شورای

 های پرداخت کلیه گزارش ۶۰۴۱ سال ماه خرداد از است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت- ۱بند الحاقی 

 جداول در مصوب های ردیف تفکیک به را ها یارانه هدفمندسازی و عمومی بودجه های محل از گرفته صورت

 حداکثر استثناء موارد در و برخط)آنلاین( صورت به را قانون این (۶شماره) پیوست و (۶۴و۸ ،۹ ،۱، ۱) هایشماره

 .گیرد قرار نمایندگان اختیار در تا نماید ارائه اسلامی شورای مجلس به کاری روز هفت مدت ظرف



 از یک هر تخصیص درصد تفاوت ۶۰۴۱ سال در که نماید عمل ای گونه به است مکلف بودجه و برنامه سازمان

 و (%۱۴درصد) بیست حداکثر بازنشستگان( و کارکنان مزایای و حقوق جز به) (۱) شماره جدول اصلی های ردیف

 .باشد (%۴۴درصد) سی حداکثر (۸) شماره جدول متفرقه های ردیف

 بودجه و برنامه قانون (۴۴ماده) موضوع اعتبار تخصیص کمیسیون مصوبه صدور به منوط اعتبار پرداخت و تخصیص

 .است

 بودجه و برنامه کمیسیون رئیس بین موافقتنامه مبادله طی اسلامی شورای مجلس اتاعتبار کلیه- ۴بند الحاقی 

 مهموافقتنا این مبنای بر آن، کرد هزینه و یابد می تخصیص اسلامی شورای مجلس رئیسه هیأت و محاسبات و

 .است

 پرداخت سته،بازنش و شاغل کارکنان مزایای و حقوق اعتبار پرداخت از پس است مکلف دولت- ۰بند الحاقی 

 مقاطع تمام در تخصیص درصد که نماید عمل نحوی به و داده قرار اولویت در را دفاعی بنیه هایردیف اعتبارات

 بنیه تقویت منابع (%۶۴۴صددرصد) ۶۰۴۱ سال پایان تا و باشد برابر حداقل عمومی منابع تحقق درصد با زمانی

 .گردد پرداخت دفاعی

 و تبعیض رفع و کشور امکانات از استفاده قانون حکم مشمول الانبیاء)ص( خاتم گیسازند قرارگاه- ۶بند الحاقی 

 توازن، جهت اعتبارات (%۴درصد) سه کسر و عدالت و پیشرفت تحقق و یافته توسعه کمتر مناطق سطح ارتقای

 .باشدنمی

 و پیشگیری حوزه در عمناب مدیریت و تجهیز و جلب منظور به شودمی داده اجازه کشور وزارت به- بند الحاقی

 کشورنزد کل داریخزانه در اجتماعی هایآسیب کاهش حساب عنوان، تحت حسابی اجتماعی هایآسیب با مقابله

 سابح منابع نماید. افتتاح غیردولتی بخش هایمشارکت و هاکمک و اختیار در قانون منابع محل از مرکزی بانک

 .باشدمی بعد سال به انتقال قابل مذکور

 هبودج و برنامه سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزیر همکاری با و کشور وزیر توسط بند این اجرایی نامهینآی

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه

 پنجساله برنامه قانون ۶۴۱ ماده )ب( بند و توسعه های برنامه دائمی احکام قانون (۶۹) ماده اجرای در- بند الحاقی

 فاعیانت موسسات و هابانک ، دولتی هایشرکت ایران، اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی توسعه ششم

 تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتی هایشرکت و (۴) شماره پیوست در مندرج دولت به وابسته

 هایدستگاه ای،سرمایه های ینههز و هاهزینه خود مصارف از درصد(۶) درصد یک حداکثر هستند ملزم است نام

 هایدارائی تملک اعتبارات از درصد( ۶) درصد یک حداکثر نیز قانون این (۱) شماره جدول در اعتبار دارای اجرائی

 هایزیرساخت در کرد، هزینه بودن الزامی بر مبنی غیرعامل پدافند سازمان اعلام اساس بر را خود ابلاغی ایسرمایه

 ارائه و فوق فرآیند بر نظارت به موظف کشور غیرعامل پدافند سازمان نماید. هزینه خود ممه و حساس حیاتی،

 و محاسبات و بودجه و برنامه هایکمیسیون و کشور بودجه و برنامه سازمان به یکبار ماه سه هر عملکرد گزارش

 .است اسلامی شورای مجلس خارجی سیاست و ملی امنیت

 دولت انسانی یهسرما و اداری نظام -۱۴ تبصره



  –الف

 مزایای و حقوق هرگونه پرداخت مالی، انضباط ایجاد و دولت کارکنان و انسانی نیروی ساماندهی منظوربه- ۶

 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای کارکنان تمامی به غیرمستمر و مستمر

 مارهش پیوست در آنها نام که دولتی رکتهایش کلیه جمله از ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

 صرفاً  ستا نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتی شرکتهای شامل است شده ذکر قانون این (۴)

 از کشور بودجهوبرنامه سازمان تأیید از پس )سینا( اداری نظام یکپارچه سامانه در شده ثبت اطلاعات براساس

 مدیریت یکپارچه سامانه نهائی)موضوع نفعذی به و کشور( کل داری)خزانه دارایی و اقتصادی ورام وزارت طریق

 .گیردمی انجام عمومی( بخش در مالی

 اشخاص کارگیریبه و استخدام برای حقی گونههیچ )سینا( اداری نظام یکپارچه سامانه در اطلاعات درج- ۶-۶

 ور،کش استخدامی و اداری سازمان مشترک ابلاغ اساس بر جزء این موضوع اطلاعات بارگذاری نحوه کند.نمی ایجاد

 .پذیرفت خواهد صورت دارایی و اقتصادی امور وزارت و کشور بودجهوبرنامه سازمان

 ذنا به منوط شوند،می اداره رهبری معظم مقام نظر زیر مستقیماً که دستگاههایی برای اطلاعات ثبت عدم- ۶-۱

 .است لهمعظمٌ

 شفاف طور به مردم عموم نظارت برای را خود مدیران و نمایندگان حقوق است مکلف اسلامی شورای مجلس- ۶-۴

 .دهد قرار کشور استخدامی و اداری سازمان سامانه در ماهانه و

 خدمات مدیریت قانون (۶) ماده موضوع اجرائی دستگاههای تابعه و وابسته شرکتهای دولتی، شرکتهای تمام- ۱

 هک دستگاههایی و شرکتها ،دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات غیردولتی، عمومی نهادهای و مؤسسات ری،کشو

 تهاییشرک از دسته آن و اسلامی انقلاب نهادهای و هاشهرداری است، نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول

 یا مدیرههیأت اعضای اکثریت انتخاب اما ودهنب عمده سهامدار آنها در انقلابی نهاد یا عمومی نهاد دولت، که

 :مکلفند شود،می انجام انقلابی نهاد یا عمومی نهاد دولت، نظر براساس مدیرعامل

 انیبروزرس و ثبت ماهانه صورتبه )پاکنا( اداری نظام کارکنان اطلاعات پایگاه در را خود انسانی نیروی آمار- ۱-۶

 .نمایند

 در مستقر «مزایا و حقوق ثبت» سامانه در ماهانه صورتبه را خود کارکنان تمامی زایایم و حقوق اطلاعات- ۱-۱

 .نمایند تکمیل کشور استخدامی و اداری سازمان

 دستمزد و حقوق شورای تأیید به ۶۰۴۱ ماهخرداد پایان تا حداکثر را خود خدمت جبران و پرداخت نظامات- ۱-۴

 .برسانند

 اجرای از استنکاف صورتدر و است موضوع این اجرای مسؤول اجرائی، مقام بالاترین و یامورمال حساب/مدیرذی- ۴

 .است ممنوع مذکور اشخاص به غیرمستمر و مستمر مزایای پرداخت حکم، این

 نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت خصوصدر بند این (۶) جزء موضوع انسانی نیروی اطلاعات ثبت چگونگی- ۰

 انرژی سازمان قضائیه، قوه اطلاعات حفاظت اطلاعات، وزارت مسلح، نیروهای نظامی، صنایع یشرکتها و مسلح

 سازمان تشکیل قانون (۴) ماده موضوع نیروهای ملی، امنیت عالیشورای دبیرخانه و آن شرکتهای و ایران اتمی



 در شدهتعیین ائیاجر وکار ساز براساس خارجه، امور وزارت سیاسی رسته کارکنان و کشور کل بازرسی

 اداری و کشور بودجهوبرنامه سازمانهای توسط قانون این ابلاغ از پس ماه دو تا حداکثر که مستقلی هاینامهشیوه

 .گرددمی تعیین شود،می تدوین مذکور اجرائی دستگاههای همکاری با کشور استخدامی و

 و بیست و یکصد اصل اجرای در کشور استخدامی و اداری سازمان هماهنگی با مکلفند اجرائی دستگاههای- ۶

 ،اداری فرایندهای در بخشی نظم و شفافیت تحقق منظوربه و ایران اسلامی جمهوری اساسی قانون (۶۱۱) ششم

 اداری ظامن یکپارچه سامانه بستر در خود، شاغل انسانی نیروی کارگزینی احکام یکپارچه برایصدور را لازم اقدامات

 .آورند لعمبه )سینا(

 اجتماعی اقتصادی، توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (۱۸) ماده موضوع اجرائی دستگاههای اختیارات تمام- ب

 ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتی شرکتهای و دستگاهها کلیه جمله از ایران اسلامی جمهوری فرهنگی و

 استخدام درخصوص باشندمی استخدامی و اداری خاص اتمقرر دارای که اجرائی دستگاههای و است نام تصریح یا

 اجرائی، دستگاههای تمام در انسانی نیروی استخدام هرگونه شود.می الاجراموقوف ۶۰۴۱ سال در انسانی نیروی و

 تنها استخدام مجوز و مطرح کشور استخدامی و اداری سازمان و کشور بودجهوبرنامه سازمان مشترک کارگروه در

 اطلاعات وزارت برای انسانی نیروی استخدام همچنین گردد.می صادر مذکور سازمان دو روسای مشترک مضایا با

 .بود خواهد کشور بودجهوبرنامه سازمان سوی از اعتبار تأمین و تأیید با

 :دولت اندازه افزایش از جلوگیری و انسانی نیروی وریبهره بالابردن منظوربه -ج

 و انسانی نیروی نیازمندی موظفند کشوری خدمات مدیریت قانون (۶) ماده مشمول ائیاجر دستگاههای- ۶

 .کنند ثبت )سینا( اداری نظام یکپارچه سامانه در را خود مازاد نیروهای اسامی فهرست

 صورتبه را اجرائی دستگاههای پیمانی ثابت، رسمی، نیروهای است مجاز کشور استخدامی و اداری سازمان- ۱

 .کند منتقل و جایابی کارمند رضایت بدون استانی درون و دستگاهی بین

 برمعت کارشناسی مدرک حداقل دارای زن و مرد مستخدمین تمام بازنشستگی برای قبول مورد خدمت سنوات- د

 بازنشسته ۶۰۴۱ سال در که کشوری و لشکری از اعم بازنشستگی هایصندوق تمام در اختصاصی مشاغل در

 .یابدمی افزایش سال دو مدت به سنی شرط رعایت بدون مستخدم رضایت و دستگاه نیاز اعلام صورتدر شوند،می

 ظرف حداکثر است نشده بینیپیش خاصی مدت که مواردی در قانون این نیاز مورد اجرائی هاینامهآیین- هـ

 .رسدمی یرانوز هیأت تصویببه و شودمی تهیه قانون این شدن الاجرالازم از پس ماهسه

 زمان تا توسعه ششم پنجساله برنامه قانون و است ۶۰۴۱ سال به مربوط قانون این در مندرج احکام اجرای- و

 ینهمچن شود.می تمدید قانون این شدن الاجراءلازم از پس ماهشش حداکثر و توسعه هفتم برنامه قانون تصویب

 .گرددمی تنفیذ نیز ۱۱/۶۶/۶۴۹۴ مصوب دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 اآنه مصارف مدیریت و بازنشستگی های صندوق مصارف و منابع به بخشی انضباط راستای در- ۶بند الحاقی 

 و وبمص بودجه پنجساله، افق در مالی پایداری ضعیت و ای بیمه محاسبات مکلفند بازنشستگی های صندوق

 تأمین سازمان نمایند. منتشر ۶۰۴۱ سال ماه مرداد تا را مصوب مندرج های سرفصل تفکیک به را مالی عملکرد

 پیاده با خود مالی عملیات کلیه برای واحد حساب ایجاد ضمن ۶۰۴۱ سال ماه شهریور از است مکلف اجتماعی



 قداما پرداخت شناسه و الکترونیک درخواست از استفاده با حساب این از نهایی ذینفع به پرداخت سازوکار سازی

 سازمان امنای هیئت بود. خواهد عمومی اموال در تصرف حکم در مذکور حساب به درآمدها کلیه واریز دمع نماید.

 هکلی و اجتماعی تأمین سازمان برای بند این عملکرد بر نظارت به موظف تابعه هایصندوق و اجتماعی تأمین

 منوط آن بعدی الحاقات و اصلاحات و اجتماعی تأمین قانون (۴۹) و (۰۶) ،(۰مواد) همچنین و تابعه های صندوق

 .باشدمی حکم این اجرای به

 و آموزش دولتی مدارس برای را خدماتی نیروی نفر هزار پنج و بیست شودمی داده اجازه دولت به- ۱بند الحاقی 

 ردیف محل از نیاز مورد منابع نماید. بکارگیری و جذب (۶۰۴۱ سال تحصیلی)مهرماه سال شروع از پرورش

 .گردد می تأمین ۴۶۶۴۴۴
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