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کل کشور 1402بودجه سال  قانون  
 

کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و  1402بودجه سال  -واحدهماده

نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه 

 شرح زیر است:( ریال به49،947،144،083،000،000میلیون )

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

ای و های سرمایهها و تملک داراییو مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه

مالی، بالغ بر بیست و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و نهصد و هجده میلیارد و 

 ( ریال شامل:22،634،918،114،000،000یکصد و چهارده میلیون )

منابع عمومی بالغ بر بیست میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار و سیصد و  -1

 ( ریال 20،823،312،664،000،000دوازده میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون )

ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و هشتصد و درآمد اختصاصی وزارتخانه -2

 ( ریال1،811،605،450،000،000و ششصد و پنج میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون )یازده هزار 

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

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و 

( ریال و 28،839،107،258،000،000و پنجاه و هشت میلیون ) یکصد و هفت میلیارد و دویست

ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و ها و سایر پرداختاز حیث هزینه

 ( ریال 28،839،107،258،000،000یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون )

 

 صندوق توسعه ملینفت و روابط مالی آن با دولت/ -۱تبصره 

، میعانات گازی و ملی از منابع حاصل از صادرات نفتسهم صندوق توسعه  -الف 

شود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی تعیین می (%42چهل و دو درصد )خالص صادرات گاز 

ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بالفاصله نسبت به واریز این 

شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و  (%5/14)وجوه و سهم چهارده و نیم درصد 

( %5/14درصد ) میعانات گازی )معاف از تقسیم سود سهام دولت( و نیز سهم چهارده و نیم
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ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز )معاف از تقسیم سود سهام ذیشرکت دولتی 

خیز، گازخیز و ( مناطق نفت%3درصد )دولت و مالیات با نرخ صفر( و همچنین سهم سه

( این قانون اقدام کند. مبالغ 5جدول شماره ) 210109نیافته موضوع ردیف درآمدی توسعه

 .شودصورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه میبهمذکور 

نیافته، باید به ردیف مذکور واریز خیز، گازخیز و توسعه( مناطق نفت%3درصد )کل سهم سه 

 .ابدی اختصاص این قانون (10) شماره جدول بر اساس هااستان به آن (%100) صددرصد وشده 

 مقدارعملکرد این بند و  گزارش ماه هرو صندوق توسعه ملی مکلفند  نفت وزارت 

 و حاصل ارز و یگاز و ینفت یفرع و یاصل یهافراورده و گاز و یگاز عاناتیم نفت، صادرات

 بودجه و برنامه سازمان به را آن بابت یپرداخت ارز و گاز واردات زانیم و آن یوصول نیهمچن

اسالمی  یجمهور یمرکز بانک ،(کشور کل یدارخزانه) ییدارا و یاقتصاد امور وزارت کشور،

 وانید و اسالمی یشورا مجلس یانرژ و محاسبات و بودجه و برنامه هایکمیسیون و ایران

  .دنکن ارائه کشور محاسبات

های کلی برنامه پنجساله هفتم ( سیاست3منظور اصالح ساختار بودجه موضوع بند )به

ماهه از ابتدای های زمانی سهسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازهتوسعه، 

گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصوالت ناشی از آن و تسهیم  1402سال 

کرد وجوه ( پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه22منابع حاصل را طبق جدول شماره )

مند صورت شفاف و ضابطههم شرکت ملی نفت و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت را بهمربوط به س

 ارائه نمایند.های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی به کمیسیون

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

ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد پتروشیمیو خوراک تحویلی به 

( ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 6٫038٫075٫000٫000٫000)

، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210105، میعانات گازی مندرج در ردیف 210101شماره 

نیافته مندرج در خیز، گازخیز و توسعهسهم مناطق نفت (%3درصد ) ، منابع مربوط به سه210102
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( این 5جدول شماره ) 210106ها مندرج در ردیف و خوراک تحویلی به پتروشیمی 210109ردیف 

 .باشدهای نفتی مشمول این حکم نمیفراوردهشود. صادرات قانون تعیین می

خیز، مناطق نفت( 3%درصد )سهای از منابع دستگاههای اجرائی، مجاز به استفاده هزینه 

 باشند.نیافته نمیگازخیز و توسعه

میعانات گازی و خالص صادرات گاز  چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، -ج 

این تبصره « ب»بند کمتر از سقف مقرر در  1402ها در سال خوراک تحویلی به پتروشیمی و

( 16ماده )« ح»( بند 4( و جزء )17ماده )« پ»شود با رعایت بند گردد، به دولت اجازه داده می

التفاوت تأمین مابهنسبت به  10/11/1395های توسعه کشور مصوب برنامهقانون احکام دائمی 

 . از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند لحاص

بار به ماه یکهر سهدولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را 

 .مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند

ربط مکلف است از محل سهم چهارده و ذیوزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه  -د 

ریال نسبت  (40٫000٫000٫000٫000) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد( 14%/5درصد ) نیم

تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی های نیمه)پروژه(طرح به گازرسانی به روستاها و اتمام

با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق 

العبور حداقل چهار همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب هرمزگان و

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

رسانی تا درب عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گازسازمان بهزیستی کشور اقدامات الزم را به

 ی است.مدارس و مساجد روستای

بار به کمیسیون انرژی ماه یکوزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه 

 برنامه و بودجه کشور ارائه دهد.و سازمان مجلس شورای اسالمی 

فراورده نفتی حاصل از شود ربط وزارت نفت اجازه داده میذیبه شرکت دولتی  -هـ 

بت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون افزایش ظرفیت پاالیشگاه آبادان نس
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داری کل ( یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه230٫000٫000)

 الیشگاه نماید.، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پاکشور

التفاوت بهای موظف است مابهربط ذیوزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه  -و 

های نفتی فراوردهو خوراک نفت خام و میعانات گازی پاالیشگاهها و شرکتهای پتروشیمی 

شده از آنها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی )ال.سی ریالی و ارزی( دریافتی خریداری

 دریافت نماید.

بابت  یتجار یو بانکها رانیا یاسالم یجمهور یدوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکز -ز 

نفت  یباالدست یطرحها یمال نیبابت تأم ران،ینفت ا یبه شرکت مل یپرداخت التیاصل و سود تسه

 .ابدییم شیو مقررات، افزا نیو قوان یشرع نیمواز تیبا رعا سالکیو گاز به مدت 

ط نسبت به ربذیاز طریق شرکت دولتی تابعه شود اجازه داده میبه وزارت نفت  -ح 

( ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفاً اتان %5/2دو و نیم درصد ) اخذ

( 5جدول شماره ) 160127اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 

 530000ربط مندرج ذیل سرفصل ذیو از محل ردیف داری کل کشور واریز این قانون نزد خزانه

رعایت  .گردد( این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می9شماره )جدول 

 الزامی است. 1399مالحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 

ریال از  (10٫000٫000٫000٫000وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد ) -ط 

و فناوری رئیس جمهور با همکاری علمی  معاونمنابع داخلی شرکتهای تابعه را با هدایت و نظارت 

سازی و توسعه فناوری و عملیات فرایند قابلیتهای علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در وزارتخانه

صرفاً مناطقی که های آب اختصاص دهد. )آبهای ژرف و سایر فناوریبرداری از حفاری و بهره

 ()سیستان(آغاز شده است آزمایشی صورتبهعملیات مذکور در آنها 

های عمران و ماه یکبار به کمیسیونوزارت نفت مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند هر سه

باشد. سایر دستگاههای یادشده آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی می کشاورزی،

 های مذکور ارائه نمایند.حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیوننیز موظفند 
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دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در  -ی 

( و اجزای آن 21شرح جدول شماره )این تبصره برای اجرای موارد زیر به« ب»بند 

 اقدام کند:

تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط منظور تقویت بنیه دفاعی و به -1

( یورو نفت خام و میعانات 3،000،000،000به طرحهای دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد )

گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه 

ام و شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خداده می

میعانات گازی را از طریق پاالیش در پاالیشگاههای وابسته و تابعه خود که نسبت به 

اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده

های ناشی از اجرای این بند صرفاً جهت صادرات آن به مصرف برساند. معادل فراورده

 گیرد.سلح قرار میدر اختیار نیروهای م

 هایفراورده نیفارس و تأم جیمهر خل شگاهیپاال برداریو اتمام و بهره لتکمی منظوربه - 2

به  یارز التیدر قالب تسه وروی( 500،000،000) ونیلیمعادل مبلغ پانصد م ازیمورد ن

 اجرائی دستگاه. دهداختصاص  یگاز عاناتیمربوط، نفت خام و م یدستگاه اجرائ

 سالکیاز  شتریکه ب شگاهیپاال لیاز زمان تکم سالهظرف س شودیمزبور متعهد م

 یه با شرکت ملشدرا در انطباق با قرارداد منعقد التینخواهد بود، اصل و فرع تسه

 .دیحساب نما هیفراورده با دولت تسو لیتحو ای( ی)ارز یبه صورت نقد ران،ینفت ا

 (%42کار این بند معادل چهل و دو درصد ) متناسب با میزان استفاده از ساز و 

عنوان سهم شرکت ( به%5/14عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد )به

 شود. ملی نفت ایران، پرداخت می

نفت خام  گانکنندنامه اجرائی این بند مشتمل بر ضرورت تأیید صالحیت صادرآیین

و میعانات گازی صرفاً توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق 

نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد 

داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و خزانه
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انک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای وزارت نفت، ب

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میمسلح تهیه می

نسبت به فروش مواد اولیه قیر )وکیوم باتوم(  1402وزارت نفت مکلف است در سال  -ک

این تبصره( به پاالیشگاههـا بـه مبلـغ « ی»و « ب»از محل تحویـل نفت خام )مازاد بر منابع بندهای 

یه قیر اول مواد تن هر احتساب با ریال(  002 ٬ 000 ٬ 000 ٬ 000 ٬ 000دویسـت هـزار میلیارد ) 

 به را حاصله درآمد و اقدام ریال(  75 ٬ 000 ٬ 000کیوم باتوم( به مبلـغ هفتـاد و پنج میلیون ) )و

 در صد صورت به را آن معادل و نماید واریز قانون این 5 شماره جـدول 210115 درآمـدی ردیف

 دهد: قرار اجرائی دستگاههای اختیـار در زیر شـرح بـه یافتـه تخصیص صد

و شهرسازی )برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت وزارت راه  -1 

شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محالت هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای 

 (.%48مسکن ملی( چهل و هشت درصد )

 برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای ) بنیاد مسکن انقالب اسالمی -2 

 .دشوی( آن با روش تهاتر انجام م%50که تا پنجاه درصد )( %20بیست درصد ) ()پروژه(هاطرح

برای نوسازی کشور و تجهیز مدارس  ، توسعه)سازمان نوسازی وزارت آموزش و پرورش -3 

های دانشگاه مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس

 (%5درصد )تربیت دبیر شهید رجائی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان( پنجفرهنگیان، دانشگاه 

ربط )برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذیوزارت کشور از طریق سازمان  -4 

( از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر %50(، که پنجاه درصد )%17ربط( هفده درصد )ذی

( مابقی برای شهرهای باالی پنجاه هزار نفر جمعیت %50پنجاه درصد )پنجاه هزار نفر جمعیت و 

 شود. شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.استفاده می

 ( به شرح ذیل: %7بسیج سازندگی هفت درصد ) -5 

انتظامی، پایگاههای ( برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای %5درصد )پنج

( برای آسفالت %2های دفاع مقدس؛ دو درصد )مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان
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و اداری با تأیید ستاد کل های مسکونی نظامی و مجتمع های نظامیپایگاههای شکاری و پادگان

 ارتش جمهوری اسالمی ایران

زدایی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان عیمنابع طبیوزارت جهاد کشاورزی )سازمان  -6 

  (؛%2درصد ) پوش سازگار با محیط زیست( دوپاشی و خاکو انجام عملیات قیرابه

( ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت )سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -7 

 (%1درصد ) های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یکبرای آسفالت معابر، خیابانها و جاده

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

 ( وزنی محاسبه شود.%20بیشتر از بیست درصد )

داری کل کشور است. مابین خود و خزانهوزارت نفت موظف به تسویه حساب فی 

ها ظرف موافقتنامه و ابالغ سهم استاندستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله 

 ماه پس از ابالغ این قانون هستند.یک

بار، گزارش ماه یکوزارت نفت و دستگاههای اجرائی یادشده موظفند حداقل هر سه

های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای عملکرد خود را به کمیسیون

نامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، اسالمی ارسال نمایند. کمیسیون بر

مکلف است کشور دیوان محاسبات همچنین ارائه نماید. گزارش آن را به مجلس شورای اسالمی 

متضمن  ،اقدامات و عملکرد دستگاههای مذکور گزارش بندضمن نظارت بر حسن اجرای این 

 ارائه کند. اسالمیموقع تعهدات را به مجلس شورای تحقق انجام به

آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزشبه -ل 

شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده می

قانون ( 44ارم )های کلی اصل چهل و چهو سیاست 24/4/1398مصوب گذاری مردمی از سرمایه

دولتی در غیرگذاری مشترک با بخش ربط نسبت به سرمایهذیاساسی، از طریق شرکتهای دولتی 

تأمین مالی خارجی ((، 20%پتروپاالیشگاهها از محل منابع داخلی )حداکثر در سقف بیست درصد )

 و سوخت اقدام نماید. )فاینانس( جهت تولید مواد پایه پتروشیمی
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است و در مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی انجام  

قانون اساسی مصوب ( 44های کلی اصل چهل و چهارم )اجرای قانون اجرای سیاست

، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پاالیشگاه مذکور در قالب بازار 8/11/1386

بار ماه یکگزارش عملکرد این بند هر شش برداری است.سال پس از بهرهظرف یکسرمایه 

گردد. سازمان برنامه و توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ارسال می

ماه مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش بودجه کشور مکلف است گزارش

 ئه نماید.ابار به مجلس شورای اسالمی اریک

گذاری، عواید حاصل سرمایهتولید نفت و گاز کشور و رفع موانع در راستای افزایش  -م 

عنوان بهصالح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران و اصل قراردادهای شرکتهای ذی

وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیالت دریافتی شرکتهای مذکور از بانکها و همچنین 

هایی که توسط بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی وثیقه و تضمین مورد نیاز در

گذار سرمایهدر مالکیت  در قرارداد ینبیشیصورت پ دراست گذار عامل تولید ایجاد شدهسرمایه

بودجه کشور، و ماه توسط سازمان برنامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سهنامه شیوهگیرد. قرار می

 گردد.نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ میهای وزارتخانه

ربط خود اقدامات زیر را ذیوزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه  -ن 

 عمل آورد:به

به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل )فلر( ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی  -1 

از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پاالیش و فراوری گاز، معادل شرکتهای تابعه، 

مصرف  سازینهیبهصورت ماهانه به حساب بهریال از محل منابع داخلی خود  (5.000پنج هزار )

 نماید. واریز تبصره نیا «س»موضوع بند کل کشور  دارینزد خزانه یانرژ

تلفات شبکه و  گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی ازبه ازای هر مترمکعب هدررفت  -2 

( %4درصد ) چهار بیش از حد مجاز،نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی گازهای محاسبه

ریال از منابع داخلی خود  (500عوارضی به میزان پانصد ) ،گاز تزریقی به خطوط انتقال نسبت به
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 «س»موضوع بند کل کشور  دارینزد خزانه یمصرف انرژ سازینهیبهصورت ماهانه به حساب به

 پرداخت نماید. تبصره نیا

( 100.000.000.000.000) اردیلیم کصدهزاریتا سقف پس از وصول مجموع وجوه حاصل  

( %70سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد )گذاری در حوزه بهینهصرفاً جهت سرمایه الیر

برچسب انرژی  «بی»وری )راندمان( باال )رتبه های با بهرهو آبگرمکن صرف هزینه جایگزینی بخاری

( %30برخوردار و به میزان سی درصد )و بیشتر( با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهکهای کم

  شود.میهای موجود در کشور گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانهصرف سرمایه

نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن وتجارت تهیه آیین

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر  رسد.به تصویب هیأت وزیران می و شودمی

های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و به کمیسیونبار ماه یکشش

     زیست مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.محیط 

سازی مصرف انرژی، تأمین مالی و اجرای طرح)پروژه(های بهینهمنظور تسهیل به -س 

سازی مصرف انرژی نزد حساب بهینه»شود از طریق وزارت نفت به دولت اجازه داده می

 ایجاد کند:« کل کشور داریخزانه

( ریال 000.000.000.000300.سیصد هزار میلیارد )اولیه حساب مذکور مبلغ منبع  -1 

مندرج در  روینفت و ن یهاسودده تابعه وزارتخانه یشرکتهاباشد که از طریق منابع داخلی می

تأمین  آنها یاهی( منابع سرما%10تا ده درصد ) هیقانون، به نسبت سرما نی( ا3شماره ) وستیپ

( از منابع حاصل از %10حداقل ده درصد ) گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب،می

سازی جویی انرژی در هریک از طرح)پروژه(های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینهصرفه

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ( قانون رفع موانع تولید رقابت12انرژی مبتنی بر ماده )

 شود.به این حساب واریز می 1/2/1394

سازی نابع حساب مذکور صرفاً جهت اجرای طرح)پروژه(های بهینهاستفاده از م -2 

شده و نیز ارائه تضمین به ربط در قالب وجوه ادارهذیشرکتهای دولتی مصرف انرژی توسط 

جویی و های صرفهسازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهیطرحهای بهینهگذاران سرمایه
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حساب در پایان انرژی و محیط زیست مجاز است و ماندهسازی شده در بازار بهینهظرفیت منتشر

 باشد.قابل انتقال به سال بعد می ،سال

های نیرو و امور اقتصادی نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانهآیین 

ماه پس از  ظرف دوبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و 

لف به ارائه وزارت نفت مک رسد.تصویب هیأت وزیران میبهو شود میتصویب این قانون تهیه 

، های برنامه و بودجه و محاسباتوناین بند هر سه ماه یکبار به کمیسی گزارش تفصیلی عملکرد

 انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی می باشد.

ربط خود و از محل منابع داخلی وزارت نفت مکلف است از طریق شرکتهای تابعه ذی -ع 

سازی گاز کشور و نصب ذخیرهگذاری جهت افزایش ظرفیت شرکتهای مذکور، نسبت به سرمایه

ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی

 ل اقدام نماید.( ریا100.000.000.000.000)

 1402وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه خود، در سال  -فـ 

تأمین قطعات و تجهیزات ( ریال برای طراحی، 80.000.000.000.000مبلغ هشتاد هزار میلیارد )

عانات ای و برخط منابع نفت و گاز و میگیری و رصد لحظهسازی سامانه )سیستم( اندازهپیادهو 

فراورده اختصاص تأمین انرژی کشور از مخزن تا تحویل گازی و نیز در طول زنجیره تولید و 

 دهد.

دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و  -ص

ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصوالت فرعی ریالی شرکت تابعه ذی

« کشور  گاز و  نفت  گذاریسرمایه» حسابگازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، 

 درصدشصت حداقل 15/10/1388مصوب  هایارانه کردنبا رعایت قانون هدفمند و ایجاد را

( 950.000.000.000.000) هزار میلیارد سقف نهصد و پنجاهتا  1402 سال در را منابع این از (60%)

 .ماهانه به این حساب واریز کند صورتبهریال متناسب با وصول درآمد 

 اصل چهل و چهارمهای کلی سیاستوزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت 

 خود و بانکها( یالیاستفاده از منابع ر)با کار تسهیالت تلفیقی  و قانون اساسی و با استفاده از ساز( 44)
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قیم، صرفًا به تأمین مالی تگذاری مسبا بانکها و یا سرمایه (یو ارز یالی)با استفاده از منابع رو ترکیبی 

 :گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهددر طرحهای ذیل با مشارکت سرمایه

یا نگهداشت و افزایش تولید میادین  اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و -1

افزایی میدان گازی مشترک ویژه فشارموجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به

 پارس جنوبی

این ( 1) ءافزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصوالت فرعی گازی مذکور در جز -2

 وزارت نفتربط به منظور افزایش منابع داخلی شرکتهای تابعه ذیبند 

ورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی اآوری، بازیافت، استحصال و فرجمع -3

 و مسجد سلیمان

های انرژی به المللی تولید و انتقال حاملبین ای ومشارکت کشور در طرحهای منطقه -4

 کشورویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی همنظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی ب

های اساسی مورد نیاز برای تولید، احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت -5

 دستیسازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایینذخیره

ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی همشارکت در اجرای طرحهای مدیریت مصرف انرژی کشور ب -6

 تبصره ( این2الحاقی ) بند در مندرج« انرژی مصرف سازیبهینه حساب»کشور موضوع 

الذکر و از جمله برای اعتبارات جز موارد فوقاستفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به

ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد های سرمایهای و نیز تملک داراییهزینه

ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرحها، گذاری( از عواید حاصل از سرمایه10%)

های وزارت نفت صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی

 شود.می)دولت( به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هزینه 

، کارگروهی به ریاست وزیر نفت این بندسن اجرای منظور هماهنگی و نظارت بر حُبه

و با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس 

شود. وزیر نفت مسؤول تشکیل می 1402 سالشورای اسالمی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت 

ذکر خواهد السن اجرای آنها و عدم انحراف از اهداف فوقپیگیری مصوبات این کارگروه و حُ
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بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای ماه یکبود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه

  اسالمی ارائه نماید.

ور(، راه و شهرسازی و نیرو های کشهمکاری شهرداری های کشور )باوزارتخانه -ق

سازی مصرف سوخت گذاری در جهت بهینهطرح پیشنهادی سرمایه 1402ند تا مرداد سال موظف

 نمودن چاههای کشاورزی بر دارشهری و برقشهری و بروننقل دروندر قالب ارتقای حمل و 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و قانون رفع موانع تولید رقابت( 12اساس ماده )

هزار میلیارد  سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصدنهائی

( ریال ارائه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص 100.000.000.000.000)

( 8های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده )خانهگذاران طرف قرارداد وزارتسرمایه .است

مصوب  قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی

 کارگزاریبا استفاده از ظرفیت   سازی، برای تأمین مالی اجرای طرحهای بهینه15/2/1398

بورس و اوراق  عالی یمطابق ضوابط و مقررات شورابه صدور اوراق مالی  نسبت (فاکتورینگ)

های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این وزارتخانه .ینداقدام نماو با رعایت موازین شرعی  بهادار

های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر بار به کمیسیونماه یکسه بند را هر

 قانون اساسی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند. (44) چهل و چهارم اجرای اصل

 ء( خوراک نفت خام موضوع جز%5) درصدی وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج -ر

( 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )1ماده )« الف»( بند 1)

 را صرفاً با رعایت شرایط زیر به شرکتهای پاالیش نفت اختصاص دهد:  4/12/1393مصوب 

ه حساب اندوخته ( از سود خالص ساالنه شرکت پاالیش نفت ب%40اختصاص چهل درصد ) -1

 سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی(های کیفیطرح)پروژهقانونی مخصوص 

های نفت، )پروژه( توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه تأیید پیشرفت فیزیکی طرح -2

بندی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان

 ز اعمال تخفیف خوراکماهه قبل انفت برای دوره سه
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در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه  -3

پیشرفت فیزیکی » نسبتی از صورتبهبندی مورد تأیید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر زمان

نحوه اجرای  وزارت نفت مکلف است گزارش  گردد.می اعمال« ایواقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه

های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای بار به کمیسیونماه یکاین بند را هر سه

 اسالمی ارائه نماید.

  

 شرکتهای دولتی و واگذاری آنها -۲تبصره 

قانون ( 4مشمول حکم ماده ) 1402شرکتهای دولتی در فهرست واگذاری در سال  -الف 

 باشند.می( 2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )الحاق برخی مواد به 

( قانون 138وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم ) -ب 

های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان ایران و رعایت سیاستاساسی جمهوری اسالمی 

برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و مکلف است با همکاری سازمان  2140سال  خرداد

های ها و هزینهمندسازی درآمدسازی و ضابطهبخشی، شفافنامه انتظامآیینکشور،  استخدامی

مدیره، نحوه تشکیل مجامع هیأتشرکتهای دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای 

 اطالعات در سامانه یکپارچه شرکتهایعالی و بررسی صورتهای مالی و ثبت یهاشورا عمومی/

دولتی و ثبت اطالعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و 

 هیأت وزیران برساند. تصویببهکشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و استخدامی 

های این بند را به کمیسیونوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد  

 ارائه نماید.بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و برنامه 

 -ج 

کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح  -1 

ربط مؤسسات و ذی ای و شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعههای توسعهشرکتها و یا سازماننام و 

قانون برنامه پنجساله ششم ( 29ماده )و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع 

 -های مناطق آزاد تجاری و سازمان توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

سهام ( %50ه درصد )صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیمًا یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجا
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مشمول نظارت دیوان  1402آن را در اختیار دارند و شرکتهای تحت نظارت )کنترل( دولت در سال 

محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکتهای 

ی ناشران )کدال( رسانصورت عمومی و در سامانه جامع اطالعبهای دورهمذکور را ساالنه و میان

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

 بار به کمیسیونیکماه صورت هر چهاربهمذکور و ارائه گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها 

 برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی هستند.

غیردولتی فقط در حد استفاده از بط مؤسسات و نهادهای عمومی رهای تابعه و ذیشرکت

 گردند.اساسی مشمول این حکم می( قانون 55با رعایت اصل پنجاه و پنجم )بودجه عمومی 

ماه از ابالغ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج -2 

صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، بهاین قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت 

های سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست( %20درصد )کمتر از بیست

قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام ( 44کلی اصل چهل و چهارم )

 سرمایه واگذار نماید. طرح )پروژه( یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار

مجامع عمومی شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند  -3 

 حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورتهای مالی ساالنه اقدام نمایند.

 -د 

منظور اصالح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات به -1 

این قانون، شامل شرکتهایی که شمول قانون و ( 3انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )

بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت مقررات عمومی 

ن و ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرا

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

 پذیرد:اقدامات زیر انجام می« غیردولتیربط نهادهای عمومی ذیتابعه و 

مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر مجامع عمومی  -1-1 

وری، و کیفی نظیر ارتقای بهرهاین بند مشتمل بر اهداف کمی ( 1مصرّح در جزء )اشخاص حقوقی 
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نسبتهای مالی تأمین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود ها، بهبود روشهای مولدسازی دارایی

 تصویب برسانند.بههای مربوط را در قالب شاخص

است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف  -1-2 

ای شرکتهای دولتی و یا سایر های بودجهسازی و انطباق سرفصلو سازمان حسابرسی نسبت به همسان

های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد این بند با سرفصل (1اشخاص حقوقی مصرّح در جزء )

 اقدام و آن را ابالغ نماید.  1402سال 

ان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سازم

 های مذکور اقدام نماید. شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل

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

این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی ( 1وقی مصرّح در جزء )حق

ای و عناوین دولت در حسابهای سرمایهتأمین زیان، سهم منابع عمومی عنوان منابع شرکتهای دولتی به

 دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور مالک خواهد بود.

هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را  -1-3 

بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا 

ای این بند جهت انعکاس در صورتهای مالی ارائه و نسخه( 1سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء )

وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور  از آن را برای

ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و 

 شود. تهیه و ابالغ می 1402بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال 

ماهه )غیرتلفیقی( برای شرکتهای اصلی و مادر تخصصی ای ششدورهتهای مالی میانتهیه صور 

است و یک نسخه از صورتهای مالی مذکور تا پایان مهر سال و بانکها با ساز و کار این بند الزامی 

به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی  1402

 شود.سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال میو 

این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی ( 1شرکتهای موضوع جزء ) -1-4 

در پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت کرده تا مبنای محاسبه  2140و یکم اردیبهشت سال 
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کل  1403انی )پرسنلی( در اصالحیه احتمالی این قانون و الیحه بودجه سال های نیروی انسهزینه

 کشور قرارگیرد.

صورت بهاین بند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و مزایا را ( 1شرکتهای موضوع جزء ) -1-5 

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

شده ممنوع است. در لیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیینهرگونه فعا -2 

ها گونه فعالیتصورت تخلف از اجرای این بند عالوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این

 داری کل کشور واریز گردد.نزد خزانهباید به حساب درآمد عمومی 

صورتهای مالی ساالنه و گزارش تطبیق عملکرد با به نسبت اتخاذ تصمیم مجامع عمومی  -3 

بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح 

باشد. مسؤولیت هرگونه آثار مالی بر صورتهای مالی مصوب فاقد این بند فاقد اعتبار می( 1در جزء )

 د. باشمیاعتبار با رؤسای مجامع عمومی 

شده در گزارش حسابرس و بازرس هیأتهای مدیره/هیأتهای عامل در رفع ایرادات مطرح -4 

مسؤول این بند و تکالیف مجامع عمومی ( 1قانونی شرکتها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء )

ش نمایند. صورت کتبی گزاربهماهه به مجمع عمومی بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه

مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس هیأتچنانچه در اثر عدم اقدام مؤثر 

این بند تکرار شود، مجامع عمومی ( 1قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء )

عامل هیأتمدیره/هیأتمکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در 

 باشند.مینسبت به موارد اعالمی 

باشند، موظفند؛ خالص شرکتهایی که مکلف به ارائه خدمات و کاال به قیمت تکلیفی می -5 

ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای آثار کمی 

های توضیحی صورتهای مالی، افشاء ا در یادداشتابالغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن ر

نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص 

 این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی  

های حسابرسی ساالنه، مکلف با بررسی گزارش 1402داکثر تا پایان مهر سال و سازمان حسابرسی ح
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های دولت به شرکتها و یا سایر اشخاص است نسبت به ارائه پیشنهادات الزم جهت تعیین تکلیف بدهی

 این بند جهت درج در الیحه بودجه سنواتی اقدام نماید.( 1حقوقی مصرّح در جزء )

 در اجرای  1402دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال وزارت امور اقتصادی و  -6 

قانون اساسی نسبت به ( 44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست( 13ماده )« الف»بند 

احصاء امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکتها اقدام و گزارش آن را به هیأت 

 وزیران ارائه نماید.

ربط ذیاین بند هیأت وزیران مجاز است اصالحات مورد نیاز در اساسنامه شرکتهای در اجرای  

رسیده از شمول این حکم تصویب مجلس شورای اسالمی بهرا اعمال نماید. اساسنامه شرکتهایی که 

 مستثنی است.

یم قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ( 28ماده )« و»دولت مکلف است در راستای بند  -7 

قانون ( 44های کلی اصل چهل و چهارم )و قانون اجرای سیاست( 2بخشی از مقررات مالی دولت )

این بند ( 1اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرّح در جزء )

باشد، تا کت میاز سرمایه شر ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمیسال متوالی زیانکه طی سه

 اقدام نماید. 1402پایان شهریور سال 

ماه پس از مصوبات هیأت واگذاری یا هیأت وزیران و مکلفند یکرؤسای مجامع عمومی  

ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام ذیسایر مراجع 

 نمایند.

از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات  1402ذر سال شرکتهای دولتی مکلفند تا پایان آ -8 

ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی 

های مالی، نسبت به انجام حسابرسی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش

عامل شرکتهای فوق و شرکتهایی که هیأتمدیره/هیأتنند. اقدام کعملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی 

از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

اند، مکلف به اقدامات الزم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش حسابرسی عملیاتی شده

 باشند.خود میمع عمومی اقدامات در اولین جلسه مجا
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گیری نمایند. مسؤولیت حُسن فوق تصمیم هایمکلفند نسبت به گزارشمجامع عمومی  

 باشد.شرکتهای دولتی میاجرای این بند با رؤسای مجامع عمومی 

شده در بهابازار )بورس( و گذاری در شرکتهای پذیرفتهمنظور تشویق سرمایهبه -هـ 

به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل فرابورس و ترغیب آنها 

برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخشهای تولیدی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی در سال 

نشده شرکتهای مذکور که به حساب سرمایه انتقال مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم 1402

با اصالحات و  3/12/1366های مستقیم مصوبنون مالیات( قا105یابد )موضوع ماده )می

 .( مشمول نرخ صفر مالیاتی استالحاقات بعدی

تا  ا تأیید وزیر مربوطشود بای دولت اجازه داده میهای توسعهشرکتها و سازمانبه  -و 

 ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از( 10٫000٫000٫000٫000مبلغ ده هزار میلیارد )

های تحقق رشد و تولید، صادرات کاال و خدمات، حمایت از ساخت داخل گذاری در برنامهسرمایه

شده، صورت وجوه ادارهبه ای توسط بخشهای خصوصی و تعاونیطرح)پروژه(های توسعهو 

 التفاوت نرخ سود اختصاص دهند. کمکهای فنی و اعتباری و پرداخت مابه

چوب بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرحها، میزان حمایت و چهاراجرائی این  نامهآیین

بودجه و  برنامهشدن این قانون توسط سازمان  االجراماه پس از الزمقرارداد عاملیت، ظرف سه

رسد. اقساط وزیران میهیأت  تصویبو به شودمیتهیه  ربطذیهای کشور با همکاری وزارتخانه

حساب شرکت  )مسدودنشده بابت تعهدات( در پایان سال به نشدهاستفادهوجوه وصولی و مانده

 گردد.ربط حسب مورد واریز میذییا سازمان 

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

به این بانکها اجازه  گردد وجمع سرمایه بانکها افزوده می. منابع حاصله به سراقدام نمایندعمومی 

 گذاری نمایند.سرمایه، رهیأت وزیران در طرحهای مهم و راهبردی کشوشود با تصویب داده می

یندهای اوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فر

ماه افزایش سرمایه هر سهمیزان  و حاصله شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید

 باشد.های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی میبار به کمیسیونیک
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منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معامالت ابزارهای به -ح 

 کاالیی در افزوده کلیه کاالهایی که در قالب گواهی سپردهمبتنی بر کاال، مالیات بر ارزش

بهابازار)بورس(های که در هر یک از  شوند، مادامیبهابازار)بورس(های کاالیی کشور پذیرش می 

صورتی که کاالی پشتوانه  باشند. درمشمول نرخ صفر مالیاتی می، گیرندکاالیی مورد مبادله قرار می

مرتبه و در زمان ور، تنها یکافزوده باشد مالیات مذکگواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش

شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور  تحویل فیزیکی کاال پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد

 .باشدنهائی کاالی پشتوانه گواهی سپرده کاالیی می گیرندهبر عهده تحویل

قانون برنامه پنجساله ششم ( 29ربط دستگاههای موضوع ماده )ذیوزرا و رؤسای  -ط 

مکلفند تا پایان  14/12/1395ایران مصوب  توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی  فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود 1402خرداد سال 

ملک دولت در هر ( است را به همراه میزان سهام تحت ت%50درصد ) در آنها کمتر از پنجاه

بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی و  برنامهشرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان 

 و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.  مجلس شورای اسالمی

اجرائی کشور( با همکاری دستگاههای  داری کلوزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

الذکر را از طریق شرکتهای خت سود سهم دولت در شرکتهای فوقالذکر موظف است پردافوق

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

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

به این  130108ردیف  کند. روزرسانیبهعملکرد مالی خود منعکس و  هایهر شرکت، در گزارش

 بند اختصاص دارد.

شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست کلیه  -1 

شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها این قانون شامل ( 3شماره )

تصریح نام است نظیر شرکتهای تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسالمی  مستلزم ذکر یا

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

غیردولتی و دانشگاه آزاد و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی 
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اطالعات  روزرسانیبهبار نسبت به ثبت و ماه یکند پس از ابالغ این قانون، هر سهمکلف اسالمی

شرکتهای دولتی و نهادهای شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطالعات خود و 

 کنند. وزارت امور اقتصادی ودولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام غیرعمومی 

ها دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطالعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده

صورت برخط برای بهو از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات  30/6/1401مصوب و اطالعات ملی 

 د.کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کنبودجه کشور، اداری و استخدامیو برنامه های سازمان

بودجه کشور، سازمان اداری و و  برنامهوزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان  

کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و استخدامی

های سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را برای برقراری ارتباط سامانه

)اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا(،  الکترونیکی مرتبط

، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه دستگاههای اجرائی کشور ساختارمدیریت سامانه ملی 

شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی ملی اشخاص حقوقی کشور( با سامانه یکپارچه اطالعات 

 عمل آورند.اطالعات بهدولتی و تبادل غیر

 از خود )اعم گذاریسرمایه طرحهای اطالعات مکلفند جزء این موضوع شرکتهای 

 سال جمله از ای(سرمایه هایدارایی تملک اعتبارات یا داخلی منابع محل از ایسرمایه طرحهای

 در را طرح اتمام تا نیاز مورد اعتبار بینیپیش و شدهصرف اعتبار فیزیکی، پیشرفت پایان، و آغاز

 کردهزینه نمایند. بارگذاری 1402 سال رشهریو انتهای تا حداکثر جزء این موضوع سامانه

 سامانه در اطالعات ثبت به منوط مذکور طرحهای در داخلی( اعتبار )اعم از منابع هرگونه

 .بود خواهد جزء این موضوع

ماه این جزء را هر سهوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد  

مجلس شورای اسالمی  و اجتماعیاقتصادی  ،بودجه و محاسباتو برنامه های بار به کمیسیونیک

 ارائه نماید.

شرکتهای موضوع این بند از جمله شرکتهای تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای  -2 

بند ( 4نامه جزء )را مطابق شیوهمسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود 

در پایگاه اطالعات  1402این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال ( 20تبصره )« الف»
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انسانی )پرسنلی( در های نیرویکارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه

استخدامی کشور مکلف است کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و  1403الیحه بودجه سال 

بودجه کشور و برنامه های الزم به سازمان صورت برخط برای اخذ گزارشبهدسترسی الزم را 

به  1402و گزارش عملکرد این جزء را تا پایان خرداد سال  و دیوان محاسبات کشور دهد

امنیت ملی و  های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیونکمیسیون

 سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

بودجه  وبرنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان  -3 

کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صالحیت مدیران عامل و اعضای 

عنوان بهبه نمایندگی صاحب سهم در شرکتها عامل و همچنین افرادی را که مدیره/هیأتهیأت

العمل ساماندهی حقوق و مزایای رشوند و همچنین دستوعامل معرفی میمدیره/هیأتعضو هیأت

شرکتهای موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه  عاملهیأتمدیره/مدیران عامل و اعضاء هیأت

میزان تحصیالت، رشته تحصیلی، سوابق تجربی  و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر

هیأت  تصویببا رعایت قوانین به 1402سال  و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت

 .وزیران برساند

قانون ( 29ماده )( 3شرکتهای دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره )تمامی  

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران حقوق و برنامه پنجساله ششم توسعه 

مزایای مدیران مذکور را از زمان ابالغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. 

 شود.تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می

اساس سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر خصوص شرکتهایی که دولت درمفاد این بند  

 گردد، نیز جاری است.نظر دولت تعیین می

قانون مدیریت خدمات کشوری و  (71عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ) -4 

قانون مدیریت خدمات کشوری و  (5دستگاههای اجرائی موضوع ماده )معاونان آنان و مدیران 

مدیره هیأتو همچنین مدیران اعضای  1/6/1366شور مصوب قانون محاسبات عمومی ک( 5ماده )

تابعه مؤسسات و کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته و 

شرکتهای دولتی های اجرائی مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریتغیردولتی در هیأتعمومی 
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کتها و شرکتهای وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی و شرکتهای وابسته و تابعه این شر

 ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. غیردولتی و سازمان

شرکتهای وابسته به مؤسسات و نهادهای ها و شرکتهای دولتی و سازمانها و سازمان

 آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو موجب اساسنامهها که بهعمومی غیردولتی و شهرداری

باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات هیأت مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می 

الزحمه تحت هر عنوان برای گونه حقاند حق دریافت هیچاز ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده

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

د مؤسسات مالی و اعتباری هرگونه توثیق سهام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری نز -ی 

 باشد.تسهیالت، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می جهت اخذ

 -ک 

 گردآوری و مالی جامع پایگاه اندازیراه به نسبت است مکلف کشور محاسبات دیوان -1 

 برخی الحاق قانون (26ماده ) )موضوععمومی  بخش اجرائی دستگاههای ای بودجه و مالی اطالعات

 عمومی کشور( محاسبات قانون (128ماده ) و (2دولت ) مالی مقررات از بخشی تنظیم به قانون مواد

 و برنامه سازمان و اطالعات فناوری و ارتباطات و دارایی و اقتصادی امور هایوزارتخانه مشارکت با

 نماید. اقدام کشوربودجه 

 نظام استاندارد وبگاه )کدینگ( ارائه به نسبت موظف است بودجه کشور و برنامه سازمان -2 

 ارزیابی برای اجرائی دستگاههای بودجه تفریغ و مالی گزارشگری منظوردولت به مالی آمارهای

 متناسب فرعی( اجرائی )دستگاههای عملیاتی نظارت اعمال همچنین وعمومی  پاسخگویی مسؤولیت

 پاسخگویی مسؤولیت ارزیابی منظوربه عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه و شدهتمام بهای سامانه )سیستم( با

 کشور محاسبات دیوان دارایی، و اقتصادی امور وزارت توسط که مشترکی دستورالعمل براساس عملیاتی

 محاسبات دیوان توسط و تهیه قانون این ابالغ تاریخ از ماه دو ظرف بودجه کشور، و برنامه سازمان و

 نماید. اقدام ،گرددابالغ می کشور

 حسابداری افزارنرم سازییکپارچه منظوربه است مکلف دارایی و اقتصادی امور وزارت -3 

اقتصادی،  توسعه ششم پنجساله برنامه قانون (8ماده ) «ب»بند  (1) جزء )موضوع کشور سطح در واحد
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 و برنامه سازمان و کشور محاسبات دیوان همکاری با اسالمی ایران( جمهوری فرهنگی  اجتماعی و

 نماید. ابالغ و تهیه را گزارشگر واحدهای به مالی گزارشهای ارائه هایچهارچوب بودجه کشور،

 اداری سازمان ،کشور بودجه و برنامه سازمان همکاری با دارایی و اقتصادی امور وزارت -4 

 متناسب عملیاتی و مالی نظارت نظام ابالغ و تهیه به نسبت کشور محاسبات دیوان و کشوراستخدامی و

 نماید. اقدام مالی گزارشگری و مالی مدیریت نظام ساختار اصالح عملکرد بر مبتنی ریزیبودجه با

 با صرفاً  ایتوسعه هایسازمان به دولتی شرکتهای تبدیل یا ایتوسعه سازمان تأسیس -ل 

 و اقتصادی امور وزارت بود. خواهد پذیرامکاناسالمی  شورای مجلس تصویب و دولت پیشنهاد

 ربط، ظرفذی اجرائی دستگاههای و کشوربودجه  و برنامه سازمان همکاری با است مکلف دارایی

 سازمان عنوانبه قانون این ابالغ از پیش تا که هاییسازمان کلیه قانون، این تصویب تاریخ  از ماهشش

 نموده تکلیف تعیین و بازنگری ،«ایتوسعه هایفعالیت»با  انطباق جهت از را اندشدهای تعیینتوسعه

 نماید. ارائه وزیران هیأت به تصویب جهت ای راتوسعه هایسازمان اصالحی و فهرست

الشرکه ( سهام و سهم%20شود از محل واگذاری بیست درصد )به دولت اجازه داده می -م 

جهت تکمیل عملیات  310501 فیاز محل ردخود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان 

هزینه  1306012024بندی اجرائی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایالم به شماره طبقه

 نماید.

شرکتهای دولتی در بنگاههای قابل دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا  -ن 

قانون اساسی در سقف ردیف ( 44) های کلی اصل چهل و چهارمواگذاری قانون اجرای سیاست

نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام  310500درآمدی 

های بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونماه یکاین بند را هر سه و گزارش اجرای

 ارسال نماید.اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی 

بندی و درج نام آن دسته از وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه -س 

های کلی اصل قانون اجرای سیاست (2ماده )نامه موضوع آیینبنگاههای اقتصادی که در چهارچوب 

 اند به استثنای مواردقرار نگرفته( 2ماده ) (2و )( 1قانون اساسی در گروههای )( 44) چهل و چهارم

 و( 1در یکی از گروههای ) ،و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری( 2ماده )( 3مندرج در گروه )
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صرفًا ( 3به گروه )( 2و )( 1بندی گروههای )اقدام نماید. انتقال بنگاههای اقتصادی مذکور از طبقه( 2)

 باشد.با اذن ایشان مجاز می

ماه پس از ابالغ این قانون فهرست سهوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف  

تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری بههای یادشده را بندیطبقه

 باشند.با وزارت امور اقتصادی و دارایی می

( 2( موضوع ماده )2( و )1دولت مکلف است بنگاههای دولتی مشمول گروههای ) -ع

( قانون اساسی را پس از احراز صالحیت 44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاستقانون اجرای 

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

-( قانون رفع موانع تولید رقابت63های بازنشستگی با رعایت ماده )سازی و صندوقخصوصی

های کلی سیاست« د»( بند 2با رعایت جزء ) 30/2/1397الحاقی  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

( قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 44اصل چهل و چهارم )

( قانون اساسی 44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست« د»( بند 2مصارف مذکور در جزء ) 310501

و گزارش اجرای  ها پرداخت کندون با تأکید بر تقویت تعاونی( این قان13را از طریق جدول شماره )

های اقتصادی و اجتماعی بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیونماه یکاین بند را هر سه

 مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.

سازی و های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصیدر مواردی که بدهی

ازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکتها و بانکهای دولتی کمتر است، های بصندوق

 باشد. الرعایه نمیشرط فوق الزم

ل مازاد از طریق شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقوقوه قضائیه اجازه داده می به - فـ

منابع و وجوه حاصل از فروش پس از  نماید.با رعایت تشریفات قانونی اقدام  مزایده عمومی

برداری ، خرید ساختمان، تکمیل و بهرهاحداث جهت، قضائیه گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه

این  عملکرد . گزارشیابدمیتمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص از طرح)پروژه(های نیمه

 شود.می ارائه اسالمی شورای به مجلس باریک ماهسه هرتوسط آن قوه  بند
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 تسهیالت مالی خارجی -۳تبصره 
 1402دولتی در سال سقف تسهیالت مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیر -الف 

 شود.( یورو تعیین می30.000.000.000میلیارد )معادل ریـالی سی

اسالمی در مواردی که استفاده از تسهیالت مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری  

کنندگان مالی تأمینشده از منابع های تسهیالت مالی اخذاصل و هزینه ایران مبنی بر بازپرداخت

المللی باشد، وزیر امور ای بینبانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه

صاصی های کلی یا اختنامهاقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت

 ماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.الزم را حداکثر ظرف یک

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی  

دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین غیرمحیط زیستی باشند و همچنین طرحهای و 

 کند.عامل، صادر می از بانک

تعهد بازپرداخت تسهیالت مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و  -ب 

ای و آزمایشگاهی دانشگاهها و پژوهشگاههای دولتی و آزمایشگاههای دولتی مستقر در حرفه

برای   و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما پارکهای علم و فناوری

تأمین ناوگان و ( از تسهیالت یادشده بابت %50درصد )های فناورانه آنها و پنجاهتحقق مأموریت

 شود.بینی میپیشتجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی 

کشور مصوب  کل 1395( قانون اصالح قانون بودجه سال 38اجرای تبصره ) -ج 

این « الف»( یورو موضوع بند 30.000.000.000قف سی میلیارد )در س 1402در سال  3/6/1395

 شود.تبصره تمدید می

ای از جمله بانک شده از بانکهای توسعهمنظور تسریع در جذب تسهیالت تصویببه -د 

تجارت و بی( و بانک آی.آی.های آسیایی )ای.گذاری زیرساختاسالمی، بانک سرمایهتوسعه 

کننده از تسهیالت مذکور مجازند ، دستگاههای استفاده)اکو( همکاری اقتصادیسازمان توسعه 

چوب برنامه و بودجه کشور در چهاراین تبصره پس از موافقت سازمان « الف»در سقف بند 
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( 1مندرج در پیوست شماره )شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی بینیسقف اعتبارات پیش

 چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.کرد آن در چهارهزینهاین قانون نسبت به 

( یورو، کمکهای 2،000،000،000شود تا سقف دو میلیارد )به دولت اجازه داده می -هـ 

برای جبران خسارت و پیشگیری  المللیهای بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانبالعوض بین

زدایی، حفاظت ، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیاباناز حوادثی مانند زلزله

آالت و تجهیزات ماشینتأمین و گیاهی و همچنین های دامی از تاالبها و مبارزه با آفات و بیماری

ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط مربوط، اجرای طرحهای توسعه

ل داری کرا دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانهبه پناهندگان زیست و امور مربوط 

 .دهای مرتبط نمایکشور صرف هزینه

کرد کمکهای کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینهاجرائی دریافتدستگاههای  

 بودجه کشور ارائه نمایند.و برنامه بار به سازمان یکماه دریافتی را هر شش

دیدگان ناشی از حوادث و ( از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب%10درصد )ده  

سازمان برنامه و بودجه کشور  یابد.سوانح به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران اختصاص می

به  باریک چهارماه هرو وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را 

های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی و دیوان کمیسیون

 محاسبات کشور ارسال نمایند.

رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیالت مالی خارجی مندرج در این  -و 

 است.های این قانون الزامی تبصره و سایر تبصره

 

 برای اجرای طرحهامشارکت با بخش غیردولتی  -4تبصره

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

 25/1/1383و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب از روشهای مشارکت عمومی 

ای با بخش سرمایههای های تملک دارایی)پروژه(طرحبرداری از را، تکمیل و بهرهنسبت به اج
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ای های سرمایه( از سرجمع اعتبارات تملک دارایی%10اقدام و تا ده درصد ) ،خصوصی و غیردولتی

 (ها کند.)پروژهین منابع برای مشارکت در این طرحتأممربوط به هر دستگاه اجرائی را صرف 

( قانون 90) ماده تیبا رعا گذاری برای محصول طرح )پروژه(تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه -1 

 .است رپذیمربوط به آن امکان هیو اصالح ی( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) یکل هایاستیس یاجرا

بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح )پروژه( را و  برنامهسازمان  -2 

 نماید.تضمین می

( قانون 132ماده )« ث»( بند 2( و )1) اجزایطرحهای موضوع این تبصره مشمول  -3 

مصوب  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( قانون رفع موانع تولید رقابت31های مستقیم موضوع ماده )مالیات

 د.باشمی 1/2/1394

بودجه کشور موظف است روشها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات و برنامه سازمان  -4 

های نظارتی متناسب با انواع طرح چوبتضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار

منتشر کند. « گذاری زیرساختیبازار الکترونیک طرحهای عمرانی و سرمایه»)پروژه( را در پایگاه 

صورتی معتبر  نیز، فقط درتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور تفسیر مقررات  هرگونه تغییر و

است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطالعات در این پایگاه نیز باید 

 قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

مقررات و قانون برگزاری  شود با رعایت قوانین واجرائی اجازه داده میبه دستگاه  -5 

به دستگاه اجرائی، طرح بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی  مناقصات

تمام را به شرط اخذ تضامین الزم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح )پروژه( در )پروژه( نیمه

و برنامه ه سازمان مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صالح دولت واگذار نماید. اخذ تأییدی

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف  است.الذکر الزامی خصوص مطالبات فوقکشور در  بودجه

های برنامه و بودجه بار فهرست طرح)پروژه(های واگذارشده را به کمیسیونماه یکاست هر سه

( 44و چهارم )و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل 

 قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.
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مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی  این تبصره« الف»بند اجرائی نامه آیین -ب 

پذیر(، نحوه احراز صالحیت و انتخاب (های مشارکتطرح)پروژه)غربالگری و انتخاب 

برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت گذار، نحوه بهرهسرمایه

برداری، تضامین ارت بر نحوه بهرهکرد آن، نظکاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه

چوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس طرفین، داوری و حل اختالف؛ در چهار

هیأت  تصویببودجه کشور پیشنهاد و بهو  برنامهاالجرا شدن این قانون توسط سازمان از الزم

 . رسدمیوزیران 

 

 تأمین مالی داخلی -۵تبصره 

 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: 1402در سال  

تا سقف یکصد هزار میلیارد شود اجازه داده میشرکتهای دولتی به  -الف 

ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود ( ریال اوراق مالی اسالمی 100.000.000.000.000)

رسیده باشد، به مصرف شورای اقتصاد  تصویبتا برای طرحهایی که به توسط خود، منتشر کنند

 برسانند.

تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و شود برای به دولت اجازه داده می -ب 

       ( ریال، انواع اوراق مالی اسالمی1.850.000.000.000.000هشتصد و پنجاه هزار میلیارد )

 .را منتشر نمایدارزی(  -)ریالی

به طلبکاران دستگاههای  1405ه با سررسید تا پایان سال شدمنتشر اسناد خزانه اسالمی 

های مربوط به انتشار شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینهاجرائی بابت تأدیه مطالبات واگذار می

. تخصیص اسناد و و قابل پرداخت است بینیاین قانون پیش( 9و )( 8اوراق در جداول شماره )

 10/12/1351بودجه کشور مصوب و برنامه قانون ( 30منابع حاصل از این بند با رعایت ماده )

 شود.بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه میو برنامه توسط سازمان 

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

مدیر امور مالی /حساباجرائی و ذیبرای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه 
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طلبکاران )اعم از پیمانکاران،  بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامیو برنامه ربط و سازمان ذی

شده اعتبارات این قانون از های تعهدنهکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزیتأمینمشاوران، 

بودجه و برنامه سازمان  باشد.شده به دولت( میهای تکلیفجمله تملک اراضی یا سایر پرداخت

های برنامه و بار به کمیسیونماه یککشـور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش

 نماید.بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه 

ایاب و ذهاب  تأمین خدمت )سرویس(و نقل عمومی  منظور توسعه حمل وبه -د 

شود با های وابسته به آنها اجازه داده میهای کشور و سازمانبه شهرداری یآموزان استثنائدانش

ریال اوراق  (180.000.000.000.000تأیید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد )

ها ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری اسالمیمالی 

. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و منتشر کنند

 ها است.( شهرداری%50( دولت و پنجاه درصد )%50حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد )

بار به ماه یکمیزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را  هر سهوزارت کشور مکلف است 

 های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.کمیسیون

بابت توسعه حمل شود های وابسته به آنها اجازه داده میهای کشور و سازمانبه شهرداری 

آالت شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند تأمین ماشینهای شهری، ساختو زیرو نقل عمومی 

نشینی و سکونتگاههای سوز، بازسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی حاشیهنیروگاههای زبالهو 

( 120.000.000.000.000تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد ) با تأیید وزارت کشور،غیررسمی 

. حداقل شصت هزار میلیارد تضمین خود منتشر نمایند ریال اوراق مشارکت با

نشینی، ( ریال از این اوراق به بافتهای فرسوده، ساماندهی حاشیه60.000.000.000.000)

سازی محیطهای درونی و بیرونی با پایش و طرحهای بازسازی و ایمنسکونتگاههای غیررسمی 

)س(، حضرت  حضرت معصومه)ع(،  تصویری پیرامون حرمهای مطهر حضرت امام رضا

 یابد.)ع( اختصاص می بن موسیعبدالعظیم حسنی)ع( و حضرت احمد 
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وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از  -هـ 

)کمتر از قیمت  جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر

 ها استفاده کند.نویسی در بازارپذیرهاسمی( و 

 -و 

شود با کل کشور( اجازه داده می داریخزانهبه وزارت امور اقتصادی و دارایی ) -1 

تأمین نقدینگی و توافق بازخرید )ریپو(، سالی استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون

نسبت به مدیریت فعاالنه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجاز 

 .باشندبه مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی

ویژه برای ای بههای سرمایهتأمین اعتبار طرحهای تملک داراییمنظور تسریع در به -2 

شود با میداری کل کشور( اجازه داده مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه

د بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، از طریق اسناو  برنامههماهنگی سازمان 

با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع  اعتباری و اوراق مالی اسالمی

و تا  این تبصره منابع الزم را تجهیز« ب»( قانون محاسبات عمومی، در سقف بند 125ماده )

ای با تخصیص های سرمایههای اعتباری طرحهای تملک دارایی( ردیف%50سقف پنجاه درصد )

ان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و سازم

( قانون محاسبات 125ماده )داری کل از وجوه موضوع خزانهحقوقی را دارد. در صورت استفاده 

 مسترد شود. 1402وجوه مزبور باید در سال عمومی 

شدن این قانون توسط وزارت امور  االجرازمماه پس از الاجرائی این بند ظرف سهنامه آیین 

برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، مسؤول(، سازمان اقتصادی و دارایی )

 رسد.هیأت وزیران می تصویببهپیشنهاد و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جزء مشتمل بر میزان انتشار 

ماه اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه

 های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.بار به کمیسیونیک
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ان اولیه گرنویسی و کارمزد معاملهاوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره -ز 

شود. همچنین ( مشمول مالیات به نرخ صفر می1402دولت )منتشره در سال  اوراق مالی اسالمی

های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، ها و پرداختمعامالت بین ارکان انتشار و دریافت

 تثنیات حکم ها و مساستفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتنظر از استفاده یا عدم صرف

 شود. پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می( قانون رفع موانع تولید رقابت14ماده )

ه در شدغیرنقدی )تحویل به طلبکاران( منتشر مهلت واگذاری اوراق مالی اسالمی -ح 

قانون ( 1اجرائی موضوع ماده )اجرائی از جمله دستگاههای ، برای کلیه دستگاههای 1402سال 

قانون ( 64و )( 63، تابع مواد )10/11/1395های توسعه کشور مصوب برنامهاحکام دائمی 

 کشور است.محاسبات عمومی 

های ناشی از اجرای طرحهای دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی -ط 

قانون  ( این11تبصره )« هـ»اجرائی که در اجرای بند ای دستگاههای های سرمایهتملک دارایی

تا  ن یادشدهاند با مطالبات دولت از طلبکارانسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده

( ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه 100.000.000.000.000مبلغ یکصد هزار میلیارد )

( و ردیف 5جدول شماره ) 310106خرجی از محل ردیف درآمدی شماره  -صورت جمعیبه

 ( اقدام نماید.9جدول شماره ) 530000ربط مندرج ذیل سرفصلذیای هزینه

 الی(ر300،000،000،000،000) اردیلیهزار م صدیسشود تا به دولت اجازه داده می -ی 

که از جمله اسناد خزانه اسالمیاین تبصره، انواع اوراق مالی اسالمی « ب»ریال در سقف بند 

باشد را منتشر و به ردیف درآمدی  چوب عقود اسالمیچهار منطبق بر قوانین و مقررات و در

قانون ( 30. این اوراق با رعایت ماده )( این قانون واریز کند5جدول شماره ) 310108شماره 

برنامه و بودجه کشور جهت احداث و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان و برنامه 

تأمین آب کشور با اولویت طرحهای مرزی گرمسیری و و تمام مهار تکمیل طرحهای نیمه

تأمین آب آبی، طرحهای آبرسانی به شهرها و روستاها، طرحهای سردسیری و طرحهای برق

سیستان و بلوچستان و طرحهای زودبازده مهار آب در اختیار شرکتهای وابسته و تابعه وزارت 

 یرد:گنیرو قرار می
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اوراق  دولت اعم از اسناد خزانه اسالمی ومالی اسالمی انتشار کلیه انواع اوراق  -ک

 ( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب27مشمول حکم ماده ) مرابحه عام

 است. 1/9/1384

صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در  -ل 

و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد 

 برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد. سازمان 

قانون رفع ( 1ماده )« پ»ها و مطالبات موضوع بند مرجع رسیدگی و تأیید بدهی -م 

برنامه و بودجه کشور و وزارت شور، توسط سازمان پذیر و ارتقای نظام مالی کموانع تولید رقابت

 شود. امور اقتصادی و دارایی تعیین می

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

برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع شده توسط سازمان تعیین

 شود.م میالذکر اعالفوق

 یاوراق مال الی( ر20،000،000،000،000) اردیلیهزار م ستیدولت مجاز است مبلغ ب -ن 

 فی، منابع حاصل را از محل رد108031شماره  یدرآمد فیبه رد زیمنتشر و پس از وار یاسالم

 یو طرحها یو راهساز یآبرسان آالتنیماش نیتأمقانون جهت  نی( ا9جدول شماره ) 550000-61

 .دینما نهیهز یریآب و راه عشا

اعطای اعتبار جدید به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در  -س 

ممنوع است. نوع ایران  قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی

شود. بانک مرکزی تعیین میو میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار 

شده به بانکها و مؤسسات صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداختبهجمهوری اسالمی ایران 

وثیقه دریافتی و  ،اعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداختغیر

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

در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری  -ع 

ه از سوی خزانه در بازار ثانویه است و شداسالمی ایران صرفاً مجاز به خرید اوراق بهادار منتشر
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بانک مذکور ه از سوی دولت یا شرکتهای دولتی در بازار اولیه توسط شدخرید اوراق بهادار منتشر

 ممنوع است.

های آب، برق، گاز و مخابرات های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهیبدهی -فـ 

ایجاد  1401دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال به شرکتهای خدمات

د شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیار

از طریق اسناد تسویه خزانه  تبصره نیا« ط»در سقف بند  ( ریال43.000.000.000.000)

 شود.خرجی تسویه می –صورت جمعی به

 وابسته و تابعه مجاز است یشرکتها قیاز طر)ص(  االنبیاءقرارگاه سازندگی خاتم -ص 

بر اساس ریال اوراق مالی اسالمی  (100.000.000.000.000) تا سقف یکصدهزار میلیارد

باالترین مقام کنند، منتشر نمایند. ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضاء میتوافقنامه

کل کشور به برداشت  داریخزانهه مبنی بر مجاز بودن تعهدناماالنبیاء )ص( قرارگاه سازندگی خاتم

بانک مرکزی  نزدسایر حسابهای بانکی قرارگاه از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و 

و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود ایران  جمهوری اسالمی

کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اوراق یادشده را تسلیم می

تأمین اوراق مزبور  عنوانبهداری کل کشور( مبنی بر اخذ تعهد مزبور را خزانه) اقتصادی و دارایی

ماه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه قبول کند.

 بار به مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.یک

 

 عوارض و مالیات -6تبصره 

  -الف 

شرکتهای آب و فاضالب استانی سراسر کشور مکلف است وزارت نیرو از طریق  -1

بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب باالتر از الگوی مصرف تا دو برابر عالوه بر نرخ آب

مشترکانی که بیش از  در موردبها را افزایش دهد و ( نرخ آب%15پانزده درصد ) ،بیش از الگو

( نرخ را %35تر مکعب مازاد، سی و پنج درصد )اند به ازای هر مدو برابر الگو مصرف کرده
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داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر افزایش و از آنان دریافت و به خزانه

وجوه دریافتی از محل حساب ( 100%. صددرصد )افزوده نخواهد بوددرآمد و مالیات بر ارزش

ب کشور جهت آبرسانی شرب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضال

نفر و اصالح شبکه آن  25.000شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر 

( %30یابد، به نحوی که سی درصد )و آبرسانی سیار اختصاص می و تکمیل فاضالب روستایی

براساس بحران مانده برای آبرسانی شهری و روستایی منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی

ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب ها در مقاطع سهاستانو کمبود آب سالم بین 

 است.الزامی  هاریزی استانبرنامه مدیریت و و سازمانایران و فاضالب و سازمان امور عشایر 

 (500.000.000.000) وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جزء تا سقف پانصد میلیارد

کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاههای آب ژرف منطقه ریال جهت تصفیه، لوله

 ربط اقدام نماید.کشور و شرکتهای ذیبرنامه و بودجه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان 

های کمیسیونبار به ماه یکرا هر سه جزءوزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این  

 ارائه نماید. عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی

 10/8/1394( قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 5عوارض موضوع ماده ) -2

 (66.000.000.000.000( مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد )%10درصد )به میزان ده

شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از ریال تعیین می

به حساب شرکت توانیر نزد  (%40. از منابع حاصل، چهل درصد )معافند جزءشمول حکم این 

های برق روستایی و جابجایی تیر داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکهخزانه

( مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه %60بر روستایی و شصت درصد )برق در معا

درآمد تحت پوشش کمیته امداد های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کمفناوری

برداری نیروگاه بادی میل نادر استان امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره

وری انرژی برق )ساتبا( نزد های تجدیدپذیر و بهرهو بلوچستان به حساب سازمان انرژیسیستان 

برنامه و بودجه کشور گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان داری کل کشور واریز میخزانه

 مصرف برسد.صورت کامل بهبه
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( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 12ماده )به استناد  -3 

ربط اجازه داده ذیهای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه به هر یک از وزارتخانه( 2دولت )

( ریال، از هر واحد 3.000هزار )شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سهمی

( ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان 2.000ترکان برق مبلغ دو هزار )مسکونی مش

داری کل عنوان منابع داخلی نزد خزانهبه( ریال اخذ و 20،000گاز و برق مبلغ بیست هزار )

( است و %50درصد )الذکر معادل پنجاه کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق

انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر  مشترکان فاقد

 افزوده نخواهد بود.ارزش

االجرا شدن این قانون توسط سازمان ظرف دوماه پس از الزم جزءنامه اجرائی این آیین 

های نهمسؤول( و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخابرنامه و بودجه کشور )

 رسد.وزیران میتصویب هیأت شود و بهنیرو و نفت تهیه می

ای از محل های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمهوزارتخانه

های برنامه و بودجه و را از شرکتهای مذکور، اخذ و گزارش آن را به کمیسیون جزءمنابع این 

گر با هماهنگی محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه دهند. شرکتهای بیمه

نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمهوزارتخانه

 مه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند. با مبلغ دریافتی شرکت بی

( قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی 4( و )2در اجرای مواد ) -4

حداکثر حق بیمه پایه ساالنه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق  5/8/1399مصوب 

مالکان به میزان ساالنه شود که سهم ( ریال تعیین می1،000،000مبلغ یک میلیون ) 1402در سال 

( ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق 240،000دویست و چهل هزار )

شود. داری کل کشور واریز میواحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه

 مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور

 و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
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های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاههای متأهلی که حداقل وزارتخانه -5

( تخفیف برای حق %50شود، تا پنجاه درصد )( آن توسط خیّرین ساخته می%50پنجاه درصد )

شمارشگر )کنتور( آب، برق، گاز و فاضالب و افزایش جریان انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل 

 .الکتریکی )آمپراژ( اعمال نمایند

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 80ماده )« چ»( بند 2در اجرای جزء ) -6

پوشش کمیته امداد امام افراد تحت 1402اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در سال 

پوشش ساز برای هریک از افراد تحتسازمان بهزیستی کشور و خیّرین مسکن خمینی )ره( و

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

های حق انشعاب آب، برق، فاضالب و گاز برای واحدهای مسکونی و شهرداری و هزینه

 بار معافند.یافته به آنان فقط برای یکاختصاص

  -ب 

شود به وزارت امور اقتصادی و دارایی )سازمان امور مالیاتی کشور( اجازه داده می -1

 1387های سنوات افزوده دورههای مؤدیان مالیات بر ارزشسال، آن بخش از پروندهظرف یک

رسیدگی قرار اند و تاکنون مورد های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده، که اظهارنامه1400تا 

اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان  براستثنای مؤدیان بزرگ ند، بهااند یا قطعی نشدهنگرفته

تصویب وزیر امور اقتصادی ماه بعد از ابالغ این قانون تهیه شده و بهامور مالیاتی کشور ظرف یک

 ،را با اعمال ضریب درآمدافزوده رسد، بدون رسیدگی مأخذ مالیات و عوارض ارزشو دارایی می

مطابق دستورالعمل فوق قطعی  1402الذکر تا پایان سال های فوققطعی نماید. چنانچه پرونده

نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی 

 گردد. مؤدی قطعی تلقی می

ین ا( 5جدول شماره ) 110516آمدی شماره به ردیف در این جزءدرآمدهای وصولی 

های ها و سهم وزارتخانهها و دهیاریعوارض سهم شهرداری داری کل کشور وقانون نزد خزانه

وزارت امور  شود.آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می
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بار به کمیسیون ماه یکرا هر سه جزءاقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این 

 اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.

، «هـ»، «د»سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای  -2 

های مستقیم ( قانون مالیات139ماده )« ل»های قرآنی موضوع بند و فعالیت« ک»و « ی»، «ط»، «ح»

الیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد که به علت عدم تسلیم اظهارنامه م

اند، با دریافت مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده 1399تا  1390سالهای 

، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر 1402اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 

است، اقدام کند و هر سال از سالهای مذکور آنها پرداخت نشده مالیاتی برای مواردی که مالیات

نشده )اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی( اشخاصی که نسبت های پرداختجریمهکلیه 

 .اند را مورد بخشودگی قرار دهدبه پرداخت مالیات اقدام نموده

های اعتباری، صندوق، کلیه بانکها، مؤسسات ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمی -3 

ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و سازمان الحسنه، شهرداریقرض

اندازی خدمات برخط )وب ماه با راهثبت اسناد و امالک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت

و سنوات قبل  1402سرویس(، اطالعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 

این حکم صورت تخلف از مسؤول در را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات 

قانون  (202مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده )عالوه بر 

گرفته  شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورتمیهای مستقیم مالیات

ماه به انضمام فهرست دستگاههای اجرائی مستنکف را هر سه جزءتوسط دستگاههای مشمول این 

 های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.بار به کمیسیونیک

دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای تعرفه شرکتهای معتمد ارائهکارمزد و نرخ  -ج 

افزوده وصولی از طریق سامانه شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزشاقتصاد تعیین می

تا صرفاً برای پرداخت کارمزد و تعرفه شود واریز می 110519مؤدیان به ردیف درآمدی شماره 

ازمان دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سشده شرکتهای معتمد ارائهیاد
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( قانون 64( و )63شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد )امور مالیاتی کشور هزینه 

 شود.مسترد میمحاسبات عمومی 

برنامه و بودجه کشور ( قانون 30کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده )هزینه 

 باشد.پذیر میکانام

)دیجیتال( در کشور و تشویق کسب و راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی در  -د 

کسب و کارهای درآمد  1402)پلتفرم(های داخلی، تا پایان سال رهای اینترنتی به استفاده از سکوکا

اطالعات که داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری )پلتفرم(های اشخاص حقیقی در سکو

شود. همچنین عدم اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میفاقد پرونده مالیاتی بوده 1401تا پایان سال 

تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 

 های مالیاتی نخواهد بود.موجب محرومیت از معافیت 1400

االجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک بند ظرف دو ماه پس از الزمنامه اجرائی این آیین 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میبههای ارتباطات و فناوری اطالعات و امور اقتصادی و دارایی وزارتخانه

آن بخش از کاالها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی  -هـ 

نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف که کاال و خدمات مورد 

( قانون مالیات 10( ماده )3نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره )تأمین میخارجی، 

 .باشندمی 2/3/1400افزوده مصوب بر ارزش

  -و 

توسط  داخل دیاز محل تول نیصورت عدم امکان تأم درواردات خودروی آمبوالنس  -1

هالل احمر و بنیاد شهید و امور جمعیت اورژانس کشور، بیمارستانی های پیشفوریتسازمان 

ساز با بیمارستان ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیّرین

های اجتماعی توسط مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبوالنس فوریت

 معاف است.  ،از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی 1402سازمان بهزیستی کشور در سال 

ای( مجاز است در و شهرسازی )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده وزارت راه -2

، ها جهت مقابله و پیشگیریراستای نگهداری راههای کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه
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ی نسبت راه و شهرساز ریوز صیبه تشخ یداخل داتیتول قیاز طر نیدرصورت عدم امکان تأم

سال ساخت با استفاده آالت و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنجبه واردات ماشین

 از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

و توسعه زنجیره  11/2/1401مصوب بنیان منظور اجرای قانون جهش تولید دانشبه -ز 

فروشی، صادرات کلیه مواد و محصوالت معدنی، صنایع معدنی فلزی ارزش تولید و عبور از خام

نامه هیأت وزیران مندرج در فهرست تصویبو غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی 

قانون جهش تولید منطبق بر کل کشور  1401( قانون بودجه سال 6تبصره )« ص» راجع به بند

درصد ، نیم1402سال شده و از ابتدای  تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمدبنیان در دانش

خواهد شد. میزان  افزودهعوارض صادراتی  عنوانبهارزش صادراتی این کاالها  به مأخذ( 5/0%)

قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری 

ماه پس  بنیان ریاست جمهوری ظرف دووزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش

تعیین خواهد شد.  ،رسدتصویب هیأت وزیران میو بهشود میاالجرا شدن این قانون تهیه از الزم

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین 

کل کشور و نیز حقوق  1401( قانون بودجه سال 6تبصره ) «ص»مالیات بر درآمد موضوع بند 

و آالت ( کلیه ماشین22/8/1390( قانون امور گمرکی مصوب 1ماده ) «د»ورودی )مطابق بند 

. دیاقدام نما یو کشاورز یمعدنای تولیدی، صنعتی، تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه

 .دشویم نیی( تع%1) درصدکیقانون به مأخذ  نیموارد پس از ابالغ ا نیا یحقوق گمرک
 شماره درآمدی ردیف به بند این موضوع صادراتی عوارض از حاصل منابع کلیه

به ردیف  کشور کل 1401 سال بودجه قانون( 6) تبصره «ص» بند موضوع مالیات ،110520

آالت، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، و حقوق ورودی ماشین 110518درآمدی شماره 

 واریز قانون این( 5) شماره جدول 110418   معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره

 قانون اجرای جهت 110418 و 110518 ،110520 شماره هایردیف درآمدی منابع کلیه. شودمی

 یجمهور استیر انبنیو اقتصاد دانش یفناور ،یمعاونت علمبنیان در اختیار انشد تولید جهش

بار در اختیار ماه یکگیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر ششقرار می
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و انرژی  و محاسبات بودجهبرنامه و ، صنایع و معادن، و فناوری تحقیقات، های آموزشکمیسیون

( 8) ماده( 4) تبصره مفاد نافی بند، این موضوع ورودی حقوق اخذمجلس شورای اسالمی قرار دهد. 

 بنیاندانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون( 3) ماده «الف» بند و افزودهارزش بر مالیات قانون

رای شرکتهای تولیدی ب. باشدنمی 5/8/1389 مصوب اختراعات و هانوآوری سازیتجاری و

های تحقیق و توسعه، با گذاری در فعالیتمشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه

( درصد ارزش %5/0درصد )یید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیمأت

شده و بر ، اعتبار مالیاتی لحاظخام موضوع این بند، محصوالت خام و نیمهصادراتی کلیه مواد و 

و با  یجمهور ریاستبنیان که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش اینامهاساس آیین

صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از  هایخانههمکاری وزارت

شده از سرجمع مالیات قطعی رسد،ت وزیران میأتصویب هیالجرا شدن این قانون تهیه و بهاالزم

 د.گردهمان سال کسر می

 های)پروژه(طرحاحدهای تولیدی و پیمانکاران افزوده دریافتی از ومالیات و عوارض ارزش -ح

 (39( و ماده )38( ماده )2واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء )

 د.شوافزوده منظور میقانون مالیات بر ارزش

های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده 

حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در 

مالیاتی استان محل استقرار واحد استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور 

افزوده واحدهای خدماتی ملی به مالیات و عوارض بر ارزشتولیدی و خدماتی ارسال نماید. 

  شود.ربط واریز مینسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی

بار به یکماه سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه 

 و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی

افزوده در قانون مالیات برارزش( 39ماده )« الف»افزوده موضوع بند عوارض ارزش 

( در نقاط شهری تهران %88درصد )های تهران و اسالمشهر به نسبت هشتاد و هشت شهرستان

 شود.( در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می%12درصد ) دهو شهر اسالمشهر و دواز
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  -ط 

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای  -1

العمل گروه الزحمه یا حق( از حق%10درصد )ها و شرکتهای دولتی مکلفند دهمسلح، خیریه

ها و یا نقداً از طرف بیمار حسابهای ارسالی به بیمهصورتموجب دریافت وجه پزشکی که به

الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از عنوان علیبه ،شودپرداخت می

الحساب وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی

عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی بههایی که این بند شامل کلیه پرداخت

های مستقیم در ( قانون مالیات199شود، نخواهد بود. حکم ماده )پرداخت و مالیات آن کسر می

 د.باشجاری می جزءاجرای این 

ها و رف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهکلیه صاحبان حِ -2 

شندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و دامپزشکی و فرو

شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می

و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده 

مصوب های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ن از اجرای این حکم مطابق قانون پایانهبا مستنکفا کنند.

ن به مراجع اسازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلف شود.برخورد می 21/7/1398

 باشد.صالح و ارائه گزارش فصلی به مجلس شورای اسالمی میذی

سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است  -ی 

بازی قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه مجازکنندگان انواع بازیهای خارجی از عرضه

نزد و به حساب درآمد عمومی  ( قیمت فروش را اخذ%10ده درصد ) )کنسول( عوارضی معادل

)بنیاد  در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی . وجوه حاصلور واریز نمایدداری کل کشخزانه

قرار  مرکز تولید و نشر دیجیتال انقالب اسالمی )متنا(ای( و مراکز رقومی و ملی بازیهای رایانه

برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان می

 ای )توسط صدا و سیما( با نسبت برابر شود.بازیهای تولید داخل و توسعه سواد رسانه
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و مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه وکالی عضو  -ک 

قراردادهای مالی با موکالن خود را در سامانه تنظیم ی دادگستری موظفند تمامی های وکالکانون

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

های وکالی قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکال و کانون

منظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال امانه خدمات قضائی بهدادگستری در س

 تمبر مالیاتی خواهد بود.

و مرکز وکال، کشور قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی  

کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم 

صورت الکترونیکی بهنماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را 

صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم بهحساب مالیاتی آن را دریافت و مفاصا

 شود.اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می

های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندهبه -ل 

خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی درهای مستقیم ( قانون مالیات100کشور در تبصره ماده )

از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر 

 یابد.های مستقیم افزایش می( قانون مالیات84میزان معافیت موضوع ماده )« صد برابر»

( قانون 105های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده )در راستای سیاست -م 

ربط در های ذیبرداری از وزارتخانههای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهمالیات

یابد. این بخشودگی عالوه معادل هفت واحد درصد کاهش می 1401ر سال های تولیدی دفعالیت

 باشد.های قانونی اشخاص مذکور میها و مشوقها و بخشودگیبر سایر معافیت

 های مالیاتی:منظور ایجاد شفافیت و اصالح سیاستگذاری در معافیتبه - ن 

های مندسازی معافیتوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدف -1 

های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر سازی حمایتمالیاتی و گمرکی و شفاف

های مستقیم و قانون امور گمرکی های قانونی مالیاتی مصرّح در قانون مالیاترا جایگزین معافیت

ها را مشخص کند. این های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آننموده و فهرست تمامی معافیت
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نشده در اثر فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه

 .ها باشدها و استناد قانونی این معافیتاین معافیت

ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را دستگاههای اجرائی موظفند معافیت -2 

ها و تخفیفات ی مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتخرجی در حسابها -صورت جمعیبه

و سازمان عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسالمی ایران بهگمرکی و مالیاتی 

 شود.محسوب میامور مالیاتی 

های مستقیم ( قانون مالیات139ماده )« ل»درآمد ساالنه مشمول اشخاص موضوع بند  -3 

است و مازاد بر آن حسب مورد معاف ( قانون مذکور 84معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده ) تا

های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیتبه نرخ قانون مالیات

مندرج  تیکماکان از معافای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مؤسسات رسانه

 .برخوردار خواهند بود میمستق هایاتی( قانون مال139ماده )« ل»در بند 

های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله مؤسسات معافیت -4 

)کارشناسی ارشد و  کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیالت تکمیلی

و اصالحات  میمستق هایاتی( قانون مال134ماده ) تیرعابا  دکتری( و انتشارات کمک آموزشی،

 .شودلغو می آن یو الحاقات بعد

از پرداخت مالیات و ها و نشریات، تبلیغات کاالها و خدمات داخلی در روزنامه -5

 .باشدنمیمعاف افزوده ارزش قانون مالیات بر موضوع عوارض

های مالیاتی و تمامی معافیتوزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست 

گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابالغ این قانون به مجلس شورای 

های برنامه و بودجه و بار به کمیسیونماه یکاسالمی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه

 .کندائه محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ار

انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق )کابین( دارای شماره انتظامی شخصی در  -س 

اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد 
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( ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات ساالنه خودرو به نرخ 30.000.000.000)

 .گردند( می%1درصد ) یک

قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ  ،مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند 

اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو  ساخت یا واردات آن و صرفاً بر

سازمان خودرو است که توسط عنوان سند رسمی به)برگ سبز( صادره توسط نیروی انتظامی 

مأخذ مزبور برای انواع گردد. تعیین و اعالم می 1402سال  امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین

شوند، بالفاصله پس از تولید یا واردات آن خودرو که بعد از اعالم سازمان، تولید یا وارد می

است مراتب  توسط سازمان مزبور تعیین و اعالم خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف

را به نحو مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند 

مالیات ساالنه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور 

پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی  1402سال  تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن

موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد بهکه 

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

 بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

 -ع 

ویالهای مجاز کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغهای فاقد اعیانی دارای زمین -1 

که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد  (لوکسمجلل )های )با احتساب عرصه و اعیان( و خانه

 . شوند( ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می200.000.000.000)

افرادی که فقط مالک امالک فوق بوده و  سالای عهده شخصی است که در ابتد این مالیات بر

اند از شمول این مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده

 باشند.حکم مستثنی می

و باغ ویالهای درحال ساخت، مشمول این مالیات  (لوکسمجلل )های خانه -2 

های فت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیوناباغ ویالهای غیرمجاز تا زمان دری .باشندنمی

ای معادل دو برابر مالیات مشمول جریمه حسب مورد ها( قانون شهرداری100ماده )یا  (99)ماده 
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دریافتی حسب مورد به شهرداری یا  هاییمهجر (%50) درصد . پنجاهباشندویالهای مجاز میباغ

 .یابدویال اختصاص میدهیاری محل باغ

ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت  نامه اجرائی این بند ظرف دوآیین

کشاورزی  های راه و شهرسازی و جهادامور اقتصادی و دارایی)مسؤول( با همکاری وزارتخانه

  رسد. و به تصویب هیأت وزیران می شودمیتهیه 

سازمان ثبت اسناد و های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه -3

ها موظفند امکان دسترسی برخط )آنالین( به اطالعات مالکیت امالک امالک کشور و شهرداری

مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان 

س ارزش به قیمت های مشمول بر اساامور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی

 توسط میمستق هایاتی( قانون مال64موضوع ماده ) یارزش معامالت نیآخر یکه بر مبنا ز آنهارو

نحو و مراتب را به اقدام نماید 1402حداکثر تا پایان خرداد سال  دشویم نییتع یاتیمان مالزسا

 مقتضی به اطالع اشخاص مشمول برساند.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات ساالنه  -4 

فرزندان کمتر از ویالهای تحت تملک خود و مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ

پرداخت نمایند. ثبت نقل  1402سال  را حداکثر تا پایان بهمنتکفل  تحت محجور و سالهجده

است، قبل از پرداخت بدهی موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیدهو انتقال امالکی که به

مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از 

 .حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد

( مالیات %9از کل نه درصد )( %27/0ست بیست و هفت صدم درصد )دولت مکلف ا -فـ 

ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، افزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینهبر ارزش

ویژه در های ورزش بهورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت

ن اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و حوزه جانبازان و معلوال

پس از مبادله  (%40( و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد )%60جوانان شصت درصد )

 یابد:اختصاص می  هاموافقتنامه به این وزارتخانه
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 گردد.ها هزینه میاستاناین اعتبار فقط در  -1 

ودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به  ورزش پرداخت هرگونه وجهی از ب -2 

 ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.حرفه

افزوده ( موضوع قانون مالیات بر ارزش%9از مجموع عوارض و مالیات نُه درصدی ) -3 

 د شد.نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهقبل از توزیع آن منابع بین ذی

عنوان  بهرا برای ازدواج و اشتغال جوانان  بنداین پنجم از منابع دولت مکلف است یک 

 سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

( تخصیص یافته تلقی و تصرف در %100صددرصد )صورت بهاعتبار موضوع این بند  -4 

سازمان برنامه و بودجه کشور و  آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

 صورتبههای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را وزارتخانه

 بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.ماه یکسه

اشخاص حقیقی  ، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت( قانون 18ماده )در راستای تحقق  -ص 

و  از خانواده تیحمامذکور در قانون  طیشرا تیبا رعاهای مستقیم ( قانون مالیات84موضوع ماده )

به بعد  1400سال  عالوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان تیجمع یجوان

 شوند.افزایش در تخفیف مالیاتی می( %15اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد )متولد شده

افزوده پرداختی بابت خرید کاالها و خدمات کلیه عوارض و مالیات ارزش -ق 

ه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی فعالمنطرح)پروژه(های زودبازده و عام

، با شودمیدار روستایی و شهری اجرا برخوربسیج سازندگی در مناطق محروم و کمسازمان و 

با حسابی سپاه پاسداران انقالب اسالمی درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تأیید ذی

 گردد.افزوده مسترد می( قانون مالیات بر ارزش8ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده )

سپاه پاسداران دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری  

 تهیه و ابالغ خواهد شد.انقالب اسالمی 

ن و محرومادر راستای ایجاد اشتغال صنعتی مکلفند -تجاریمناطق آزاد  هایسازمان -ر 

از وصول عوارض ورود کاال  ( منابع حاصل%1درصد ) دن فقر، یکمنظور زدوو بهنیازمندان بومی 
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( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 83) ماده« الف»اساس بند  را بر خودو خدمات 

به  160174ماهه از طریق ردیف شماره صورت سهبهاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت کل کشور داری خزانه د.نداری کل کشور واریز نمایخزانه

ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی )ره( و ( به ترتیب به %40( و چهل درصد )%60درصد )

 سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

)حقوق ورودی خودرو( مبلغ سی هزار  110402بینی شده برای ردیف درآمد پیش -ش 

ای های سرمایهو در قالب اعتبارات تملک دارایی ( ریال افزایش30.000.000.000.000میلیارد )

ه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح به میزان وصولی جهت تهی

 گردد.اضافه میبنیاد مسکن انقالب اسالمی  1502017001شماره 

مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه  ها ومنظورتعیین تکلیف ساختمانبه -ت

( 100آنها در کمیسیون ماده )پرونده  1400شده و تا قبل از پایان سال در محدوده شهرها ساخته

 ت:ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده اسقانون شهرداری

گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی گرفته بر خالف اصول سهوساز صورتچنانچه ساخت -1

باشد و استانداردهای الزم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد 

آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات تجاوز به معابر شهر و یا امالک مجاور و یا پیشو یا 

 .االجرا استو فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون الزم

گرفته، بر خالف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده چنانچه ساخت و ساز صورت -2

پس نماید، هداشتی و شهرسازی تأیید گانه فنی، بمستحدثات را از نظر اصول سهو لکن شهرداری، آن 

نشده موظف است عالوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت ، ویمالکاز احراز مالکیت 

بنای به ترتیب بر مبنای هر متر مربع،  گردد( جریمه)که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می

)موضوع قانون  1402تجاری و اداری سه  برابر ارزش معامالتی سال  بنای دو برابر و مسکونی 

برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری  مطابق 1402سال  تا پایان دیهای مستقیم( را مالیات

واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به 



48 

( عوارض %100درصدی )واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد

 خواهد گشت.مجدداً به حکم اولیه باز 03/9/1402 و جریمه تا تاریخ

توسط  ها، حکم قلع و قمع صادرشدهشهرداری پس از واریز عوارض نقدی به حساب -3

 .گرددیکن تلقی میلمها، کان( قانون شهرداری100کمیسیون ماده )

ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در شهرداری -4

صورت ماهانه به وزارت آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به

 . کشور اعالم نمایند

 .اتی نخواهد بودگونه تخفیفواریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ -5

های کشور بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداریوزارت کشور مکلف است هر دوماه یک

های امور داخلی کشور و شوراها و و میزان انطباق اقدامات اجرائی با مفاد این بند را به کمیسیون

 عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 

 -ث

های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهیدولت از طریق اسناد تسویه خزانه، -1 

( که در ها)شهرداریدولتی ریغ یعموم یمؤسسات و نهادها خصوصی و تعاونی خصوصی و

( 5تبصره )« ط»در سقف مذکور در بند ایجاد شده  1401چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 

مبلغ پنجاه هزار میلیارد بور تا البات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبا مط قانون نیا

و ذیل ردیف ( 5جدول شماره ) 310106موضوع ردیف درآمدی ریال  (50،000،000،000،000 )

خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از  – صورت جمعیبه ( این قانون9جدول شماره ) 530000

پذیر و ارتقای نظام قانون رفع موانع تولید رقابت (2ماده )« پ»الذکر که دراجرای بند اشخاص فوق

مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص 

ای با بدهی های سرمایهو حقوقی )تعاونی و خصوصی( از دولت بابت طرحهای تملک دارایی یحقیق

های بانکها و مؤسسات غیربانکی از طریق تسویه بدهیاشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری 

 وسیله این اسناد قابل تسویه است.اعتباری غیربانکی به دولت به
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شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص به دولت اجازه داده می -2 

 1401حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 

های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق

)ص(،  االنبیاءزدایی قرارگاه سازندگی خاتم)ص(، پیمانکاران محرومیت االنبیاءسازندگی خاتم

، کشور مدارس ، توسعه و تجهیزنوسازیسازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان 

های ارتخانهشرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وز

چوب ، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارنیرو و جهاد کشاورزی

دشده به بانک با بدهی اشخاص یا را ایجادشده است 1399قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 

 1399مرکزی جمهوری اسالمی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 

سات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسالمی سهای بانکها و مؤطریق تسویه بدهیایجادشده از 

خرجی از طریق  –جمعی صورتبه الیر( 50.000.000.000.000) اردیلیتا سقف پنجاه هزار مایران 

 .شرح زیر تسویه کندانتشار اسناد تسویه خزانه به

حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد )اوراق( تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و  -1-2 

الذکر است و باقیمانده آن در سال مبلغ مانده فوق( %50حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد )

 های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه جهت تهاتر بدهی 1402

های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی )صرفاً بابت یارانه وزارتخانه

قیمتهای تکلیفی(، شرکتهای آب و فاضالب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات 

 رسد.اجتماعی به مصرف می شده و قطعی سازمان تأمینحسابرسی

نشده سهم مجوز مذکور مانده مصرف 1402سال  دولت مجاز است در پایان آذر -2-2 

های بخشهای های مذکور را با بدهینهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه

 دیگر تسویه کند.

شده براساس قانون اجرای شود مطالبات شرکتهای واگذاربه دولت اجازه داده می -2-3

( قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت 44کلی اصل چهل و چهارم )

 از طریق گردش خزانه تهاتر کند.  یخرج –جمعی صورتبهبابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم 
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کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با هزینه -خ

برخوردار و محروم که با هماهنگی ها و مناطق کمهای استانها و توانمندیاولویت انعکاس ظرفیت

سازمان صورت  المللی آنهای ملی، استانی و بینو تأیید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه

 هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. عنوانبه( %100) درصدصورت صدگیرد بهمی

 فروش و آوریجمع سازمان اختیار غیرمنقول در و منقول اموال درآمد ناشی از فروش -ذ

( 5جدول شماره ) 210200به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره  تملیکی اموال

 یابد وریال افزایش می (4.400.000.000.000چهارصد میلیارد ) و هزار چهار مبلغ این قانون به

( این قانون بابت غذا و 7جدول شماره ) 108200گردش خزانه به ردیف  از درآمد حاصل پس

 شود.پوشاک زندانیان واریز می

های نیرو، نفت، کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانهدستگاههای اجرائی تأمین -ض

ارتباطات و فناوری اطالعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست،  میزان 

های اعطائی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، ها و تخفیفو مبالغ بخشودگی، معافیت

ی و بار به وزارت امور اقتصادی و دارایماه یکهای مستمر، مصرفی و بهره برداری را هر سههزینه

سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن 

بار به مجلس ماه یکانعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهائی را هر سه

 شورای اسالمی ارائه نماید.

  

 صنعت، معدن و ارتباطات -7تبصره 

های سازمان 1397شده قبل از سال شود مطالبات حسابرسیمیبه دولت اجازه داده  -الف 

گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات )ایمیدرو( بابت مشارکت در 

تی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولسازمان

های واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست

( قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام 44کلی اصل چهل و چهارم )



51 

خرجی از طریق  -صورت جمعی( ریال به20.000.000.000.000تا سقف بیست هزار میلیارد )

 .گردش خزانه تهاتر کند

( 1ماده )« د»( حقوق گمرکی مذکور در صدر بند %4نرخ چهاردرصد ) 1402درسال  -ب 

برای کاالهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص  22/8/1390مصوب قانون امور گمرکی 

. فهرست یابدتقلیل می (%1درصد )اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک

 هیأت وزیران خواهد رسید. تصویببرنامه و بودجه کشور بهاین موارد با پیشنهاد سازمان 

مندی مردم، های دولت و افزایش رضایتوری و کاهش هزینهمنظور ارتقای بهرهبه -ج 

( قانون 29( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )5اجرائی موضوع ماده )تمام دستگاههای 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، نهادهای 

مات ، مکلفند ضمن ارائه کلیه خداین قانونغیردولتی و سایر دستگاههای دارای ردیف در عمومی 

فرایندها، سازی ، با بهینه1402سال  ت دولت هوشمند تا آبانخود از طریق پنجره ملی خدما

صورت هوشمند به به 1402 سال ( خدمات خود را تا پایان دی%20حداقل بیست درصد )

خط، بدون دخالت صورت بربهای ارائه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت گونه

انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطالعات عامل 

 ها و اطالعات ملی انجام گردد.ملی موضوع قانون مدیریت داده

کلیه استعالماتی که توسط سایر  1402اجرائی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه دستگاههای  

از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات در اختیار صورت برخط بهشود را نجام میدستگاهها از آنها ا

 دستگاه متقاضی قرار دهند.

سازی اجرائی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینهنامه آیین 

االجرا شدن این قانون توسط سازی استعالمات، ظرف دو ماه پس از الزمفرایندها، نحوه برخط

کشور پیشنهاد و ناوری اطالعات با همکاری سازمان اداری و استخدامیوزارت ارتباطات و ف

 هیأت وزیران خواهد رسید. تصویببه

کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند گزارش سازمان اداری و استخدامی

پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی 
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از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات و فهرست به انضمام تحقق استعالمات برخط دستگاههای اجرائی 

بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماه یکخیر از اجرای برنامه را  هر سهأدستگاههای دارای ت

 شورای اسالمی ارائه نمایند.

توسعه شبکه ملی اطالعات، بخشی به گیری از منابع ملی برای سرعتمنظور بهرهبه -د 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ( 29دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعالم وزارت 

مازاد خود از قبیل  ارتباطات و فناوری اطالعات در مکانهای مورد نیاز، ابنیه و زیرساختهای

ها و فضاهای مناسب نصب )داکت( تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا

های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه

 )اپراتور(های مخابراتی قرار دهند. در اختیار کارور

ماه ( حقوق دولتی معادن را هر سه%15درصدی )دولت موظف است سهم پانزده -هـ 

پس از و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد  بار به خزانه معین استان واریز نمایدیک

های های آن و رفع آسیبتوسعه زیرساختجهت  قانون نی( ا18تبصره )« الف»( بند 6کسر سهم جزء )

هزینه  ،27/2/1377مصوب  ( قانون معادن14( ماده )6اختصاص دهد و مطابق تبصره )محیط زیستی 

( بند 5جزء )به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. همچنین در جهت اجرای همزمان و گزارش آن را 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قانون ( 43ماده )« الف»

ه به منابع شدوارد آسیبهایبابت اصالح  ( از فروش معادن%1)پرداخت یک درصد ع ایران )موضو

بار به مجلس گرفته را هر دو ماه یکگزارش اقدامات صورت (طبیعی و عوارض محیط زیستی

 .کندارائه شورای اسالمی 

ور ایثارگران به وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و ام -و 

( قانون جامع 45ماده )موضوع ( و باالتر که در سنوات گذشته از تسهیالت %50درصد ) جانبازان  پنجاه

اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو استفاده ننموده 3/4/1386مصوب رسانی به ایثارگران خدمات

خصوص سایر مشموالن  درمتناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. 
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( این قانون برای خرید خودرو 16تبصره ) الحسنه( قانون مذکور از محل تسهیالت قرض45ماده )

 گردد.داخلی اقدام می

ماه یکبار به گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه

 شود.شورای اسالمی ارائه میهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس کمیسیون

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ( 29اجرائی موضوع ماده )تمام دستگاههای  -ز 

هایی و شرکتهای دولتی و نهادها و سازماناقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

از  (%2حداکثر دو درصد )( و %1درصد )نمایند مکلفند حداقل یکاستفاده میکه از بودجه عمومی 

منظور ای خود را بههای سرمایه( یا تملک دارایی6و  4، 1ای )به استثنای فصول اعتبارات هزینه

های خود و پیشگیری ها و امنیت سامانهساختتضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر

 صاص دهند.مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی )سایبری( در دستگاه خود اخت

های )پروژه(، صندوق طرحهرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی عام  -ح 

گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، امالک و مستغالت مشمول مالیات نقل و انتقال با سرمایه

 .نرخ صفر است

( 600ششصد )های تلفن همراه خارجی باالی حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی -ط 

محاسبه  مأخذ دو برابرها به سایر رویه گردد، واردات گوشی در( تعیین می%15دالر حداقل پانزده درصد )

و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری اسالمی ایران( مکلف است 

تا صرف حمایت از توسعه کند  واریز 110410منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 

گردد. واردات این کاالها از طریق مناطق آزاد تجاری و الکترونیک (میکروریز)های صنعت زیرساخت

مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند شود. صنعتی، نیز مشمول این حکم می

  )دیجیتال( دولت قرار دارد. بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت قانون رفع موانع تولید رقابت( 35در ماده ) -ی 

واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی »به عبارت « کشور داری کلواریز به خزانه»

 شود.اصالح می« کشور داری کلنزد خزانه
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تأیید اسناد مربوط، نسبت به گمرک جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از  -ک 

استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کاالهای صادراتی مورد استفاده قرار 

( 2قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره )( 68تا )( 66اند، موضوع مواد )گرفته

داری کل کشور که خزانه ، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی ازمذکورقانون ( 45ماده )

 نماید، اقدام کند.تا پایان سال تسویه می

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز  -ل 

حساب  توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را به

 داری کل کشور واریز کند.درآمد عمومی نزد خزانه

صورت ارائه ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در  -م 

نامه اجرائی آیینهای مستقیم و ( قانون مالیات95صورتحساب الکترونیکی تأییدشده مطابق ماده )

 شود.هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع میعنوان بهآن 

توسط وزارت  1402سال  پایان فروردین فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا 

شود. با هدف محاسبه ارزش صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می

دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطالعات مرتبط با این بند 

 را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

در تعیین و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی  رئیس -ن 

شوند. عالی معادن اضافه میشورایبازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای 

موضوع مطروحه در جلسات این  ربط نیز حسب مورد با توجه بهذیهای فرمانداران شهرستان

 یابند.میحضور ی بدون حق رأ شورا

تار )فیبر( نوری شبکه منظور توسعه به 1402شود در سال میبه دولت اجازه داده  -س

با منبع اولیه ، «تار )فیبر( نوریشبکه حساب توسعه »حسابی تحت عنوان و کسب و کارها منازل 

اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و  ( ریال از محل10.000.000.000.000ده هزار میلیارد )

)حق االمتیاز و حق السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون  فناوری اطالعات

اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 
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اب صرف توسعه شبکه تار ( و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حس19/8/1392

)فیبر( نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار )فیبر( نوری اماکن اداری، تجاری 

گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال و مسکونی کشور به شبکه ملی اطالعات می

 .بعد است

عات و با همکاری سازمان اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالنامه آیین

بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون و برنامه 

رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است هیأت وزیران می تصویببهشود و تهیه می

ف و تعداد اماکن تحت پوشش و گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصار

های برنامه و بودجه و محاسبات و بار به کمیسیونماه یکمتصل از طریق تار )فیبر( نوری را هر سه

 صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمی -ع 

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 8مکلفند، در چهارچوب ماده )اقتصادی و دارایی 

 یکارگزاراندازی سامانه خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی، کلیه مقدمات الزم اعم از راه

های الزم و همچنین فراهم شدن ابالغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل( نگی)فاکتور

ماده ( 2)موضوع تبصره ) (فاکتورینگکارگزاری )سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی 

( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی( در شورای 8)

هزار  تا سقف ششصدری )فاکتورینگ( کارگزاتأمین مالی منظور اجرائی شدن پول و اعتبار را به

ای قانون بودجه های سرمایه( ریال برای طرحهای تملک دارایی600.000.000.000.000میلیارد )

( 1سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره ) (نگی)فاکتور یکارگزار)تحت مدیریت سامانه 

( و همچنین 16/7/1399مصوب  نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی( آیین3ماده )

پذیر و ارتقاء نظام ( قانون رفع موانع تولید رقابت12ماده )طرحهای مصوب شورای اقتصاد برای 

( ریال برای نهادهای 800.000.000.000.000مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد )

نامه آیین( 3ماده )( 4)عمومی، منابع داخلی شرکتهای دولتی، بانکها و سایر مشموالن در تبصره 
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وزارت  (نگی)فاکتور یکارگزارنحوه واگذاری مطالبات قراردادی )تحت مدیریت سامانه اجرائی 

 امور اقتصادی و دارایی( فراهم نمایند.

، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور ایران بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

های برنامه بار به کمیسیونماه یکاین بند را هر سهاقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد 

 .دنارسال نمای و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسالمی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه  -فـ 

برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ) ایمیدرو( و یا شرکتهای بهره

مأخذ به برداری دارنده پروانه بهره بابت حق انتفاع نمابییمفاد قرارداد ف تیموظفند با رعاتابعه است، 

خوزستان به ازای هر میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فوالد  (%5پنج درصد)

تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

 )ایمیدرو( پرداخت نمایند.

خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و  در 

برداری )ایمیدرو( ده پروانه بهرهنوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( که حق انتفاع دارن

 باشد.شده است، حکم این بند مجری نمی و کار مزایده تعیین در قرارداد، از طریق ساز

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فوالد خوزستان بر اساس  

تجارت، سازمان  ماه از ابالغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن ودستورالعملی که ظرف یک

 گردد.، مشخص میشودو دارایی تعیین و ابالغ می برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی

منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی به -ص 

خیص شود با تأیید و تشای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میهوا و سوانح جاده

از طریق سازمان ) وزارت کشورای )کاربری بین شهری( و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده

، ، اتوبوس)کاربری شهری(، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون (ربطذی

سال اقدام نماید. مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج ون و بوسمینی

های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانهآیین

تأمین قطعات، خدمات امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم 
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تصویب ماه پس از ابالغ این قانون بهشود و حداکثر ظرف یکفروش و معاینه فنی تهیه میپس از 

و گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی  رسد.هیأت وزیران می

های بار به کمیسیونماه یکبردار  توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سهدستگاههای بهره

 شود.و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ارائه می برنامه و بودجه

به از محل اعتبارات مصوب مربوط گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است  -ق 

های مرزی )با اولویت استان سیستان و بلوچستان( به دستگاه نسبت به تجهیز گمرکات استان خود

 اقدام نماید. ( یر کسی)ا ینگارپرتو یبازرس

توسعه و نوسازی معادن و های گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( و به سازمان -ر 

شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت اجازه داده میصنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 

 بینی شده خود را به حساب دولتی( سود ابرازی( و مازاد بر مالیات عملکرد پیش%50)پنجاه درصد )

اساس قوانین و  د تا برنکل کشور واریز نمایداری خزانهشرکتهای دولتی نزد  تمرکز وجوه درآمد

تمام زیربنایی و گذاری در طرحهای نیمهمقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه

زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیاء و توسعه معادن کوچک 

 .شودیافته و محروم تمام در مناطق کمتر توسعهو اتمام طرحهای نیمه مقیاس

معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از  ،وزارت صنعت -ش 

هوشمند،  ای، قپان)باسکول(هایپذیر از دور( تصاویر ماهوارهبرداری، استفاده از پهپاد )پرنده هدایتنقشه

های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن سامانه

 عمل آورد.ای بهبازدیدهای دوره

برداری از ای ناشی از بهرهمنظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جادهبه -ت 

( %25ست بیست و پنج درصد )های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف امعادن و فعالیت

ای ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهاز وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان

های مورد استفاده معادن جاده ای با اولویتهمان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده

 اختصاص دهد.
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از اضافه گنجایش )تناژ( حمل تولیدات  های کشور ناشیمنظور جلوگیری از تخریب جادهبه 

ای در خروجی معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده

واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان 

نمک مشروط به اخذ بارنامه و تأییدیه  حمل و نقل محصوالت واحدهای تولیدی معادن و شن و

 باشد.ای استان میپیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده

ای بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جادهماه یکوزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه

های عمران و صنایع و معادن  و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 

با  شودیاجازه داده ممنظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت به – ث 

پالک ملی خودروهای  و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت نیقوان تیرعا

ماه توسط وزارت صنعت، نامه اجرائی این بند ظرف یکمناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین

تصویب هیأت وزیران بهو  شودمیمعدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه 

 رسد. می

 

 آب، کشاورزی و محیط زیست -8تبصره 

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی پنجساله ( قانون برنامه 35ماده )« ب»بند تبصره  -الف 

گردد و دولت تنفیذ می 1402در سال  6/10/1396اصالحی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

عنوان سهم بهرا  1307002000و  1306012000های مکلف است اعتبار طرحهای ذیل برنامه

صورت نقدی یا بهبرداران عنوان سهم بهرهبهکمک بالعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده 

 نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر سازی وتأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهتأمین کارگر و 

 برداری قابل پذیرش است.بهره)کنتور(های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه 

و  16/12/1361( قانون توزیع عادالنه آب مصوب 33ماده )« ب»بند در اجرای  -ب 

زمان آب و برق ها و سااستانای های کشور، شرکتهای آب منطقهبرای حفظ و صیانت از آبخوان

 خوزستان مکلفند برای شمارشگر)کنتور(دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی
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کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر مناطق مختلف کشور از مصرف

ای برداری آنها و برای چاههای مجاز دار)کنتور( هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره

ها معادل شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان

( این قانون نزد 5جدول شماره ) 160112( ریال دریافت و به ردیف درآمدی 300سیصد )

د. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف نداری کل کشور واریز نمایخزانه

بخشی، آبخیزداری و های تعادل( این قانون به برنامه9جدول شماره ) 530000 ذیربط ایهزینه

 گردد.وری آب پرداخت میاجرای طرحهای افزایش بهره

( قانون توزیع عادالنه آب نسبت 45ماده )« هـ»خصوص چاههای غیرمجاز وفق بند  در 

مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد  المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمهبه مسلوب

صورت کشت محصوالت اساسی کشاورزی و راهبردی )استراتژیک( کشور به ازای هر چاه در

صورت به ازای هر متر مکعب آب ( ریال و در غیر این3.000هزار )متر مکعب حداکثر مبلغ سه

م کسری مخزن سفره که حسب ( ریال متناسب با افت سفره و حج6.000هزار )حداکثر مبلغ شش

 160112شود دریافت و به ردیف درآمدی دستورالعمل ابالغی توسط وزارت نیرو تعیین می

بخشی، های تعادلصرف برنامه شود رامیداری کل واریز ( این قانون نزد خزانه5جدول شماره )

 .کنندوری آب آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره

ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع استانای منطقهشرکتهای آب  

بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل

و هوشمند آب  های خرید و نصب شمارشگرهای حجمیتأمین هزینهاداره شده نسبت به 

صورت بهگونه سود غ تسهیالت پرداختی را بدون هیچکشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبل

رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت وزارت نیرو می تصویببندی که بهاقساط با زمان

بخشی منابع آب ( اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل%100کنند. صددرصد )

 گیرد.ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار میناستاای زیرزمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه

بار به کمیسیون ماه یکوزارتخانه های  نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه

 کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گزارش نمایند.
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 قانون این ابالغ از پس ماهشش ظرف مکلف است کشور بودجه و برنامه سازمان -ج

 هستند شرب آب تأمین در کیفی یاکمی  تنش دارای که کشور خانوار باالی بیست روستاهای کلیه

 تک به آبرسانی طرح بر اساس اعالم وزارت نیرو به را باشندمی آبرسانی تأسیسات فاقد یا و

 1503003006بندی شماره طبقه به روستایی دارآبرسانی اولویت هایمجتمع تکمیل و روستاها

 روستاهای برای را 1402 سال در مذکور طرح اعتبارات ( از کلیه%20درصد )و بیست  نماید اضافه

دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش  اختصاص طرح به شدهاضافه

وبودجه و محاسبات و به کمیسیون های برنامه  1402عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال 

 انرژی مجلس شورای اسالمی ارسال نمایند.

سازی آب شرب شهری و ( قانون توسعه و بهینه2ماده )« خ»در راستای اجرای بند  -د 

واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و روستایی در کل کشور موضوع ماده

همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف  ، وزارت نیرو با17/11/1400بلوچستان مصوب 

تأمین آب ماه پس از ابالغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای است ظرف سه

شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران 

رانی الزم را در چهارچوب اعتبارات مصوب از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عم

بار ماه یکعمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سهبه

های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط به کمیسیون

 زیست مجلس شورای اسالمی ارائه دهد.

بع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمرک جمهوری منظور حفظ منابه -هـ

( از ارزش محصوالت صادراتی کشاورزی و غذایی %5/0اسالمی ایران( موظف است نیم درصد )

واریز نماید.  160147 بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شمارهآب

منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب در سقف ردیف مربوطه به درآمد حاصل

 گیرد.دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می

ماه پس از فهرست محصوالت کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک

 .رسدتصویب هیأت وزیران میبهابالغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی 
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جدول شماره  550000 ذیربط شود تا سقف اعتبارات ابالغی ردیفبه دولت اجازه داده می -و

کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از محصوالت را بابت بدهی صندوق بیمه این قانون ( 9)

صندوق و بانک کشاورزی تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی 

برنامه و بودجه کشور، حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان و سازمان 

 بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.  عنوانبه

  -ز 

( وجوه حاصل از منابع دریافتی از 10%درصد ) دهشود تا به دولت اجازه داده می -1 

( 11نمایند )موضوع ماده )فزایش واحد میها که اقدام به تفکیک ملک و امشترکان داخل شهر

را صرف اصالح شبکه آب  (11/10/1369قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضالب مصوب 

اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از  روستایی همان استان بر

 .های آن استان نمایدشهرستان

حاصل وجوه ( از %10شرکتهای آب و فاضالب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد ) -2 

های قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای فاضالب و بازسازی شبکه( 3از اجرای تبصره )

تأسیسات آب طرحهای ایجاد  را برای تسریع در اجرا و توسعه 24/3/1377آب شهری مصوب 

ای طرحهای ایجاد و بازسازی فاضالب در روستاهای همان بخش و فاضالب با اولویت اجر

 هزینه نمایند.دریافت و 

منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و الیروبی به -ح 

شود ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده میاستانای ها به شرکتهای آب منطقهرودخانه

برداران شن و ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهرهبرداری از مصالح مازاد رودخانهبهره

به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت مالحظات  رگیری پیمانکاران دارای صالحیت()با بکاماسه 

صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات نفعان واگذار نماید. درمحیط زیستی و حقوق ذی

داری کل کشور واریز نزد خزانهشده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی تعیین

برنامه و بودجه کشور صرف موافقتنامه متبادله با سازمان  و منابع حاصله درچهارچوب
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ماه نامه اجرائی این بند ظرف یکآیین شود.میهای کشور سازی و ساماندهی رودخانهسردهنه

 .گردداز تاریخ ابالغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابالغ می

های ناشی از وقوع سیل و منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابیبه -ط 

جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی )رئیس 

ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان کارگروه(، مدیرعامل آب منطقه

و رئیس  بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استانبرای این استان، مدیرکل مدیریت 

متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار  کل دادگستری استان مجاز است

ای و برداری از مصالح مازاد رودخانهربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهرهذیشهرستان 

یل های سیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابیها برای پبندانخاک مازاد آب

 ند.اند را صادر کگرفته شدهبکار

ای برای ساماندهی و الیروبی رودخانه برداری از مصالح مازاد رودخانهواگذاری بهره 

مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه 

ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان استانای شهرسازی، توسط شرکتهای آب منطقهو 

 باشد.برای این استان مجاز می

های صنعتی، ای و کشاورزی صنعتی در شهرکتعرفه آب مصرفی کشتهای گلخانه -ی 

 گردد.های کشاورزی محاسبه مینواحی صنعتی و شهرکهای کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت

 یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ( 81مذکور در ماده ) هایوزارتخانه -ک 

اقدامات مندرج در  ربط،یتابعه ذ یدولت یشرکتها قیموظفند از طر( 2دولت ) یاز مقررات مال

 انجام دهند. رانیوز أتیمصوب ه یکشاورز یماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرکها

ماه پس از ابالغ این جمهوری اسالمی ایران موظف است حداکثر یکبانک مرکزی  -ل 

قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت 

عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت بهای و حساب یارانه اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره

دامداران سنتی و عشایر از بانکهای دولتی و خصوصی تسهیالت دریافتی روستاییان، کشاورزان، 

 و مؤسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.
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کاشت زمینهای کشاورزی مورد اختالف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده  -م 

فقهای  5908باشد با رعایت نظریه شماره دارد و یا قابل بررسی می آنها در نوبت بررسی قرار

تا زمان تعیین تکلیف نهائی در شعب ویژه دادگستری موضوع  24/1/1373ای نگهبان مورخ شور

و  23/4/1389مصوب  وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی( قانون افزایش بهره9( ماده )1تبصره )

 های رفع تداخالت جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بالمانع است.در کارگروه)کمیته(

و مزایای کارکنان )پرسنل( شرکتهای آب و فاضالب استانی و  پرداخت حقوق -ن 

صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و بهها که استانشرکتهای توزیع برق 

 نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بالمانع است.شرکت توانیر ارائه خدمت می

های توزیع و ر کاهش هدررفت آب در شبکهمنظووزارت نیرو مکلف است به -س 

یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت

قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روشها در قالب 

ا پساب معادل تمام یا بخشی از آب تأمین منابع آبی اعم از آب یه جهت شدقراردادهای منعقد

های توزیع، در اختیار جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصالح شبکهصرفه

ماه و گزارش عملکرد خود را هر سه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهدسرمایه

 اسالمی ارائه نماید.های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای بار به کمیسیونیک

از ابالغ این قانون، نسبت به ماه پس سه ظرفوزارت نیرو مکلف است حداکثر  -ع 

بندی آب جایگزین با های صنایع و معادن و ابالغ زمانتخصیص آب مصرفی رشته فعالیتباز

آب بهای اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. 

شده، بندی ابالغبر و معادن از منابع آبی، در پایان زمانهای صنایع آبتحویلی/برداشتی رشته فعالیت

 هایفهرستتأمین و بر اساس آخرین اجرائی جایگزین شده طرحهای معادل متوسط بهای تمام

شده وزارت نیرو بندی ابالغگردد. در پایان زمانبهای ابالغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می

ها و نواحی نایع و معادن دریافت نماید. شهرک( بهای آب را از این ص%100مجاز است صددرصد )

صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیالت و مزایده استفاده از پساب در 

را به حساب درآمد شرکت مدیریت  کلیه منابع حاصلوزارت نیرو مکلف است  .باشندمیاولویت 
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داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف منابع آب ایران، نزد خزانه

احداث و تکمیل  جهت)وزیر نیرو( مصوب در بودجه ساالنه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی 

برداری، مرمت و تأمین آب شرب، بهرهتأمین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری دار طرحهای اولویت

آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و تأسیسات برقبازسازی 

تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرحهای نیمه

رسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرکها زمینی و آببخشی منابع آب زیرطرحهای احیا و تعادل

، شدهو نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام

های نیرو و و نحوه مصرف توسط وزارتخانهحسب نوع فعالیت  بندی صنایع و معادن بردسته

 گردد.بودجه کشور تهیه و ابالغ میبرنامه و صنعت، معدن وتجارت با هماهنگی سازمان 

بخشی اقدامات های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثروزارتخانه

منابع  آب، های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی،بار به کمیسیونماه یکآمده را هر سهعملبه

 د.نطبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گزارش نمای

در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از  -فـ 

حکم به نفع سازمان  که یدر صورت .استمعاف  ،دادرسی دعاوی ( هزینه%70پرداخت هفتاد درصد )

 شودیمحکوم م یدادرس نهیصادره به پرداخت کل هز یدر رأ هعلیمذکور صادر شود، محکومٌ

طرح)پروژه(های آبرسانی روستایی و اجرای کمکهای نقدی و غیرنقدی خیّرین در  -ص 

عنوان هزینه قابل قبول های نیرو و جهاد کشاورزی بهعملیات آبخیزداری با تأیید وزارتخانه

در کمکهای غیرنقدی بهای کاال یا خدمات و عوارض و همچنین شود. مالیاتی محسوب می

عنوان هزینه (های مزبور با تأیید وزارت نیرو، به)پروژهطرحپرداختی بابت افزوده ت ارزشمالیا

 .شودمحسوب میقابل قبول مالیاتی 

داری  کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت خزانهسازمان برنامه و بودجه کشور و  -ق 

ها و نهادهای موضوع صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاهها، مؤسسات، سازمان

ماه پس از مهلت مندرج در قبوض( )شش ( قانون برگزاری مناقصات با اعالم وزارت نیرو1ماده )
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زینه آب و برق مصرفی اعالم شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد نسبت به برداشت ه

  ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.ذیاقدام و به حساب شرکتهای  ،بدهکار

در برخورد با مالکان زمینهایی که در طرحهای بازنگری و یا الحاق به طرحهای جامع،  -ر

عالی شهرسازی و و توسعه استانها و یا شورای ریزیهادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه

شود، پس از ابالغ طرح تفصیلی شهرها در معماری ایران، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می

واحده قانون تعیین وضعیت امالک ( ماده4صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفاً براساس تبصره )

عوارض آنها محاسبه و در صورت نیاز  29/8/1367ها مصوب واقع در طرحهای دولتی و شهرداری

با اصالحات و  11/4/1334( قانون شهرداری مصوب 101موجب ماده )به تفکیک زمین، صرفاً به

 شود.با آنها برخورد می الحاقات بعدی

)هر  یتجار ای یمعادل تعرفه خدمات متیبا ق ریعشا ازیمورد ن اریس یتعرفه آبرسان -ش

 رو،یوزارت ن یموظف است با همکار ی. وزارت جهاد کشاورزشودیکدام که کمتر باشد(، محاسبه م

 نیرا در محل اسکان آنها تأم یریعشا یخانوارها ازیاز محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد ن

 کند.

 

 آموزش، پژوهش و فرهنگ -9تبصره 

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

نسبت به  1401ی خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال امناهیأتشود با تصویب داده می

و در جهت تکمیل طرحهای اخذ  تسهیالت از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند 

ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاههای دانشجویان متأهل و های سرمایهداراییتملک 

خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام 

توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن کنند. همچنین دانشگاههای مذکور می

 امنا اقدام نمایند.بدیل آن به خوابگاههای دانشجویان متأهل با تصویب هیأتامالک خود و ت

های خود بینی اعتبار الزم در فعالیتهای رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیشصندوق 

منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیالت با اولویت تسهیالت مربوط به احداث و تکمیل به
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( %10از درآمد اختصاصی و ده درصد ) (%10)ده درصد  قدام کنند. حداقلخوابگاههای متأهلین ا

ای ساالنه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاهها و مراکز های سرمایهاز اعتبارات تملک دارایی

استثنای موارد دارای عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاههای متأهلین بهآموزش

 یابد.میمصرف شرعی مشخص اختصاص 

شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه ( وجوه اداره %100درصد )صد -ب 

. وجوه مذکور تا سقف شودکشور واریز می داری کلبه خزانه 1401تا  1385دانشجویی از سال 

عنوان کمک، بههای رفاه دانشجویی ( ریال به صندوق3.000.000.000.000سه هزار میلیارد )

اساس اساسنامه مصوب،  یابد تا برهای مزبور اختصاص میهت افزایش منابع مالی صندوقج

های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت برای

پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور و تحصیلی دانشجویان تحت 

ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد 

. اختصاص وجوهی از محل منابع این مصرف برسدبهو سازمان بهزیستی کشور  امام خمینی )ره(

و بر اساس سرانه  بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

 بالمانع است. دانشجویی 

)ره( و سازمان بهزیستی کشور در اولویت  افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی 

باشند و اقساط وامهای پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و وام مذکور میپرداخت 

 شود.اشتغال به کار افراد، پرداخت می

از ( 1%درصد ) ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یکشورای برنامه -ج 

و اعتبار  6و  4، 1فصول استثنای یافته به دستگاههای اجرائی )بهای تخصیصاعتبارات هزینه

ای استان نیروهای قراردادی( به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه

های پژوهشی ها و سیاستاساس اولویتکسر و بر  ،این قانون( 10مندرج در جدول شماره )

که با  بودجه کشور برنامه وچوب دستورالعمل ابالغی سازمان مصوب و نیازهای استان و در چهار

های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت همکاری وزارتخانه

 تهیه خواهد شد، اختصاص دهد. یجمهور یاستبنیان رو فناوری و اقتصاد دانشعلمی 
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ها، نیازها و مسائل تحقیقاتی توسط شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت 

ها و نیازها )نان( در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده

  باشد.آی.اس.سی( می)

عالی علوم، بار به شورایماه یککرد این بند را هر ششدستگاههای مذکور مکلفند نحوه هزینه

فناوری مجلس شورای اسالمی  تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و

عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای

به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. مرکز آمار  1403ساالنه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال 

 توسعه را منتشر کند. کرد تحقیق وایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه

، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست ی دولتیشرکتها -د 

( از %60شصت درصد )( این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل 3شماره )

درصد پنج ماهه به میزان بیست و هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه

کشور  داری کلعلوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه عالیشورای(، به حساب صندوق 25%)

شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات تا صرفاً در راستای حل مسائل و مشکالت همان واریز کنند، 

ی اعم عالی و پژوهشاز طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزشانتفاعی وابسته به دولت 

های علمیه و در قالب از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارکهای علم و فناوری و حوزه

های های تحصیالت تکمیلی، طرح)پروژه(نامههای کاربردی، عناوین پایانطرح)پروژه(

ت تکمیلی غیرشاغل به مصرف آموختگان تحصیالهای تحقیقاتی دانشپسادکتری و طرح)پروژه(

صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکتها، بانکها و د. در برس

شود رأساً مبلغ مربوط داری کل کشور اجازه داده میمؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه

را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند 

 ،عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهیلغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزشواریز کند. این مبا

شود. کاهش اعتبارات بینی شده آنها در این قانون محسوب میمازاد بر درآمد اختصاصی پیش

هزینه امور پژوهشی شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله 

 یابد.دستگاهها، افزایش میبه میزان رشد اعتبارات این 
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های برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانهاجرائی این بند توسط سازمان نامه آیین 

و فناوری و علمی  معاونتعلوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 

هیأت وزیران  تصویبو به شودتهیه می ریاست جمهوریحقوقی  تمعاونبنیان و اقتصاد دانش

 رسد.می

شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات ی اخالق و فرهنگ اسالم یارتقا یدر راستا -هـ 

خود را برای های از هزینه( %1درصد ) انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک

فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی  تولیدات ها وافزایی و ارتقای فعالیتهم

ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای جمعیت، مطبوعاتی، رسانه

 ای اختصاص دهند.مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه

های نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری وزارتخانهآیین 

های برنامه و بودجه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان

تصویب هیأت وزیران و بهشود میهای علمیه تهیه کشور و تبلیغات اسالمی و مرکز مدیریت حوزه

 رسد.می

سازی حکمرانی در ترویج منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچهبه -و 

سبک زندگی فاخر و عنوان بههاد، مقاومت و شهادت و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، ج

قانون برنامه ( 29مشارکت دستگاهها در این امر خطیر، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلفند، حداقل یک پنجساله 

ای )برای شرکتهای دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و از اعتبارات هزینه( 1%درصد )

برای ترویج و توسعه فرهنگ  (6و  4، 1استثنای فصول )بهخود را  ای از بودجه جاری(توسعه

 شهدا مطابق یهاو یادواره اهییگردهما زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و ، اردوهایایثار و جهاد

 أتیه بتصوی و به هیو شهادت ته ثاریفرهنگ ا جیترو یعالیشوراکه توسط  یاجرائ نامهنییآ

  ندینما نهیهز رسد،یم رانیوز
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ها و هتلها درمانیآبتأسیسات گردشگری و صنایع دستی و تعرفه گاز مصرفی  -ز 

باشند باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میمشابه تعرفه خدمات می

 شود.نظر گرفته می صنعت برق دراز توسعه زدایی در قانون مانعبرابر تعرفه مصارف عمومی 

 بیست و یکم ( و20) (، بیستم10) منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهمبه -ح 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی قانون ( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، 21)

تحکیم نهاد »و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر 

( قانون 5) کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده« خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان

استثنای به)ای خود را ( از اعتبارات هزینه%1) درصد مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک

در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، ( 6و  4، 1فصول 

حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب 

 .هزینه نمایندو کارآفرینی زنان ، ورزش دیده، سالمت، بهداشت، آموزشآسیب و یا

ربط ظرف دو ماه پس ذیاجرائی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاههای نامه آیین

االجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری از الزم

های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه بودجه کشور و وزارتخانه برنامه وسازمان 

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش . رسدهیأت وزیران می تصویبشود و بهمی

های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان بار به کمیسیونماه یکعملکرد این بند را هر سه

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 

پذیری و پاسخگویی در امور مربوط مسؤولیتسازی، بخشی، شفافمنظور انضباطبه -ط 

ی اجرائی و شرکتهامسؤولیت اجتماعی، دستگاههای به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و 

شورای  چوب دستورالعملی که به پیشنهادهای خود را در چهارها و هزینهدولتی موظفند برنامه

 رسد، تنظیم نمایند.هیأت وزیران می تصویبرسانی دولت بهاطالع

رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و قانون جامع خدمات( 66در راستای اجرای ماده ) -ی 

نام، بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبتعالی شهریهمؤسسات آموزش 

 خودداری نمایند.  ماده مذکورشرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشموالن 
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خصوص  در سپاری ارزیی و الزام به پیماناخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادرات -ک 

تعهد  یحکم ناف نیا شده ممنوع است.صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف

( قانون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 12( ماده )6صادرکنندگان موضوع تبصره )

همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک  .ستین 10/11/1400مصوب 

 باشند.مرکزی می

نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسؤولیت انقالبی و  منظور ارتقایبه -ل 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه

( از اعتبارات %5حداقل پنج درصد )موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقالب اسالمی، 

که حداکثر دو ماه پس از  یاجرائ نامهنییآ اساس بر ( را6و  4، 1فصول  ستثنایاخود )به یانهیهز

درمان و  ،وزارت بهداشت یبا همکار یو فناور قاتیقانون توسط وزارت علوم، تحق نیا بیتصو

 أتهی تصویبو بهشود می هیها تهدر دانشگاه یرهبرمعظم مقام  یندگیو نهاد نما یآموزش پزشک

های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقالبی دانشجویان و اساتید تحت در قالب فعالیت، رسدیم رانیوز

های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها هزینه راهبری معاونت

صورت هباجرا و گزارش آن را  ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم رانموده و طی مدت شش

 . کنندارائه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی  ماههسه

مکلف است با اعالم وزارت میراث ایران شهرکهای صنعتی  سازمان صنایع کوچک و -م

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرکهای مذکور را در اختیار فعاالن و تولیدکنندگان 

ها و مزایای شهرکهای صنعتی به این واحدهای تولیدی دهد. کلیه معافیتصنایع دستی مشمول قرار 

 . گیردصنایع دستی نیز تعلق می

وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالنهای ورزشی  -ن

های ورزشی محلی در اختیار خود در استانها و شهرستانها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیأت

 ای اقدام و قرارداد منعقد نماید. اجاره صورتبه

آموزی وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأمین سرانه دانش -س

  .را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید
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 از اعتبارات تملک( %5درصد )ریزی استان، موظفند حداقل پنجشوراهای برنامه -ع

های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، منظور توسعه زیرساختای استانی را بههای سرمایهدارایی

تمام تمام، اردوگاههای کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمههای نیمهها و مصلیحوزه

بودجه سازمان برنامه و  استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند.

های آموزش، بار به کمیسیونماه یککشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش

 تحقیقات و فناوری، فرهنگی  و اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 

 

 

 ، دفاعیقضائی، انتظامی -۱0تبصره 

ریال از  (6.000.000.000.000ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد )شرکتهای بیمه -الف 

اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه )پرتفوی( هریک از 

صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی رسد بهعالی بیمه میتصویب شورایشرکتها تعیین و به

داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی ( این قانون نزد خزانه5جدول شماره ) 160111ردیف 

منابع  .شودهای قابل قبول مالیاتی محسوب میعنوان هزینهرکتهای بیمه موضوع این بند بهش

انتظامی جمهوری  یای کشور، فرماندهدر اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده حاصل

اسالمی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و سازمان 

گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می

های امهاین قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برن( 7) شمارهجدول 

نامه بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیینسازی و آگاهیفرهنگ

  هزینه شود. رانیوز أتیه 29/10/1400حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب  یمنیمدیریت ا

برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظارت سازمان  

کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش باشند. دستگاههای دریافتبند می بر اجرای این

برنامه و های اقتصادی و بار به کمیسیونیکماه عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه

و بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان  بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی

 کشور ارسال نمایند. برنامه و بودجه
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برنامه و بودجه الذکر توسط سازمان ماهه به دستگاههای اجرائی فوقتخصیص اعتبار سه 

 پذیرد. اساس عملکرد صورت می کشور بر

 -ب 

های غیرعمد ناشی از جریمه ،منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسربه -1 

المال یا دولت است تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت

)با اولویت خسارت ناشی از تصادف(، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت 

ریال از ( 10.000.000.000.000های بدنی حداکثر تا  ده هزار میلیارد )صندوق تأمین خسارت

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده ( 24ماده )« ج»و « ث»منابع درآمد ساالنه موضوع بندهای 

را از محل اعتبارات  20/2/1395به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب

( این قانون دریافت و 7جدول شماره ) 110000های بدنی ذیل ردیف صندوق تأمین خسارت

  .کند هزینه

شده را به نسبت مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری، مبلغ یاد 

ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش در مقاطع سه

برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، های بار به کمیسیونیکماه عملکرد این بند را هر سه

 جتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند. ا

منظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر به 

مردمی ( ریال از این جزء به ستاد 3.000.000.000.000خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد )

  یابد.اختصاص می کمک به زندانیان نیازمندرسیدگی به امور دیه و 

های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد صندوق تأمین خسارت -2 

سر را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به

ثالث در اثر  االجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخصالزمبرند و قبل از می

به ستاد مردمی رسیدگی اند، تأمین کند تا پس از معرفی یل نقلیه، زندانی شدهحوادث ناشی از وسا

 صورت بالعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.بهبه امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 
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المال یا منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیتبه -3 

از منابع ردیفهای درآمدی ( 10%درصد ) کشور مکلف است دهداری کل دولت است، خزانه

های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و )جریمه

های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی( تا سقف هفت هزار میلیارد هزینه

داری کل کشور واریز خزانهنزد  160119ریال را به ردیف درآمدی  (7.000،000،000،000)

سرفصل ربط مندرج در ذیای صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینهبهنماید. منابع حاصل 

گیرد. منابع و مفاد این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می( 9جدول شماره ) 530000

 این بند است.( 2و )( 1) اجزایاین حکم با حفظ منابع و حکم 

های دریافتی موضوع قانون تعزیرات مکلف است وجوه حاصل از جریمهدولت  -ج 

ریال ( 3.500،000،000،000را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد ) 23/12/1367حکومتی مصوب 

کشور واریز نماید. دوهزار و پانصد  داری کلنزد خزانه 150113دریافت و به ردیف درآمدی شماره 

ربط مندرج در سرفصل ذی( ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف 2٫500٫000٫000٫000میلیارد )

این قانون به وزارت دادگستری )سازمان تعزیرات حکومتی( بابت ( 7-1جدول شماره ) 730000

صنعت، معدن و  هایخانهطور مساوی به وزارتتنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به

های محول و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام مأموریت

 شود.و نظارت بر بازار تأمین و توزیع کلیه اقالم مشمول طرحهای نظارتی پرداخت می

سامانه  1402فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از ابتدای سال  -د 

پالک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و  تعویض

صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفاً برای احراز هویت فرد، انتقال مالکیت به

اصالت خودرو و فک و نصب پالک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پالک 

ت مجاز و صاحب صالحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در را صرفاً از طریق مؤسسا

طور مستقیم ربط را بهاین قانون را از متقاضی دریافت و سهم مؤسسه ذی( 16جدول شماره )

داری کل ن قانون نزد خزانهای( 5جدول شماره ) 140114پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 

 موظف به اعالم جزئیات دریافتی به متقاضیان است.واریز نماید. فرماندهی انتظامی کشور 
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وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی  -هـ 

( ریال بابت دیون ارزی 50.000.000.000.000نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد )

اری کل کشور با اعالم وزارت دفاع و پشتیبانی دشود. خزانهداخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می

جدول  160165نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 

 کند.خرجی این قانون اقدام می –صورت جمعی ای به( و هزینه5شماره )

در مورد احکام  قانون مدیریت خدمات کشوری (5اجرائی موضوع ماده )دستگاههای  -و 

و سایر مراجع قضائی علیه خود، االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی قطعی دادگاهها و اوراق الزم

تأمین و توقیف به دولت و عدم مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ

خود با  سنواتیبینی اعتبار در بودجه خت یا پیشنسبت به پردا 15/8/1365اموال دولتی مصوب 

رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم 

اجرائی خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه 

 له اقدام نماید.محکومٌ تقیم بهپرداخت مسبه و علیه و برداشت به میزان محکومٌمحکومٌ 

سازی سامانه جامع نظارت به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده -ز 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29الکترونیک، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

ها رخط به سامانهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلفند، امکان دسترسی ب

و بانکهای اطالعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی 

های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه سامانه

دستگاهها و  شوند و همچنیندستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می

  له است.بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ( 110در اجرای ماده ) -ح 

هزینه مسکن کارکنان ساکن در نیروهای مسلح مکلفند کمکفرهنگی جمهوری اسالمی ایران، 

کشور موضوع  داری کلکسر و به حساب خزانه ،حقوق ماهانه آنانهای سازمانی را از خانه

این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیفهای ( 5جدول شماره ) 160184ردیف درآمدی 

 های سازمانی اختصاص دهند.های تعمیر و نگهداری خانهنیروهای مسلح برای هزینه
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تخلفات  8/12/1389تخلفات رانندگی مصوب قانون رسیدگی به ( 8در اجرای ماده ) -ط 

های رانندگی براساس اعالم پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک و جریمه

 گردد.شود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور میبه مالکان خودروها اعالم می

 هاییاریو ده های( سهم شهردار%100کل کشور موظف است صددرصد ) داریخزانه -ی 

را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه  ایو حمل و نقل جاده یکشور و سازمان راهدار

 کند. زیکل کشور وار داریکشور نزد خزانه ایو حمل و نقل جاده یوزارت کشور و سازمان راهدار

وری، پیشگیری از های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهرههزینهدر راستای کاهش  -ک 

 فرایندها:وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن 

قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از  -1 

اجرای احکام عنه، متقاضی اجرا در شعب سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی

له، شاکی، و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکومٌ 

صورت الکترونیکی و بدون نیاز به بهگذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را وثیقه

 هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

( 10ماده )اطالعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع در راستای اجرائی شدن پایگاه  -2 

ثبت برخط و ها و اطالعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان قانون مدیریت داده

اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه روزرسانی نشانی قانونی تمامی به

باشد در پایگاه مذکور می انونی هر شخص نشانی مندرجمذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه ق

های و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطالعات و برقراری خدمت)سرویس(

دولتی و مؤسسات و  دستگاهها، شرکتهایهای قانونی به تمامی الکترونیکی نسبت به ارائه این نشانی

. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را غیردولتی اقدام نمایدنهادهای عمومی 

 غیر از طریق خدمت )سرویس( الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند. به

های شعب اجرای قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلفند مزایده -3 

تدارکات الکترونیکی احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه 
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-دولت )ستاد( برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده

ها از طریق سامانه های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده

قانون  (116( و )115تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(، فروش مال در محل، موضوع مواد )

( قانون 66بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده ) 1/8/1356اجرای احکام مدنی مصوب 

صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در بهمذکور مجاز نیست و فروش باید 

( قانون اجرای 75( تا )73( قیمت مقرر در مواد )%10درصد )مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده

عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات م مدنی را بهاحکا

الکترونیکی دولت )ستاد( مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، 

( قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد 129ماده )موضوع 

 شود.ل را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط میمقرر بقیه بهای اموا

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، فرماندهی  -4 

ایران، شرکتهای بیمه،  ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی انتظامی 

تگاههای اجرائی دارای اطالعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، شرکتهای خودروسازی و سایر دس

بنیان ریاست جمهوری، امکان استعالم مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش

شده راجع به برخط اطالعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطالعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام

و معاینه فنی و همچنین اطالعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز  وسیله نقلیه، سابقه تصادفات

( قانون مدیریت 7ماده )هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات موضوع 

ها و اطالعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم داده

بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی  خصوصی اشخاص برای سکو)پلتفرم(های

ای )وب سرویس( صدور شناسه ایران مکلف است نسبت به ارائه خدمات شبکهجمهوری اسالمی 

)کد( رهگیری به سکو)پلتفرم(های بخش خصوصی برای ثبت معامالت وسایل نقلیه موتوری پیش 

 نماید. از تعویض پالک، از طریق مرکز ملی تبادل اطالعات اقدام

بودجه کشور با همکاری وزارت امور و برنامه توسط سازمان  جزءاجرائی این نامه آیین 

 رسد.وزیران میهیأت  تصویبشود و بهاقتصادی و دارایی تهیه می
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االجرا شدن ماه پس از الزماسناد و امالک کشور موظف است ظرف سهسازمان ثبت  - 5 

اشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه امالک دارای سند حدنگاری را برای این قانون، امکان بازد

 صالح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.مراجع ذی

درآمد  16/9/1394( قانون شوراهای حل اختالف مصوب 23در راستای ماده ) -ل 

 شود.درآمد اختصاصی تلقی می عنوانبه 140101شوراهای حل اختالف مندرج در ردیف 

از کل اعتبارات تملک ( 5%ها مجازند تا پنج درصد )ریزی و توسعه استانشورای برنامه -م 

این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و ( 10-1جدول )های سرمایه استان موضوع دارایی

 ها اختصاص دهند.و بسیج با اولویت پاسگاهها و کالنتری های انتظامیتجهیز رده

، 1402سال  وریشهر انیحل اختالف تا پا یقانون شوراها یشیآزما یمهلت اجرا -ن 

 .شودیم دیتمد

این تبصره نسبت به « ب»بند ( 3وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء ) -س

پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتوالن و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که 

توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت)تور(های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی 

ای که در محیط پادگان در اثر حوادث گیرند و همچنین سربازان وظیفهوله قرار میمورد اصابت گل

شوند، با معــرفی ارتش جمهوری اسالمی ایران، فرماندهی انتظامی مختلف کشته یا مجروح می

از محل ( %20جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران انقالب اسالمی تا سقف بیست درصد )

 این قانون اقدام نماید. ( 9جدول شماره ) 530000 ـ 53اعتبارات ردیف 

شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای قضائیه اجازه داده میبه قوه -ع

میلیارد  تا سقف سیصد 7-1 جدول شماره 730000-26 فیاز محل رد 1402در سال   عدالت

 حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید. ( ریال، 300،000،000،000)

 

 مسکن و حمل و نقل -۱۱تبصره 

های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و )پـروژه(مـیزان مـالیات طرح -الف 

سازی، سازی، محوطهواحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن )شامل ساخت، آماده
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جانبه با های تفاهمنامه سهطرح)پروژه(در  1402 تا 1398های زیربنایی و روبنایی( برای سال

ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی سازندگان و تعاونی

گردد و ( ریال برای هر واحد تعیین می3٫000٫000وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون )

افزوده بابت خرید مصالح به این گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزشهیچ

سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی  گیرد.ها تعلق نمیطرح)پروژه(

 پس از دریافت این مالیات است.

واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی  - ب 

های الزم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کالنتری، روشنایی معابر، تأمین زیرساختو 

تأمین آب و برق و سایر های بهداشتی، زیر ساخت ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت

تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی 

محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل و با رعایت معیارهای زیست

بندی شهرهای کشور و ها و شبکه شهری و سطحسوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت

ها مکلفند از استانریزی و توسعه رویه کالنشهرها، شورای برنامهفزایش و گسترش بیجلوگیری از ا

 ،افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن( قانون مالیات بر ارزش39محل عوارض ماده )

ه مااجرائی این بند ظرف یکنامه آیینایی و بهسازی همان مناطق نمایند. زدمحرومیتتعیین و صرف 

هیأت وزیران  تصویبشود و بهبرنامه و بودجه کشور تهیه میپس از ابالغ این قانون توسط سازمان 

بار به کمیسیون عمران ماه یکوزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه .رسدمی

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به باال های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری -ج 

گذاری و با استفاده از سرمایهمکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسالمی ایران 

و  طربیذ یدستگاهها یبخشهای غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود ساالنه از محل درآمدها

سرعت و تشخیص الکترونیک  های پایش )کنترل(با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین

حسابهای مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به 

های راه و شهرسازی و کشور وزارتخانه شده توزیع گردد.نسبتهای تعیینرانندگی واریز کنند تا به 
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یون عمران مجلس شورای اسالمی بار به کمیسماه یکمکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه

 ارائه نمایند.

های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل هریک از شرکتها و سازمان -د 

( %50) درصد ( سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه%100مکلفند صددرصد )

هزار میلیارد این قانون تا سقف ده (3)سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره 

داری کل نزد خزانهکشور ( ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل 10٫000٫000٫000٫000)

واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب  ،شودکشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعالم می

 رسد.صندوق به مصرف میآن سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه 

شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس اجازه داده میکشور به صندوق توسعه حمل و نقل  

تأسیس صندوق و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق 

و یا  آوری منابع از بخشهای غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام)پروژه( نسبت به جمع طرح

)پروژه(  تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیالت مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح

بار گزارش منابع و مصارف موضوع وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک .اقدام نماید

اسالمی این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای 

 ارائه نماید.

( قانون جهش تولید 10شود با رعایت ماده )اجرائی اجازه داده میبه دستگاههای  -هـ 

( این قانون با 5ربط مندرج در جدول شماره )ذیدر سقف ردیف  17/05/1400مصوب مسکن 

 :ر امور اقتصادی و دارایی نسبت بهاخذ مجوز از وزی

اقدام و درآمد ی شرع نیو مقررات مربوطه و مواز نیقوان تیرعابا فروش امالک مازاد خود  -1

صرف طرحهای تملک  برنامه و بودجه کشورحاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان 

مصرف  یبرا یکه جهت خاص یدر موارد ای با اولویت استان محل وقوع امالک کنند.های سرمایهدارایی

 است. یجهات مذکور الزام تیعوض آن وجود دارد رعا ایامالک  یبرا یقانون ای یاز نظر شرع



80 

نسبت به تهاتر امالک مازاد  برنامه و بودجه کشورپس از مبادله موافقتنامه با سازمان  -2

های قطعی حسابرسی شده )موضوع ماده با پیمانکاران بابت بدهی پایه قیمت کارشناسی خود بر

 اد اقدام کنند.تتأیید سامانه س ( قانون محاسبات عمومی( مورد20)

درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و امالک شرکتهای دولتی، مشروط به  -3

دار تمام و طرحهای پیشران و اولویتای نیمههای سرمایهمصرف آن در طرحهای تملک دارایی

ویژه سهم دولت رسد(، مشمول مالیات و سود تصویب هیأت وزیران میبه)که فهرست آنها 

 نخواهد بود.

 ای ممنوع است.مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه -4

فروش و تهاتر امالک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور  -5

 باشد.اقتصادی و دارایی می

مسؤول( و وزارت امور )برنامه و بودجه کشور اجرائی این بند توسط سازمان نامه آیین -6

هیأت  تصویبشود و بهاالجرا شدن این قانون تهیه میماه پس از الزماقتصادی و دارایی ظرف سه

حوزه  در خود عملکرد گزارش است وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف رسد.وزیران می

از  اعم موضوعاتی در را پذیرد می صورت طریق قانونی هر از که هادارایی مولدسازی و فروش

افزایی، ارزشیابی، فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش

 و تفکیک دستگاهی به عواید هزینه کرد محل و حاصله میزان عواید واگذاری، فروش، روش

 . نماید ارائه اسالمی شورای به مجلس باریک ماه سه هر استانی،

های قطعی شود برای تسویه مطالبات و بدهیاجرائی اجازه داده میبه دستگاههای  -و

دولتی و سازمان غیرتأمین اجتماعی و نهادهای عمومی ها و سازمان شده خود به شهرداریحسابرسی

 خصوصی -سهم دولت در طرحهای مشارکت عمومیتأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده 

( قانون جهش تولید مسکن( 10نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی )با رعایت ماده )

چوب و در چهار یشرع نیو مقررات مربوطه و مواز نیقوان تیرا با رعا و امالک در اختیار

االجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و ای که ظرف دو ماه پس از الزمنامهآیین

شود و مسؤول( با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میایی )دار
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مصرف از نظر  یبرا یکه جهت خاص یدر موارد رسد، اقدام نمایند.وزیران میهیأت  تصویببه

 .است یجهات مذکور الزام تیعوض آن وجود دارد رعا ایامالک  یبرا یقانون ای یشرع

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ( 29اجرائی موضوع ماده )دستگاههای  -ز

و امنیتی نیروهای مسلح، ایران )به استثنای اماکن نظامی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی( مکلفند اطالعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی 

جامع اموال نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه  بردار، متولی وبهرهعنوان  مالک، بهکه 

اجرائی دارای اطالعات مکانی و ثبت و تکمیل نمایند. دستگاههای  (سادادستگاههای اجرائی )

برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد توصیفی از جمله سازمان نقشه

نیرو، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، سازمان  های تابعه وزارتکشاورزی، شرکتها و سازمان

ها و شرکت ملی پست مکلفند اطالعات توصیفی یا مکانی مورد ملی زمین و مسکن، شهرداری

که  ییدستگاهها ریسا نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند.

حکم این از شمول  رسدیمی مل تیامن عالییاشور رخانهیدب دییکه به تأ یبرابر دستورالعمل

 .هستند یمستثن

آالت و تجهیزات، هزینه آب ماشینپرداخت اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و  -1 

ها از محل و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه 1402و برق در سال 

نشده و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات

اجرائی مکلف به رعایت این حکم بوده و حسابان دستگاههای در سامانه سادا ممنوع است. ذی

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

سپاری غیرمنقول دولت، از جمله بروناعتبارات الزم برای شناسایی و مستندسازی اموال  -2 

برداشت اطالعات، پاداش اشخاص مؤثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، 

 550000ربط ذیل سرفصل ذیهای ثبتی و سایر موارد از محل ردیف الزحمه کارشناس، هزینهحق

اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش وزارت امور ( این قانون قابل پرداخت است.9جدول شماره )

بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عملکرد این بند را هر سه ماه یک
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( قانون اساسی مجلس شورای اسالمی و 44جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم )

 دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

واده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف منظور حمایت از خانبه -ح 

صورت رایگان در قالب شرایط مندرج بهیک قطعه زمین یا واحد مسکونی  1402است در سال 

چهار فرزند و بیشتر زیر  دارایهای در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده

بار گزارش عملکرد ماه یکمکلف است هر سهوزارت راه و شهرسازی  بیست سال اختصاص دهد.

 های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.این بند را به کمیسیون

صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه وزارت راه و شهرسازی موظف است در  -ط 

های اد زیرساختتأمین زمین برای ایجچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به شهرها در چهار

 مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اقدام نماید.

شود، حسب ضرورت زمینها و امالک در به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -ی 

اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی 

 شهرها اختصاص دهد. هایبافتهای فرسوده و حاشیه

گذاران بخش وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه -ک 

صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. بهغیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراهها و بزرگراهها را 

صورت پلکانی ای بههمچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده

 ،نمایندموقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام میه نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که بهب

 موقع عوارض حفظ شود.رعایت و انگیزه الزم برای پرداخت به

منظور حمایت از گر بهجمهوری اسالمی ایران و شرکتهای بیمهفرماندهی کل انتظامی  

های ناشی از عوارض اخذ مفاصاحساب بدهی الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به

باشند. منابع حاصل آزادراهی از متقاضیان تعویض پالک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می

ای که تردد در آن انجام گرفته گرفته در محور جادهگذاری صورتبرای استهالک اصل و سود سرمایه

 است صرف خواهد شد.
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مندی ارباب رجوع، اجرائی و افزایش رضایتدستگاههای  وریمنظور افزایش بهرهبه -ل 

( 39اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده ) شود براجرائی اجازه داده میبه دستگاههای 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم 6قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده )

منقول خود نسبت به تجمیع یا فروش اموال غیر( با تهاتر 2بخشی از مقررات مالی دولت )

 ها اقدام کنند. ها وشهرستاناستانهای پراکنده خود در تهران، ساختمان

بودجه و  برنامهاجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نامه آیین

االجرا شدن این قانون تهیه الزمماه پس از کشور ظرف سه کشور و سازمان اداری و استخدامی

 رسد.هیأت وزیران می تصویبشود و بهمی

در شود، اراضی در مالکیت خود را به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -م 

به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرحهای  1394که قبل از سال  سکونتگاههای غیررسمی

ن اعیانی واگذار مالکابه  ،باشدبرداری میو درحال بهره مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته

ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه نماید.

 عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل  -ن 

انتظامی از طریق تسهیالت بانکی و حمایت دولت در  یسازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرمانده

 تابعه اقدام نماید. یتأمین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکتها

نامه اجرائی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با آیین 

وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی  همکاری ستاد کل نیروهای مسلح،

 رسد.تصویب هیأت وزیران میایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به

وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و  -س 

رد نیاز برای احداث اساس سرانه مصوب، زمین مو و بر آن وزارتخانهمعماری ایران مورد تأیید 

های مقاومت و سالنهای فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای پاسگاه، کالنتری، پایگاه و حوزه

صورت رایگان بهبرخوردار را مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم

 نفع قرار دهد.در اختیار دستگاههای ذی
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های مستقیم، کلیه ( مکرر قانون مالیات169ماده )( 8در راستای اجرای تبصره ) -ع 

رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفاً از سامانه ملی دستگاههای اجرائی و خدمات

 امالک و اسکان کشور استعالم نمایند.

 ،شودداده میاجازه به وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون جهش تولید مسکن  -فـ 

توسط اتاق تعاون ایران را سکن تولید و ساخت طرح اقدام ملی ماز ( %25بیست و پنج درصد )

 .نماید اجرائیهای مسکن سراسر کشور از طریق تعاونی

( 11تبصره )« الف»( قانون جهش تولید مسکن و بند 3ماده )در راستای اجرای  -ص 

تأمین بخشی منظور کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به 1401قانون بودجه سال 

تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرحهای (های )پروژهطرحمالی مورد نیاز برای اجرای  از منابع

ها، سکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شهرداریتأمین محمایتی 

)ص(، ستاد اجرائی فرمان  االنبیاء، قرارگاه  سازندگی خاتمربط(ها)از طریق سازمان ذیاستانداری

صورت ترک بر اساس قیمت کارشناسی و به انقالب اسالمی )ره( و بنیاد مستضعفانحضرت امام 

بار گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک نماید. تشریفات اقدام

 این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

سازی هزینه فرصت امالک و مستغالت دولتی و مدیریت اموال منظور شفافبه -ق 

 اختیار هر دستگاه اجرائی بردولت، دولت مکلف است برای امالک و مستغالت ملکی دولتی در 

صورت اطالعی بهمحاسبه و را بها شده امالک در سامانه سادا معادل اجارهاساس اطالعات ثبت

بودجه کشور با همکاری وزارت و  برنامهاجرائی این بند توسط سازمان منتشر نماید. دستورالعمل 

تصویب هیأت بهو شود مینون تهیه ماه پس از تصویب این قاامور اقتصادی و دارایی ظرف سه

 رسد.وزیران می

یا شرکت دولتی( و مؤسسه دولتی دستگاه اجرائی )اعم از وزارتخانه، در مواردی که  -ر 

ای به قرارگاه اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه

کنند دستگاههای اجرائی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت می)ص( واگذار  االنبیاءسازندگی خاتم

 باشند.های مزبور به قرارگاه میدارایی
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ها و دستگاههای های مازاد سازماندولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان -ش 

ها و دستگاههای اجرائی فاقد ساختمان در همان ها به سازمانها و شهرستاناجرائی در استان

 استان و شهرستان اقدام نماید.  

تولید شود در راستای اجرای قانون جهش به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می -ت

(های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از )پروژهمنظور اجرای طرحمسکن و به

انکها، مؤسسات اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، ب

الشرکه خود از واحدهای اعتباری غیربانکی و شرکتهای زیرمجموعه آنها اختصاص داده و سهم

مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهکهای پایین درآمدی طبق قانون به ایشان 

د اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآم

 داری کل کشور واریز نماید.عمومی مربوط نزد خزانه

های فرسوده و جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله -ث

ای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه

%(  40تا سقف چهل درصد )ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود حاشیه

نامه اجرائی این تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین

 رسد. تصویب هیأت وزیران می( قانون اساسی به138بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم )

( ریال از محل وجوه حاصل 5.000.000.000.000دولت به میزان پنج هزار میلیارد  ) -خ

های های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرحهای تملک داراییاز واگذاری اموال و دارایی

 مهیب یکارفرما برا مهینسبت به پرداخت سهم حق بتمام با هدف تقویت تأمین اجتماعی نیمه

و شمال کشور درصورت پرداخت هفت  یکارت فعال در سواحل جنوب یدارا دانایملوانان و ص

 .دیاقدام نما یاجتماع نیبه سازمان تأم ادان،یملوانان و ص یشاغل از سو مهی( حق ب%7درصد )

 ،نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور 1402سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال 

 اسالمی ارسال نماید.  شورایبار به مجلس یکماه عمل آمده را هر سهاقدام و گزارش اقدامات به

حوزه وزارت راه و  ای درهای سرمایهی دارای طرح تملک داراییئدستگاههای اجرا -ذ

از کل تخصیص اعتبارات ابالغی از سوی سازمان برنامه و  (%10درصد )مجازند دهشهرسازی 
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را تا سقف اعتبار هر یک از طرحهای ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه باالترین کشور بودجه 

  ند.جابجا نمای ئیمقام اجرا

 

 حقوق و دستمزد -۱۲تبصره 

اجرائی بگیر در دستگاههای حقوقحقوق گروههای مختلف  1402در سال  -الف 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ( 29موضوع ماده )

ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری  اسالمی

شرح بهپژوهشی و قضات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و و لشکری، اعضای هیأت علمی 

 یابد:زیر افزایش می

( نسبت به %20بگیر به میزان بیست درصد )ریب حقوق گروههای مختلف حقوقض -1 

( برابر 2/1حقوق بگیران معادل ) 1402یابد. حداقل حکم کارگزینی سال افزایش می 1401سال 

( قانون 12تبصره )« الف»( بند 1موضوع جزء ) 1401بگیران سال حداقل حکم کارگزینی حقوق

 1401( قانون اصالح قانون بودجه سال 1اعمال امتیازات جزء )کل کشور با  1401بودجه سال 

خواهد  8/8/1401مصوب ری کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشککل کشور و ترمیم حقوق 

بود. حکم این جزء شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان 

قرارداد کار معین )مشخص( و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، 

 باشد. درمان و آموزش پزشکی می

فاوت تطبیق موضوع ت ( قانون مدیریت خدمات کشوری،78تفاوت تطبیق موضوع ماده )

کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند  1397( قانون بودجه سال 12تبصره )« الف»( بند 1جزء )

 ماند.کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می 1398( قانون بودجه سال 12تبصره )« ی»

های بازنشستگی کشوری و بگیران و مشترکان صندوقحقوق بازنشستگان، وظیفه -2 

اجرائی، به میزان بیست درصد های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ری و سایر صندوقلشک

یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، افزایش می 1401( نسبت به آخرین حکم حقوق سال %20)

( برابر حداقل 2/1معادل ) 1402های بازنشستگی مذکور در سال بگیران و مشترکان صندوقوظیفه
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کل  1401( قانون بودجه سال 12تبصره )« الف»( بند 2، موضوع جزء )1401سال حکم حقوق 

کل کشور و ترمیم حقوق  1401( قانون اصالح قانون بودجه سال 2کشور با اعمال افزایش جزء )

 کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

امتیاز کمک هزینه ت، ( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعی16در اجرای ماده ) -3 

( قانون مدیریت خدمات کشوری شاغالن و 68( ماده )4اوالد، موضوع بند )مندی و حقعائله

( قانون 16ن ماده )و معادل ریالی امتیاز مذکور مشموال 1050و  2280بازنشستگان، به ترتیب 

 گردد.الذکر تعیین میفوق

نون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغالن مشمول قا -4 

بگیران مشمول صندوق وظیفه، حداقل حقوق بازنشستگان و بگیرانحقوقحداقل حقوق سایر 

های وابسته به های مسلح و سایر صندوقتأمین اجتماعی نیروبازنشستگی کشوری و سازمان 

 یابد.( افزایش می%20اجرائی به میزان بیست درصد )دستگاههای 

مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی  مستمری -5 

 .یابد( افزایش می%40های متناسب با آنها به میزان چهل درصد )کشور و سایر حمایت

 مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود. - 6 

، در سقف اعتبارات 29/7/1363مصوب  یعموم فهی( قانون خدمت وظ49ماده ) یدراجرا -7 

ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق  یافتیحداقل در ربطیذ یمصوب مربوط دستگاهها

ماهانه سربازان وظیفه  یافتیحداقل در ور،یپا یافتی( حداقل در%60غیرعملیاتی معادل شصت درصد )

و حداقل  وریپا یافتی( حداقل در%75)مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد  درمجرد مشغول 

 وریپا یافتی( حداقل در%90ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند معادل نود درصد ) یافتیدر

 .باشدیم

بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور  -ب 

آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد  مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و

باشند، افراد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و 
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آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر  معلوالن شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس

دهکهای ( قرار دارند با اولویت 7( تا )1دهکهای درآمدی )پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان در 

نامه اجرائی مصوب هیأت معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیینتر، کمکدرآمدی پایین

 شود، پرداخت نمایند.وزیران تعیین می

بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با قف اعتبارات پیشمیزان افزایش در س -1 

دهکهای درآمدی دهکهای درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که 

شده اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعییننامه آیینچوب تر در چهارپایین

 برخوردار گردند.

رغم علیکه توانایی انجام کار داشته و  بنددگان و رزمندگان موضوع این جانبازان، آزا -2 

فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح 

 گردند.)حسب مورد( مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی

ر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معس -3 

( تا 1دهکهای درآمدی )معیشت به رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تأکید بر پرداخت کمک

( قرار دارند، دوره زمانی 10( تا )8دهکهای )معیشت که در کنندگان کمک(، تعیین تکلیف دریافت7)

واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت  رغمعلیپایش اطالعات و نیز مشمولینی که 

مسؤول(، ستاد ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران )نامهآییناند، مطابق نشده

االجرا شدن این برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از الزمکل نیروهای مسلح و سازمان 

 ت وزیران خواهد رسید.هیأ تصویبو به شودتهیه می ،قانون

 و مستمر مزایای و حقوق محل ماهانه در سال از متوسط پرداختی خالص سقف -ج 

 مختلف گروههای به 1402 درسال هرعنوان تحت و محل هر از هاپرداختی سایر و غیرمستمر

 توسعه ششم پنجساله برنامه قانون( 29) ماده موضوع اجرائی دستگاههای در بگیرحقوق

 وزارت مسلح، نیروهای همچنین و ایراناسالمی  جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،

علمی هیأت اعضای لشکری، و کشوری کارکنان قبیل از اتمی انرژی سازمان و اطالعات

 مشترکان و بگیرانوظیفه بازنشستگان، و قضات و پژوهشی و عالیآموزش مؤسسات و دانشگاهها
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 به وابسته بازنشستگی هایصندوق سایر و لشکری و کشوری بازنشستگی هایصندوق

 (ریال550،000،000) میلیون پانصد و پنجاه میزان به کشور مناطق کلیه در اجرائی دستگاههای

 و کشوری کارکنان به اعتبار نوع هر محل از و عنوان هر تحت مبلغ این بر مازاد پرداخت. است

 شرکتهای و هاوزارتخانه در بازنشستگان و قضات علمی،هیأت اعضای کارمندان، از اعم لشکری

 نهادهای یا و دولت توسط طریق هر به آن مدیران که مؤسساتی و شرکتها همچنین و دولتی

 . است ممنوع شوند،می منصوبعمومی 

 کشور یقانون یالعاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکفوق ،یکارانه گروه پزشک

 یحق اشعه پرتوکاران سازمان انرژای کشور، راهداری و حمل و نقل جادهکارکنان سازمان  و

ها و و رساله هانامهانیو مشاوره پا ییراهنما ،یو حق داور فیالتألحق ق،یالتحقحق ،یاتم

لینی تمام با علمی هیأت یاعضای(، حرومیت از مطب )تمام وقت جغرافیای، حق مسیالتدرحق

و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی سال  انیپا یدیو عوقت جغرافیایی 

 یجزء مستثن نیاز حکم ارسانی به ایثارگران ( قانون جامع خدمات56( و )37موضوع مواد )

 رانیوز هیأت بیحقوق و دستمزد و تصو یشورا شنهادیپ مطابقموارد خاص،  ریدر سا است.

 .شودیاقدام م

( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 40در اجرای ماده ) -د 

و در راستای برقراری نظام پرداخت عادالنه کارکنان دولت، دولت مکلف 27/11/1380( مصوب 1)

است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، 

دستگاههای اجرائی صورت عادالنه شامل کارکنان بهای عمل کند که موارد مذکور گونهمسکن بهحق 

 رسد.گردد. ضوابط اجرائی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می

های خدمت و بخشی از هزینهخدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایانپاداش پایان -هـ

( 107خدمت کارکنان مشمول ماده )، پاداش پایان26/2/1375لت مصوب ضروری به کارکنان دو

( قانون مذکور به مقامات، 68( ماده )10العاده بند )قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق

( قانون برنامه پنجساله ششم 29رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

ایران و همچنین وزارت اطالعات، نیروهای  ی و فرهنگی جمهوری اسالمیتوسعه اقتصادی، اجتماع
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سال و تا سقف پنج میلیارد و در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی مسلح و سازمان انرژی اتمی

ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت  (5.200.000.000دویست میلیون )

 باشد.( قانون مدیریت خدمات کشوری می117)( ماده 3تبصره )

، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص 1402در سال  -و 

حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا )به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی 

فیایی(، مقرری یا مزد، بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرا

الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، حقکار، ها، اضافهالعادهحق شغل، حق شاغل، فوق

صورت بهکه  التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمرالتدریس، حقپاداش، حق

نمایند، چه از ی تحصیل میدولتغیراز یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا  ،نقدی و غیرنقدی

های مستقیم( باشد، ( قانون مالیات86( ماده )1کارفرمای اصلی و یا غیراصلی )موضوع تبصره )

 به شرح ذیل است:

های مستقیم اصالحی ( قانون مالیات84سقف معافیت مالیاتی ساالنه موضوع ماده ) -1 

 شود.( ریال تعیین می1.200.000.000)مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون  1402در سال  31/4/1394

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

ریال تا یک  (1.200.000.000و دویست میلیون ) نسبت به مازاد یک میلیارد -1-2 

 (%10درصد ) ( ریال، ده1،680،000،000میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون )

( ریال تا 1،680،000،000مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون )نسبت به  -2-2 

 (%15درصد ) ( ریال، پانزده2،760،000،000دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون )

( ریال تا 2،760،000،000نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون ) -3-2 

 (%20درصد )ریال، بیست  (4،080،000،000چهار میلیارد و هشتاد میلیون )

( ریال به باال، سی 4،080،000،000نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون ) -4-2 

 (%30درصد )
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هر عنوان از جمله ساعتی، کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت 

التألیف و پاداش الزحمه، حق نظارت، حقالتحقیق، حقالتدریس، حق، حققراردادی ،روزمزد

 باشند.مشمول حکم این بند می ،شورای حل اختالف دریافتی دارند

( قانون 57میزان معافیت مالیات ساالنه مستغالت اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده ) -ز 

( قانون 101و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ) 27/11/1380های مستقیم اصالحی مالیات

 شود.( ریال تعیین می475،000،000چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ) ساالنه به مبلغ مذکور

 -ح 

( قانون مدیریت خدمات کشوری که 5اجرائی موضوع ماده )دستگاههای تمامی  -1 

صالح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت موجب مصوبات قانونی مراجع ذیبه

 مکلفندنیروهای مسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژی اتمی اند بجز خدمات کشوری خارج شده

 شورای حقوق و دستمزد برسانند. تصویبهای پرداخت خود را بهنظام 1402سال  خرداد انیتا پا

( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 14( ماده )5برابر تبصره ) -2 

( قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و 117( ماده )1و تبصره ) 13/6/1370

( قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور 20( تا )12تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه )

قضائی، تحصیالت، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و 

 وه قضائیه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.تصویب رئیس ق

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 30در اجرای ماده ) -ط 

ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغالن دستگاههای اجرائی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

( قانون 7ماده )« ث»و « ت»های های توسعه کشور و بندبرنامه( قانون احکام دائمی 71ماده )

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در سال 

بندی مشاغل و همچنین هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیالت، طبقه 1402

( قانون برنامه پنجساله 29) هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول مادهمصوبات 

ایران و همچنین سازمان انرژی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

کشور، منوط  های توسعهبرنامه( قانون احکام دائمی 1و دستگاههای اجرائی مشمول ماده )اتمی 
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( قانون 7ماده )« ج»، بند ( قانون مدیریت خدمات کشوری74به رعایت ترتیبات مقرر در ماده )

ایران و اخذ مجوز برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

 باشد.تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون میبرنامه و بودجه کشور مبنی بر مکتوب از سازمان 

جساله ششم توسعه اقتصادی، ( قانون برنامه پن29دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -ی 

های مستمر کلیه پرداخت 1402ایران مکلفند از تیر سال اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

( قانون برنامه پنجساله ششم 29و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی( مذکور در ماده )

ن و به کلیه شاغال ایران و تسهیالت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره بازنشستگان از هریک از منابع و 

 ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسالمی  

بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان  الذکرفوق( قانون 29ائی ماده )کارکنان دستگاههای اجر

کشور به اطالعات پرداختی را در  ، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامیدولت

 بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

را های قانونی به کارکنان کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت -ک 

صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، بهفقط در یک سند )فیش( 

 شود.خالف قانون تلقی می

سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق  -ل 

اعی در بخش محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان  به شرط عدم اشتغال به کار انتف

وزارت  علمیو تشکیالتی کارکنان غیر هیأت نامه اداری، استخدامیآیینخصوصی، مطابق 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

  

 حوادث غیرمترقبه -۱۳تبصره 

( قانون الحاق برخی مواد 28ماده )« م»دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند  -الف 

( 20.000.000.000.000زار میلیارد )( معادل بیست ه2بخشی از مقررات مالی دولت )به قانون تنظیم 
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ریال به جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد 

 موزش پزشکی در قالب اعتبارات آ( ریال به وزارت بهداشت، درمان و 1.870.000.000.000)

( قانون 28ماده )« م»ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند های سرمایهاراییای و تملک دهزینه

 ( اقدام نماید. 2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

جدول توزیع منابع  ،دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون

( 2خی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )( قانون الحاق بر28ماده )« م»موضوع بند 

که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با 

های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطرحوادث و سوانح، گرفتن سیاست نظر در

است را به بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شدهها و ایجاد آمادگی، پاسخ، پذیریآسیب

کرد مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه

 بار به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک

( قانون 28ماده )« م»گردان موضوع بند خواهشود از محل منابع تنبه دولت اجازه داده می -ب 

ماده « ب»بند ( 1اجرای جزء ) ( در2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( 33ماده )« ث»و همچنین بند ( 32)

ریال و تا مبلغ ده (50.000.000.000.000مبلغ پنجاه هزار میلیارد )جمهوری اسالمی ایران به ترتیب تا 

ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصوالت ( 10.000.000.000.000هزار میلیارد )

اقدام نماید.  صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسالمی )یکساله( یا تضمین از سوی دولتبهکشاورزی 

شده توسط بانک ( از منابع اوراق اسالمی خریداری%50)اختصاص حداقل پنجاه درصد 

 بالمانع است. ،کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت
 

 ها هدفمندی یارانه -۱4تبصره 

  -الف

 قانون (منابع) یهایافتیدر تمامیها یارانه کردندر راستای اجرای قانون هدفمند -1 

طبیعی، منابع حاصل  گاز نمشترکا بیمهحق ها،دهیاری و هاشهرداری عوارض استثنای به مذکور

 یبرخ الحاق قانون( 65) و( 12) مواد موضوع بیترت به) گازرسانی عوارض و از آب و برق
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 یاجرا در یمسکون منازل مهیب حق و(( 2) دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون به مواد

 و میلیون ی، به میزان ششعیطب حوادث یهمگان مهیب صندوق تأسیس قانون( 4) و( 2) مواد

 توسط ریال( 6،598،420،000،000،000) میلیارد بیست و چهارصد و هزار هشت و پانصد و نود

های نفتی، دریافتی فراوردهتابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی ی شرکتها

دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با های نفتی، فراوردهحاصل از فروش صادراتی 

ها و سوخت افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمیاحتساب عوارض و مالیات ارزش

 .شودیم واریز کشور کل داریخزانه نزد هایارانه هدفمندسازی سازمان حساب صنایع، به

ها راک گاز پتروشیمیدولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خو 

 و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جزء اقدام نماید.

 بودجهوبرنامه سازمان صیتخص و ابالغ با است موظف هاارانهی یهدفمندساز سازمان 

. دینما اقدام( منابع) هایافتیدر تحقق با متناسب به شرح ذیل مصارف پرداخت به کشورنسبت

( این قانون 18تبصره )« الف»بند  (2وط به پرداخت وجوه موضوع جزء )ایفای تعهدات مرب

 باشد.مشمول این حکم نمی

 دارو یارانه بابت ریال( 690.000.000.000.000) میلیارد هزار نود و ششصد مبلغ -1-1 

 بابت ریال( 3.150.000.000.000.000) میلیارد هزار یکصد و پنجاه و میلیون سه مبلغ -1-2 

  معیشتی و نقدی یارانه

ریال بابت ( 450.000.000.000.000) میلیارد هزار مبلغ چهارصد و پنجاه -1-3 

 سازمان بهزیستی کشور و( ره)خمینی  امام امداد کمیته پوشش تحت خانوارهای مستمری

 نان یارانه بابت ریال( 560.000.000.000.000) میلیارد هزار پانصد و شصت مبلغ -1-4 

 میلیارد سی و یکصد و هزار سه و شصت و دویست و میلیون مبلغ یک -1-5 

دار نمودن چاههای کشاورزی برق انتقال، تولید، ریال بابت هزینه( 1.263.130.000.000.000)

فروش  و آالت کشاورزی، توزیعو ماشین ی کشاورزیتأمین سوخت الزم جهت چاههاو 

( 12جویی ماده )صرفهطرحهای تعهدات  بازپرداخت ایفای و های نفتی و گاز طبیعیفراورده

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور



95 

 (485.290.000.000.000) میلیارد نود و دویست و هزار پنج و هشتاد و مبلغ چهارصد -1-6 

ایفای تعهدات  و طبیعی گاز و نفتی هایفراورده افزودهارزش  مالیات و ریال بابت عوارض

 قانون ( این18تبصره )« الف»( بند 2ها با اولویت جزء )ی یارانهسازسازمان هدفمند

 سال در بندیسهمیه از قبل قیمت به نسبت بنزین قیمت اصالح از حاصل منابع -2 

 شرکت( %5/14) درصد نیم و چهارده سهم و افزودهارزش بر مالیات و عوارض مشمول ،1398

 .شودنمی ایران نفت ملی

 ماده «الف» بند موضوع یانرژ یحاملها فروش از هادهیاری و هاشهرداری عوارض -3 

 ظرف وصول، از پس تبصره، نیا( مصارف) یهایپرداخت و افزودهارزش بر اتیمال قانون( 26)

استان  یزیربرنامه یشورا بیتصو با تا شودیم زیوار کشور وزارت وجوه تمرکز حساب به ماهکی

 تأمین و نوسازی صرف آن( %25) پنج درصد و بیست و پرداخت هادهیاری و هاشهرداری به

های سراسر کشور با اولویت مناطق آالت دهیاریمین ماشینشهری و تأ نقل و حمل ناوگان

به  بارماه یکوزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جزء را هر سه .شودمحروم 

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.کمیسیون عمران 

 مصارف موقعبه پرداخت یبرا است موظف رانیا اسالمی یجمهور یمرکز بانک -4 

 معج( 1%) درصدکی معادل کشور برنامه و بودجه سازمان درخواست براساس و یهدفمند

 مذکور تنخواه. دهد قرار هاارانهی یهدفمندساز سازمان اریاخت در تنخواه صورتبه را مصارف

 از مجدد استفاده شرط. گردد هیتسو مذکور منابع محل از افتیدر از پس دوماه تا حداکثر دیبا

. شودینم کشور کل یدارخزانه تنخواه مشمول حکم نیا. است یقبل تنخواه هیتسو تنخواه، نیا

 ریسا از را منابع ینقد ارانهی منابع یکسر صورتدر است مکلف کشور برنامه و بودجه سازمان

 و دینما زیوار کشور کل یدارخزانه نزد هاارانهی یهدفمندساز سازمان حساب به و تأمین محلها

 .است یقبل منابع هیتسو محل نیا از مجدد استفاده شرط. کند هیتسو آن از پس دوماه تا حداکثر

 یحسابها کردن مسدود به نسبت 1402 سال بهشتیارد انیپا تا است مکلف یمرکز بانک -5 

 آنها فراورده یداخل فروش از یناش منابع به مربوط یتجار یبانکها نزد نفت وزارت تابعه یشرکتها

های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس عمل آمده را به کمیسیونو گزارش اقدامات به اقدام
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 کل یدارخزانه یحسابها به حسابها، نیا وجوه. کندشورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه 

 .شد خواهد منتقل یمرکز بانک نزد کشور

های موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده های یارانهسازسازمان هدفمند -6 

( این بند را با تخصیص 6-1موضوع جزء ) افزودهارزش بر مالیات و و عوارض غیرمشمول حمایت دولت

تأمین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی )ره( صرفاً برای  سازمان

 ( ریال( هزینه نماید.8.000.000.000.000)مبلغ هشت هزار میلیارد ) کشورو سازمان بهزیستی 

ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی  (10.000.000.000.000مبلغ ده هزار میلیارد ) -7 

الحسنه به این تبصره جهت پرداخت تسهیالت خُرد و قرض« الف»( بند 1ها نسبت به جزء )یارانه

 یابد.امداد والیت در صورت تحقق مازاد اختصاص میالحسنه قرضنیازمندان به صندوق 

به توزیع گاز مایع و نفت وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه موظف است نسبت  -ب 

کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سفید به مصرف

سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آنها وجود ندارد و مجبور به استفاده 

دف( یا کارت های نفتی )سفراوردهباشند، از طریق سامانه درخواست از سوخت مایع می

 وزارت و نفت وزارت همکاری با شهرسازی و راه وزارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین

 اجرای به نسبت 1402 سال پایان تا موظفند مربوطی دستگاهها سایر و راهور پلیس و کشور

ای حمل و نقل جاده ناوگان تردد هوشمندو نظارت  پایش سامانه (%50) حداقل پنجاه درصد

( برای ناوگان اتوبوس %100صددرصد )و  شهریبار برونحمل دیزلی ناوگان برای( سپهتن)

 از پس ماهسه ظرف را اولویت دارای ناوگان است مکلف نفت وزارت. نماید برون شهری اقدام

 .نماید تعیین قانون این ابالغ

های برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانهتوسط سازمان  بنداجرائی این نامه آیین 

 رسد.هیأت وزیران می تصویبنفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به

ماه های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهوزارتخانه

 ارائه نمایند.های عمران و انرژی مجلس شورای اسالمی باربه کمیسیونیک
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 ارزی حساب به نفت وزارت تابعه شرکتهای توسط بالفاصله تبصره این ارزی منابع -ج 

 و واریز هایارانه هدفمندسازی سازمان نام به مرکزی بانک نزد کشور کل داریخزانه توسط شدهافتتاح

 و تسعیرمیانگین ارز صادراتی  نرخ به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط وصول محض به

 .شودمی واریز مذکور سازمان ریالی حساب به مستقیماً 

مندرج در این تبصره  به  مصارف بابت کامل صورتبه تأمین از پس تبصره نیا منابع 

 سازمان. شودمی محسوب تخلف یادشده رمصارفیغ در کرد آنهزینه و رسیده مصرف

برنامه و  ونیسیکم به بارکی ماهسه هر را اقدامات گزارش است مکلفها ارانهی یهدفمندساز

 .دینما ارائهمجلس شورای اسالمی  محاسبات و بودجه

نفت بر اساس ی ( منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پاالیشگاهها%100صددرصد ) -د 

داری کل کشور واریز خزانهها نزد تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه این منابع تولید برنامه

 طریق از نفت وزارت تولید، برنامه به نسبت اصلیهای فراورده تولید کاهش صورتگردد. درمی

 کسری مقادیر مربوط،ی پاالیشگاهها از ویژههای فراورده فروش و دریافت با ربطذی تابعهی شرکتها

های دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه .نمایدمی جبران را

  شود.نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ می

های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین فراوردهالعمل جایگاههای عرضه حقمعادل  -هـ 

حاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت در منابع و مصارف این تبصره م

ای )برند( یا هر عنوان هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره شود. پرداختبرداشت می

های فراوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فراوردهدیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش 

 باشد ممنوع است.نفتی و سی.ان.جی می

ای های نفتی و حمل و نقل جادهفراوردهسازی و پخش ذخیرههای انتقال، هزینه -و 

ها ها( از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانههای نفتی )نفتکشفراورده

 قابل پرداخت است.

بینی شده منابع پیشهای ارزی و ریالی دریافتشرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی  -ز 

ها مندرج در این قانون را به حسابهای واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک در قانون هدفمندکردن یارانه
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( قانون اساسی تحت 53داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم )خزانهمرکزی مفتوحه توسط 

وجوه مربوط به عوارض  د.ننمایها واریز عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه

ها، حق بیمه  مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه ها، دهیاریشهرداری

داری  کل کشور شناسایی، تسهیم و خزانهوصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی 

« ب»براساس بندهای  نفعاساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرائی ذی به تفکیک و بر

( توزیع 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )28ماده )« د»و 

 و به حساب آنها واریز خواهد شد.

های حاصل از منابع قانون دریافتیوزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی  

با ( قانون محاسبات عمومی 40ین قانون را در اجرای تبصره ماده )ها مندرج در اهدفمندکردن یارانه

کار )مکانیزم( شناسه  و مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازنظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی

 کل کشور واریز نمایند. داریخزانهسابهای ریالی و ارزی واریز به ح

تأمین کامل منابع مسؤولیت نظارت عملیاتی و  وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور 

تأمین مصارف قانونی ها و و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسؤولیت تحقق دریافت

 عهده دارند.شده این بند را بهبینیپیش

منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، به -ح 

ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ذیطریق شرکت تابعه وزارت نفت از 

( %95سوز و نود و پنج درصد )( خودروهای بنزین%90ابتدائی سال، حداقل نوددرصد )

 خودروهای نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

 (150.000.000.000.000پنجاه هزار میلیارد )وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و  -ط 

سازی این تبصره نسبت به بازپرداخت طرحهای بهینه« الف»( بند 5-1ریال در نظر گرفته در جزء )

( قانون 12شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده )جوییصرفهمصرف سوخت و گازطبیعی

گذاران دارای قرارداد خرید کشور و سرمایهرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی 

( قانون اصالح الگوی مصرف 61تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آنها در چهارچوب ماده )

( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر  و ارتقای نظام مالی 12و ماده ) 4/12/1389انرژی مصوب 
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راتی و فروش داخلی گاز طبیعی با فراورده صادکشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله 

اقدام نماید. ی مصرف انرژ یساز نهیاز حساب بهکننده قابلیت خرید توسط صنایع مصرف

نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت آیین

 رسد.تصویب هیأت وزیران میبهو  شودمینفت و نیرو تهیه 

جدول  530000-19و ردیف اعتباری  تبصره این دولت مجاز است از محل منابع -ی

های پایین درآمدی ناشی از منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک ( این قانون به9شماره )

عالوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کاالبرگ  1402 افزایش قیمت کاالهای اساسی در سال

 .ول پرداخت کندالکترونیکی به خانوارهای مشم

ی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک ئنامه اجراآیین

ول(، وزارت امور اقتصادی و دارایی ؤپایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور )مس

 ت وزیران أکار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هی ،و وزارت تعاون

بار به ماه یکسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه رسد.می

 های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.کمیسیون
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 کل کشور 1402در قانون بودجه سال  هاارانهیمنابع و مصارف قانون هدفمندکردن  ینیبشیپ -14 تبصره جدول

ف
دی

ر
 

 مبلغ )میلیون ریال( منابع

ف
دی

ر
 

 مصارف
مبلغ )میلیون 

 ریال(

 1 926.758.000 های نفتيدريافتي حاصل از فروش  داخلي فرآورده 1

فزوده فرآورده بر ارزش ا یات  ل ما تي فروش عوارض و  ف ن های 
سبت به  صالح قیمت بنزين ن صل از ا قیمت قبل از داخلي)منابع حا

ــیمیه ــال س ــمول عوارض و مالیات بر ارزش 1398بندی در س ، مش
سیم چیارده و نیم صد )افزوده و  شرکت ملي نفت ايران  5/14در  )%

 شود.(نمي

121,071,000 

 

2 
ــادراري فرآورده ــل از فروش ص های دريافتي حاص

 نفتي
 364،219،000 عوارض و مالیات بر ارزش افزوده گاز طبیعي 2 2،918،526،000

3 
با  يعیگاز طب يحاصـــل از فروش داخل يافتيدر

 ارزش افزوده اتیاحتساب عوارض و مال
2.753.136.000 

 485،290،000 جمع خزانه داری کشور

 243،794،000 های رولید، انتقال، روزيع و فروش گازطبیعيهزينه 3

 

 188،000،000 های نفتي ای فرآوردههزينه حمل و نقل جاده 4

 202،000،000 های نفتيسازی و پخش فرآوردههای انتقال، ذخیرههزينه 5

6 
سیم شرکت ملي نفت ايران از نفت خام و میعانات گازی رحويلي به پااليشگاهیا  از محل 

 های نفتيفروش داخلي و صادراري  فرآورده
348،485،000 

 982،279،000 جمع هزينه شرکت ها

7 
ســازی مفــرر انر ی، های بیینهدولت در بازپرداخت طرح رعیدات

( 12آوری گازهای همراه و مشــعل)موعــوع ماده )گازرســاني، جمع
 پذير و اررقای نظام مالي کشور(قانون رفع موانع رولید رقابت

110،000،000 

 

8 
صرفه سوخت  شده در نیروگاهرعیدات  های رجديد پذير )ماده جويي 

 قانون اصالح الگوی مفرر  61رولید و ماده  قانون رفع موانع 12

30،000،000 

 

9 
حمايت از طرحیای روسعه، نگیداشت و حفظ ظرفیت رولید، انتقال و 

 های نفتي )با نرخ محاسباري مالیات صفر(پخش فرآورده
140،000،000 

 280،000،000 جمع حمايت از رولید در بخش انر ی

 500،000 های آب، برق و گاز مفرفيپرداخت هزينهاجرای معافیت مدارس از  10

11 
قانون وصول برخي  63دو درصد بیای سوخت رحويلي به هواپیماهاموعوع ماده 

 از درآمدهای دولت و مفرر در موارد معین
351،000 

 851.000 جمع ساير

 1.748.420.000 جمع پرداختي های )الف(

  ب

12 
ي از افزايش قیمت جبران قدرت خريد خانوارها ناشــيارانه نقدی و معیشــتي و 

 کاالهای اساسي از طريق پرداخت کاالبرگ الکترونیکي
3،150،000،000 

 293،500،000 پرداخت مستمری خانوارهای رحت پوشش کمیته امداد امام خمیني )ره( 13

 156،500،000 پرداخت مستمری خانوارهای رحت پوشش سازمان بیزيستي کشور  14

 560،000،000 يارانه نان 15

 690،000،000 مابه التفاوت نرخ ارز دارو  16

 4،850،000،000 جمع پرداختي های )ب(

 6.598.420.000 جمع کل مصارف  6.598.420.000 جمع کل منابع
با ها که را بابت سیم سازمان هدفمندسازی يارانه پس از کسرمفارر پیش بیني شده شرکت ياد شده در بودجه مفوب قانون( اين 1ربفره )« ص»منابع بند درصد از  40را ربط، وزارت نفت موظف است از طريق شرکت رابعه ذی

پرداخت کند. مبلغ يادشده به سقف منابع اين جدول اعافه از محل فروش داخلي و صادرات محفوالت فرعي گاز از جمله اران، پروپان، بوران، پنتان و گوگرد  به رفويب هیات وزيران مي رسد، سازمان برنامه بودجه کشور پیشنیاد
اين جدول و برای جبران افزايش مستمری خانوارهای رحت پوشش  12موعوع رديف  از  افزايش قیمت کاالهای اساسي از طريق پرداخت کاالبرگ الکترونیکي مي شود را بابت مفارر مربوط به جبران قدرت خريد خانوارها ناشي

 اين قانون هزينه گردد. 12بند الف ربفره  5امام خمیني و سازمان بیزيستي، مندرج در جزء  کمیته امداد
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 ایبرق و انرژی هسته -۱۵تبصره 

شود معادل منابع به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می -الف 

برداری برداری به شرکت بهرهبهرههای شده در بودجه مصوب ساالنه خود را بابت هزینهبینیپیش

 نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ای ایران مکلف است جهت توسعه و شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته -ب 

ای، مواد معدنی و محصوالت جانبی همراه های سرمایهتسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی

انین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قو

عمومی  -رفته، اداریشده کاال و خدمات فروشها )شامل قیمت تماماز آن را پس از کسر هزینه

( قانون معادن مصوب 14و توزیع و فروش( و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده )

د تا مطابق بودجه ساالنه آن داری کل کشور واریز کنبه حساب خاصی نزد خزانه 27/2/1377

ای جهت خرید های سرمایهگذاری در طرحها و ردیفهای تملک داراییشرکت جهت سرمایه

کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه 

برنامه و بودجه شده با سازمان های مبادلهاساس موافقتنامه برای و توسعه صنعت هسته سوخت

کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از 

 شود.تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می

 گرددمی مسؤولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه عنوانبهدرآمد این بند از ( %10ده درصد ) 

بار به مجلس شورای اسالمی ماه یکآن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه و گزارش عملکرد

 ارسال می شود.

 گیرد.شده صورت میشده حسابرسیاساس هزینه تمام خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر -ج 

تأمین که با تأیید شرکتهای تابعه وزارت نفت دارای تعرفه سوخت نیروگاههای خود -د 

)کنتور( جداگانه باشند یا بنا به اعالم وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از شمارشگر 

شده به کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویلبرق تولیدی خود به شبکه سراسری می

 1401اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال  شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر

 .شودتعیین می
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شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث به دولت اجازه داده می -هـ 

المللی و صنایع مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین ده هزار

گذاری نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایهداخلی اقدام نماید. تأمین مالی طرحهای 

ای های سرمایهی، تأمین مالی خارجی )فاینانس( و داخلی، منابع عمومی و تملک داراییخارج

برنامه و بودجه ، سازمان نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایرانشود. شیوهانجام می

 گردد.کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ می

ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر ارایینقل و انتقال اموال و د -و 

مشروط به ثبت اطالعات اموال غیرمنقول ) به بعد 1396تخصصی توانیر و بالعکس از سال 

 یاز پرداخت سود سهام ابراز (شرکتهای مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی

 معاف است اتیو هرگونه مال

ای مکلفند منابع نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقهشرکتهای تولید  -ز 

ترتیب به شرکت شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه بهتعیین

گذاری مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه

منظور افزایش بازدهی لتی برق کشور به)احداث( در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دو

 پرداخت کنند.

در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حاملهای انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز  -1 

های نفت، های مختلف کشور دو ماه پس از ابالغ این قانون، توسط وزارتخانهو برق برای اقلیم

هیأت وزیران  تصویبملی استاندارد ایران تهیه و بهبودجه کشور و سازمان و برنامه نیرو، سازمان 

 رسد.می

شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی )با اولویت  -2 

شرکتهای کارور)اپراتور( مجازی( نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و 

عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر)کنتور(های  وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان

 ن دریافت نمایند.صورت اقساطی از مشترکابهوط را هوشمند اقدام و هزینه مرب
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از منابع حاصل از کاهش ( 5%شود تا سقف پنج درصد )به دولت اجازه داده می -ح 

سیمای  سازی توسط سازمان صدا وهای فرهنگمصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه

در قالب عقد را ها )به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر( جمهوری اسالمی ایران و سایر رسانه

 .کندها پرداخت قرارداد به این سازمان

و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از برق دریافتی نیروگاههای اتمی  -ط 

 د.خواهد بوهزینه انتقال نای از کشور، مشمول نیروگاهها در هر نقطهسایر 

وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادالت انرژی  -ی 

های متبادله با همسایگان درخصوص آبهای مشترک، نامهسازی تفاهمبا کشورهای همجوار و پیاده

های فناوریهای متوالی، بکارگیری ریزی و کاهش خسارتهای ناشی از تداوم خشکسالیبرنامه

سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه پیادهنوین آب و برق و 

( از درآمدهای وصولی %7درصد )شرکتهای زیرمجموعه مکلفند با اعالم وزیر نیرو ساالنه تا هفت

نظور نزد ین ماخود )عملیاتی و غیرعملیاتی( را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به 

( منابع واریزی بابت %100شود واریز نمایند. صددرصد )داری کل کشور ایجاد میخزانه

 شود.های یادشده مصرف میهزینه

کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب ( قانون مجازات استفاده4براساس ماده ) -ک 

نسبت  1402توانند، در سال میدستگاههای مسؤول موضوع این قانون  10/3/1396 و گاز مصوب

های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده به برقراری انشعاب

 صالح، اقدام نمایند.شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی

ن گاز مشترکاوظفند تعرفه آب، برق و های نفت و نیرو موزارتخانه 1402در سال  -ل 

ن اطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکاای اصالح نمایند که با رعایت منخانوارهای کشور را به گونه

تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 

ف باالتر از الگوی ن پرمصراای، مشترکصورت یارانهبه ن تا الگوی مصرف اکشور برابر صفر، مشترک

ای و براساس الگوی افزایش پلکانی )آی.بی.تی( تعیین شود. تعرفه به صورت غیریارانهبهمصرف 

 شود.نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بُعد خانوار محاسبه می
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ای میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه 

تأمین مصرف را جبران نماید و نیاز به ن کمامالی رایگان کردن تعرفه مشترک که بارتعیین شود 

 منابع جدید نداشته باشد.

شود و های نفت و نیرو تهیه مینامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانهآیین 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میبهماه پس از ابالغ این قانون ظرف یک

بار به ماه یکهای نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سهوزارتخانه 

 ارائه نمایند.های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسالمی کمیسیون

( از درآمدهای حاصل از اصالح بهای برق %50وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد ) -م 

مصوب زدایی از توسعه صنعت برق قانون مانع( 3صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده )

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ( 81را در اجرای ماده ) 15/8/1401

 تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید.برای ( 2دولت )

سیسات أن برق چنانچه تجهیزات و ترت ارتقاء اشتراک و انشعاب مشترکادر صو -ن

مین گردد، تجهیزات أقبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک ت

 باشد.قبلی مذکور متعلق به دولت نمی

منظور ارتقای زدایی از توسعه صنعت برق و به( قانون مانع10در اجرای ماده ) -س 

 1402از ابتدای سال بازدهی نیروگاهها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است 

های تولید برق را با ی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاهربط خود، گازطبیعهای ذیاز طریق شرکت

ها در هر ماه شمسی ( متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل%95) نرخ نود و پنج درصد

و  اتیمعاف از مالها ( منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل%100) صددرصد و بهمحاس

یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال  عنوانبهرا برای همان نیروگاه تولید برق  عوارض

 حساب نماید.
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 تسهیالت تکلیفی -۱6تبصره 

 الحسنه اجتماعی:منابع و مصارف تسهیالت قرض 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از  -الف 

خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد 

انداز الحسنه اعم از جاری و پسهای قرض( ریال از محل سپرده2.000.000.000.000.000)

الحسنه ازدواج، الحسنه( پس از کسر سپرده قانونی را به قرضقرض شبکه بانکی )غیر از بانکهای

فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل )به 

 الحسنه اقدام نماید:شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیالت قرضتشخیص شورای پول و اعتبار( به

 ( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت(:68ضوع ماده )الحسنه ازدواج )موتسهیالت قرض -1 

الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها تسهیالت قرض -1-1 

(ریال و با 1.800.000.000بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون )1/1/1398بعد از 

 ی بازپرداخت ده سالهدوره

های و زوجهسال  الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنجقرضتسهیالت  -1-2 

 (ریال2.200.000.000مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون )زیر بیست و سه سال 

( قانون حمایت از خانواده و 10الحسنه فرزندآوری )موضوع ماده )تسهیالت قرض -2 

 جوانی جمعیت(: 

الحسنه فرزندآوری اند تسهیالت قرضبه دنیا آمده به بعد 1400برای فرزندانی که از سال  

 شود؛به شرح زیر پرداخت می

 ( ریال 300.000.000به ازای فرزند اول سیصد میلیون ) -1 –2 

 ( ریال600.000.000به ازای فرزند دوم ششصد میلیون ) -2 –2 

 ( ریال900.000.000به ازای فرزند سوم نهصد میلیون ) -3 –2 

 ( ریال1.200.000.000فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون ) به ازای -4 –2 

 (ریال 1.500.000.000یک میلیارد و پانصد میلیون ) بیشتربه ازای فرزند پنجم و  -5 – 2 

قانون حمایت  تیبا رعاالحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن )تسهیالت قرض -3 

 از خانواده و جوانی جمعیت(:
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به بعد صاحب فرزند سوم یا  1399های فاقد مسکن که از ابتدای سال خانوادهبرای  

 باشد.(ریال می2.000.000.000شوند به میزان دو میلیارد )بیشتر می

( قانون حمایت از خانواده 68( ماده )3تأمین جهیزیه کاالی ایرانی )موضوع تبصره ) -4 

 و جوانی جمعیت(:

( ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی 50.000.000.000.000مبلغ پنجاه هزار میلیارد ) 

بسیج سازمان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و 

تأمین جهیزیه کاالی ایرانی و لوازم خانگی زوجهایی که از تسهیالت سازندگی جهت 

 یابد. دراند به نهادهای مزبور اختصاص میکردهالحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نقرض

این جزء، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت  1402صورتی که تا پایان شهریور سال 

 گردد.( این بند می2( و )1تسهیالت موضوع اجزای )

 

 احکام تنظیمی 

دریافت اطالعات های اطالعاتی خود و بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه -ب 

از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیالت پرداختی و افراد در صف دریافت 

این تبصره بر تارنمای خود برای « الف»صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند بهآن را 

بار به ماه یکسهیات مذکور را هر ئو گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزمنتشر  ،عموم

 ارسال نماید.های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی کمیسیون

عهده بانک مرکزی ، بانکها و مؤسسات اعتباری  مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر -1 

باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره )مشتمل ربط میذیغیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان 

ر تأخیر در پرداخت این تسهیالت یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون( تخلف محسوب ب

 صالح قابل پیگیری است. شده و در مراجع ذی

این تبصره و در صورت عدم « الف»پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت موضوع بند  -2 

مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق تأمین رکن ضامن، بانکها و منظور تکافوی اعتبار آنها، به

های ها یا سایر داراییطبقه اول آندرجه اول از حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان 

 مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیالت اقدام نمایند.
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( قانون خدمت وظیفه عمومی 10موضوع ماده )تسهیالت موضوع این تبصره از حکم  -3 

 مستثنی است.

 (500.000.000.000.000معادل پانصد هزار میلیارد ) 1402بانکهای دولتی مجازند در سال  -ج 

سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج

شود. سهمیه هریک از بانکهای افزایش سرمایه دولت در بانکهای ناشر محسوب می عنوانبهحاصل 

 شود.دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می

بانکهای دولتی مسؤول حُسن رئیس مجمع عمومی  عنوانبهوزیر امور اقتصادی و دارایی  

 باشد.اجرای این بند می

دیرکرد تسهیالت  های به بخشودگی سود، کارمزد و جریمهبانکهای عامل مکلفند نسبت  -د 

برداران بخش کشاورزی )فعاالن بخش کلیه بهره 1402تا پایان سال  1394پرداختی از ابتدای سال 

ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع های زراعت، باغبانی و گلخانهکشاورزی در حوزه

غیرمترقبه دیده از حوادث )مکانیزاسیون(( خسارت کردنماشینی تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و

( 30،000،000،000،000اقدام و اصل تسهیالت تا سقف سی هزار میلیارد ) ،ویژه خشکسالی و سیلبه

سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه به مدت سهرا ریال 

بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر  خواهد شد. پرداختو کشور تضمین 

های برنامه و بودجه و محاسبات،  اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی بار به کمیسیونماه یکسه

 و محیط زیست مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

( قانون جهش تولید مسکن 4مکلفند حسب ماده )غیربانکی  بانکها و مؤسسات اعتباری -هـ 

شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک( نسبت به پرداخت تسهیالت مسکن )مطابق سهمیه تعیین

( قانون جهش تولید 4( ماده )5اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیالت مسکن مطابق تبصره )

نشده )تا سقف سیصد هزار تعهد انجاماز ( %20مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد )

شده در جداول درآمدی شود و به ردیف تعیین( ریال( اقدام می300.000.000.000.000میلیارد )

جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در 

سازمان امور  گردد.جدید واریز میتأمین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای مناطق محروم و 
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های اقتصادی و بار به کمیسیونماه یکمالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه

 عمران مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

( ریال از محل منابع صدر این تبصره برای 30.000.000.000.000معادل سی هزار میلیارد ) -و 

ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور )به 

( ( سازمان بهزیستی کشور%30درصد )( کمیته امداد امام خمینی )ره( و سی%70نسبت هفتاد درصد )

این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع  1402صورتی که تا شهریور سال  یابد. دراختصاص می

 گردد.الحسنه ازدواج و فرزندآوری میآن صرف پرداخت تسهیالت قرض

وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه  -ز 

های الزم برای توثیق دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیالت خُرد در شبکه بانکی، زیرساخت

های گذاری در صندوقبرخط )آنالین( اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسالمی، واحدهای سرمایه

انکی را های کاالیی و طال نزد شبکه ب)بورس(، گواهی سپرده گذاری قابل معامله در بهابازاررمایهس

 را به سامانه مزبور متصل نماید. بانکهای دولتی و خصوصی تمامی 1402سال فراهم و تا شهریور 

 :بانک مرکزی مکلف است -ح

صورت ماهانه به تفکیک بانکها گزارش تسهیالت پرداختی بانکها در بخش مسکن را به -1

 صورت عمومی منتشر نماید. به

شده را از گزارش تسهیالت امهال 1402در سال  گزارش تسهیالت پرداختی جدید -2

طور دقیق مشخص به 1402ی تفکیک نماید که مبلغ تسهیالت جدید پرداخت شده در سال نحوبه

 صورت عمومی منتشر نماید. شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانکها ماهانه به

نامه پرداخت تسهیالت به االجرا شدن این قانون، آیینماه پس از الزمحداکثر تا یک -3

 کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابالغ نماید. 

سقف پرداخت تسهیالت به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ  -4

 مشخص نماید. شود، از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میتر پایین
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های زیرمجموعه را به شده به کارمندان هر بانک و شرکتگزارش مجموع مبالغ پرداخت -5

 تفکیک منتشر نماید. 

  شفافیت تسهیالت کالن و اموال مازاد –ط

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود   -1

این بند(، موارد ذیل  «2»و اطالعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی )موضوع جزء 

را به تفکیک هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار 

 روزرسانی نماید.هداده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل ب

اطالعات مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط  -1-1

نفع واحد(، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان ای پول و اعتبار )مرتبط یا ذیبا تعریف شور

پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت 

الوصول(، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ بازپرداخت )جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک

دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی  که به در صورتی

از حدود و مصادیق تسهیالت کالن قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیالت و 

 نفع واحد را منتشر نماید.( ریال هر ذی500.000.000.000) تعهدات باالی پانصد میلیارد

اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه اطالعات مربوط به  -1-2

برداری فعلی )شعبه ، ستاد، منازل تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره

 را منتشر نماید. سازمانی، استیجاری و مانند آن( و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی

صورت مستقیم یا )به (%20لکیت بیش از بیست درصد )اطالعات مربوط به ما -1-3

غیرمستقیم( سهام شرکتها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه 

تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخصهای کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ 

بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با همکاری 

 شده این شرکتها را در سامانه کدال منتشر نمایند.موظفند صورتهای مالی حسابرسی
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میزان تسهیالت یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده  -1-4

وری اسالمی ایران )به ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمه29)

به همراه نرخ سود،   بانکیتفکیک دستگاه( توسط بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیر

ازپرداخت )به تفکیک جاری، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت ب

الوصول( و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در مشکوکمعوق یا  ،گذشتهسررسید

 نماید. روزرسانیبهفصلی  صورتبهدسترس عموم قرار داده و 

این بند  (1-1) ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطالعات مندرج در جزءبانک  -2

فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف  صورتبهای را با قابلیت خوانش رایانه

از ارسال تمام یا بخشی از اطالعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک 

بند ( 4یا ) (3قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای )( 44مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده )

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی قانون ( 14ماده ) «الف»

گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می

های اصل نودم به کمیسیونفصلی  صورتبههمکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را 

جمهوری اسالمی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات  ( قانون اساسی90)

 کشور ارائه نماید.

یم بخشی ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظ77دولت مکلف است در اجرای ماده ) -ی

الحسنه ریال از منابع قرض (5.000.000.000.000، مبلغ پنج هزار میلیارد )(2از مقررات مالی دولت )

تصاص دهد تا به اخ« و کمک به زندانیان نیازمندستاد مردمی رسیدگی به امور دیه »به را بانکها 

 . پرداخت شود «زندانیان زن»و « زندانیان نیازمند»
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 رفاه و سالمت -۱7تبصره 

شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی  1402درسال  -الف 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی ( 55)مادرتخصصی( مشمول مفاد ماده )کشور 

 شود.ایران می و فرهنگی جمهوری اسالمی

های تحت پوشش این دانشگاهها موظفند دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان -ب 

از گردش خزانه منحصراً  مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس

ها و های تأمین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانهجهت بازپرداخت هزینه

ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و های بیمهکننده پرداخت کنند و سازمانشرکتهای پخش تأمین

 واریز کنند. ،نمایدای که دانشگاه اعالم میملزومات پزشکی را به حساب جداگانه

شود. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می 

قانون احکام دائمی ( 1کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده )نحوه هزینه

 باشد.های توسعه کشور مستثنی میبرنامه

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، قانون  (29کلیه دستگاههای موضوع ماده ) -ج 

ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

ها و کمکهای خود را با لحاظ کنند، مکلفند تمامی حمایتپذیر حمایت میشکل از اقشار آسیب

تبادل اطالعات  یمرکز ملمایت، از طریق کننده حمحرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت

پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه استعالم از طریق شماره ملی در اختیار  با

ایران، بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت  شدهالحسنه پرداختدولتی مکلفند تسهیالت قرض

های نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطالعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه

های مالیاتی بند حمایتی پرداختی مؤسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت

، منوط به ثبت ماده مذکوربر تکالیف موضوع  وههای مستقیم عال( قانون مالیات139ماده ) «ط»

ور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت زباطالعات آن در سامانه م

سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با شده و همچنین استعالم استحقاقاطالعات انجام
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 ینیامداد امام خم تهیبند در خصوص کم نیا حکم یاجرا رعایت محرمانگی اطالعات فراهم نماید.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی  .است ی)ره( منوط به اذن مقام معظم رهبر

اجتماعی مجلس  بار به کمیسیونجمهوری اسالمی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک

  شورای اسالمی ارائه نمایند.

ها، دو بار داده روزرسانیبهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن  -د 

های اقتصادی های متقن و ثبتی پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان و واقعیتدر سال با اتکا به داده

نسبت به شناسایی گروههای مشمول حمایت  ،کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم

ای های یارانه( قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت13ه )و مشموالن ماد

ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی های یارانهآنها و اعالم حذف گروههای پردرآمد از حمایت

نام افراد جدید متقاضی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبتیارانه

 ضوابط و مقررات اقدام نمایند. طبق

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 29کلیه دستگاههای اجرائی ماده ) 

ایران، ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسالمی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

مان ثبت اسناد فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، ساز

صورت موظف به همکاری و ارائه اطالعات بهکشور پزشکی قانونی سازمان و امالک کشور و 

سنجی متقاضیان فرایند استحقاقبرخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا 

 ، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.های پایگاهبرداری از شاخصبهره را با

هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از فروشی به قیمت خرده 1402از ابتدای سال  -هـ 

( ریال و هر بسته 1.000( ریال، تولید داخل با نشان )برند( بین المللی یک هزار )500مبلغ پانصد )

و از هر نخ  عنوان  مالیات اضافهبه( ریال 200.000تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار ) پنجاه گرمی

تنباکوی قلیان وارداتی سیصد ( ریال و هر بسته پنجاه گرمی 8.000سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار )

شود تا مطابق ردیفهای این قانون میحقوق ورودی دریافت عنوان به( ریال 350.000هزار )و پنجاه 

ناباروری و زایشگاههای برای بخش سالمت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ی به نسبت مساو

 .، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردددولتی
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ارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان وز 

( 5جدول شماره ) 110515اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف  ،دخانیات، حسب مورد

 این قانون واریز نماید.

پیچی الکترونیک و نیز اجرای نویسی و نسخهبا توجه به لزوم اجرای طرح نسخه -و 

های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کاالهای سالمت، تعرفه خدمات دارویی یندابهینه فر

( 9ماده ) «الف»شده در بند همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین

 .شودمیهای توسعه کشور، تعیین برنامهاحکام دائمی قانون 

های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مطالبات و بدهی -ز 

و اعمال حساب نزد بودجه کشور و برنامه تأمین اجتماعی از یکدیگر با تأیید سازمان سازمان 

 باشد.قابل تهاتر می کل کشور یخزانه دار

  -ح 

زدایی و در های مرتبط با محرومیتمنظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستبه -1

یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه

ماه از ابالغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت مکلف است ظرف شش

گیری از ظرفیت طق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهرهکشور و معاونت منا

مشتمل بر اطالعات   «مندی ایرانیانسامانه اطالعات بهره»اندازی پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه

های اساسی به آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت های بهداشتی،زیرساخت

 ی دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.هاتفکیک کلیه آبادی

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه 29کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -2 

ها و اطالعات مورد نیاز ایران موظفند داده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی

ماه پس از درخواست را حداکثر یک «مندی ایرانیانپایگاه اطالعات بهره»منظور توسعه و تکمیل به

 قرار دهند.« مندی ایرانیانپایگاه اطالعات بهره»وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، 29کلیه دستگاههای موضوع ماده ) -3 

زدایی نیروهای مسلح با رعایت ایران و قرارگاههای محرومیتاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
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گرفته در راستای ( قانون اساسی مکلفند اطالعات اقدامات صورت110اصل یکصد و دهم )

یافته، دستگاه مجری، مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص زدایی را که شاملمحرومیت

سامانه »تکمیلی را در  میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطالعات

ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطالعات مربوط « مندی ایرانیاناطالعات بهره

( حاصل از %3درصد )سوم سهدو  شده از محلاعتبارتأمینگرفته برای طرحهای به اقدامات صورت

های توسعه کشور )سهم برنامهدائمی ( قانون احکام 32ماده )« ت»صادرات نفت و گاز موضوع بند 

زدایی استانی و یافته(، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیتمناطق کمتر توسعه

( قوانین بودجه ساالنه و سایر اعتباراتی که با هدف 14یافته از محل تبصره )اعتبارات اختصاص

یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اختصاص میزدایی از محل منابع عمومی محرومیت

ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه اجرای این جزء توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش

 شود.و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه می

زدایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت -4  

روزرسانی وضعیت دسترسی به نهاد و ارائه پیشنهاد جهت تکمیل و بههای مردما و تشکلهخیریه

ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت های اساسی در آبادیزیرساخت

سامانه »اندازی و میزان پیشرفت بار گزارش راهماه یکتعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش

نیاز توسط دستگاههای اجرائی یادشده را ها و اطالعات موردو ثبت داده« مندی ایرانیاناطالعات بهره

 های برنامه و بودجه و محاسبات و  اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.به کمیسیون

اقتصادی  ( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی،74ماده )« ث»بند در اجرای  -ط 

، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت مهوری اسالمی ایرانو فرهنگی ج

( و با استفاده از تمامی 3( و )2(، )1به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح )

 های موجود در کشور )اعم از دولتی و غیردولتی( اقدام نماید.ظرفیت

به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی در مواردی که  

های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، برق و اختالل در زیرساخت

صورت کاغذی و با درج شماره )کد( ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابالغی بهتواند نویسی مینسخه
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عنوان  اسناد بهو آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب  وزارت بهداشت، درمان

 گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.های بیمههزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان

منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو به 

 تر الکترونیک )کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی(:و ارائه خدمات سالمت در بس

ماه پس از ابالغ این قانون، پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت 

افزار وزارت دهنده خدمات سالمت مورد تأیید آزمایشگاههای ارزیابی نرمهای ارائهصرفاً سامانه

دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

های بیمه پایه و تکمیلی درمان شرکتها و صندوقباشند. بنابراین کلیه سالمت مجاز به فعالیت می

قانون مدیریت خدمات ( 5دستگاههای اجرائی موضوع ماده )اعم از دولتی و غیردولتی و نیز 

درمانی نیروهای مسلح، خدماتبیمه ، سازمان ایران متکشوری، از جمله سازمان بیمه سال

 بندشده در این گر تا حداکثر زمان مشخصهای بیمهاجتماعی و سایر سازمان تأمینسازمان 

صورت بههای مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سالمت توانند از سامانهمی

نظارت  بندعالی بیمه سالمت مکلف است بر حسن اجرای این شورایالکترونیکی استفاده نمایند. 

ه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای صورت ماهانه ببهرا آن نموده و گزارش پیشرفت 

 ان محاسبات کشور ارائه نماید.و دیواسالمی 

عالی بیمه سالمت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات شورای -ی 

های توسعه کشور، برنامه( قانون احکام دائمی 9ماده )« الف»های پرستاری بر اساس بند و مراقبت

گر مکلفند همانند سایر های بیمهبر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان

های ارسالی مراکز های خدمات تشخیصی درمانی ابالغی نسبت به پرداخت صورتحسابتعرفه

 ها، اقدام نمایند.تشخیصی درمانی و بیمارستان

با استفاده از پایگاه  1402سال  مت ایران مکلف است در فروردینسازمان بیمه سال -ک 

و تحت پوشش بیمه نماید پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه 

صورت تأیید بر  همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در رایگان قرار دهد.

 رفاه ایرانیان( تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.اطالعات اساس آزمون وسع )با استفاده از پایگاه 
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سالمت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و عالی بیمه شورای 

و دیوان صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی به

 محاسبات کشور ارائه نماید.

منظور رعایت عدالت در سالمت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت به -ل 

دهندگان خدمات )شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی( اعم از دولتی، شدگان، کلیه ارائهبیمه

باشند. کلیه دستگاههای های درمانی پایه میعمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه

مجوزهای  موظفند صدور و تمدیدرت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزامجوزدهنده ذیل 

 های پایه درمانی نمایند.مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه

رف طرف قرارداد حداکثر های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حِبیمه -1 

 باشند.میماه از زمان دریافت اسناد و مدارک ظرف یک

های اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان -2 

های بیمه با همکاری سازمان عالیشورایمنظور، اینای دریافت نمایند. بهگر پایه، خدمات بیمهبیمه

درمانی پایه برای اتباع ماه از ابالغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه گر پایه موظفند ظرف یکبیمه

 خارجی را تدوین و اعالم نمایند.

موظف است که شرایط الزم جهت اجرای بیمـه همگانـی ایران سازمان بیمه سالمت  -3 

نام )از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک فرایندهای ثبتبـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل 

 نامه( فراهم نماید.جهت صدور بیمه

دهکهای اساس آزمون وسع در  ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر -4 

 صورت رایگان خواهد بود.بهگیرند ( قرار می3( تا )1)

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، ( 74ماده )« الف»بند در راستای اجرای  -5 

گر پایه و تکمیلی درمان های بیمهشرکتها و سازماناجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کلیه 

اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه 

ماه از ابالغ این ای( ظرف سهپرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را )مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه

 شدگان قرار دهند.دهندگان خدمت و بیمهئهقانون عملیاتی نموده و در اختیار ارا
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دسترسی مورد نیاز به اطالعات پرونده الکترونیک سالمت برای بیمار )نمایشگر  -6 

پرونده( و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابالغ دستورالعمل 

وزارت  درمانی خواهد بود. هایتوسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه

بار به ماه یکبهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه

 کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ارائه نماید. 

افزوده، درآمد حاصل از یک ( قانون مالیات بر ارزش38( ماده )1در اجرای بند ) -م 

الیاتی مالیات سالمت همزمان با دریافت توسط سازمان امور م عنوانبهافزوده ( ارزش%1درصد )

کل کشور مکلف است مبالغ داری خزانهگردد. شور واریز میکل ک داریخزانهکشور به حساب 

ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  دریافتی در هر

 واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گزارش دهد.

و اطالعات ملی در خصوص ایجاد  هامنظور اجرائی نمودن قانون مدیریت دادهبه -ن 

های پایگاه اطالعات برخط های سالمت کشور موضوع استقرار و تکمیل دادهپایگاه ملی بیمه

سالمت ایران، مکلف است با  هشدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمبیمه

مذکور و ادغام آن با  پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاههمکاری کارگروه تعامل

و  روزرسانیبهشدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه پایگاه اطالعات برخط بیمه

پایه و تکمیلی درمان، اعم از  ههای بیمها و صندوقشرکت رداری از آن را ابالغ نماید. کلیهببهره

( قانون مدیریت خدمات کشوری، 5دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده )

های درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمانخدماتبیمه از جمله سازمان 

یند و از سامانه )سرویس( گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمابیمه

ای، بهداشتی و درمانی سنجی سازمان بیمه سالمت ایران، جهت ارائه کلیه خدمات بیمهاستحقاق

)کنترل( همپوشانی و استحقاق درمان الزاماً  شدگان تحت پوشش خود جهت نظارتبه بیمه

  .استفاده نمایند
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نوسازی چرخه تجویز تا نیاز نظام  و سازوکار مورد منظور ایجاد زیرساختبه -س

خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی  ات سالمت در بستر الکترونیک )کلیهمصرف دارو و ارائه خدم

 (:و تشخیصی

ون، ماه پس از ابالغ قانالکترونیک حداکثر شش هپس از استقرار کامل طرح نسخ -1

افزار وزارت های ارزیابی نرمخدمات سالمت مورد تأیید آزمایشگاه دهندههای ارائهصرفاً سامانه

الکترونیک  امه تطابق با استانداردهای پروندهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهین

سالمت مکلف است بر حُسن اجرای این  عالی بیمهباشند. شورایسالمت، مجاز به فعالیت می

به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس صورت ماهانه، بهرا آن جزء نظارت و گزارش پیشرفت 

 شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

ارائه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابالغی سازمان غذا و دارو  -2

های دارای ها و مراکز درمانی بدون استعالم و احراز اصالت از طریق سامانهتوسط داروخانه

گر های بیمهمجوز و مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان

پایه مجاز به پذیرش اقالم فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف 

 به نظارت بر حُسن اجرای این بند است.

ت، درمان و آموزش عالی بیمه سالمت مکلف است با همکاری وزارت بهداششورای -3

پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت 

شدگان در موارد ارائه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات بیمه

پیچی نویسی و نسخهنفعان در فرایند نسخهشده درمان، توسط ذیای بیمهجاری در پوشش بیمه

 الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابالغ نماید.

های اطالعاتی حوزه سالمت اعم از دولتی و دهندگان خدمات و سامانهکلیه ارائه -4

ی های اطالعاتی/خدماتماه، سامانهگر پایه مکلفند ظرف سههای بیمهغیردولتی و سازمان

سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید ( خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت)سرویس
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عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطالعات با پایگاه ملی 

 سالمت عملیاتی نمایند. 

ادغام  1402وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال  –ع

( برساند و نیز %100) صدیدرایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صدخدمات طب 

ای قرار داده منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمهبه

بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی ماه یکو گزارش عملکرد آن را هر سه

شود مینامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه آیین .کندارائه 

  .رسدمیتصویب هیأت وزیران و به

  -فـ

مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق ایران سازمان بیمه سالمت  -1

اقدام نماید. ای های بیمهبیمه سالمت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق

خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از 

عالی بیمه شورای .نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت

نامه  نییآماه از ابالغ این قانون بیمه سالمت موظفند ظرف یک سالمت کشور با همکاری سازمان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش  .برساند رانیوز اتیه بیو به تصوکند  نیالزم را تدو یئاجرا

بار به ماه یکهای ناشی از اعمال این جزء را هر سهپزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه

 .های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی گزارش نمایدکمیسیون

های پایه مجازند به های درمان، بیمهمنظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینهبه -2 

صورت کاغذی و با ها را به( از اسناد دارویی داروخانه%20) میزان حداکثر بیست درصد

عالی بیمه سالمت کشور مکلف است بر حسن شورای پیچی الکترونیکی دریافت نمایند.نسخه

بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان ماه یکنظارت و هر سهاجرای این بند 

 مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
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 بنیان و اشتغال آفرینحمایت از تولید دانش -۱8تبصره 

منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله به

تمام و احیای واحدهای وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهبهرهگذاری، ارتقاء افزایش سرمایه

های خالی تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت

بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر 

سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای های دولت و بسط عدالت سازی حمایتیکپارچه

 یابد:شرح زیر تأمین و اختصاص میبنیان و پیشران بهکشور با اولویت طرحهای تولید دانش

 منابع مالي: -الف 

 ( ریال از محل ردیف 310،000،000،000،000مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد ) -1 

داری یافته توسط خزانهنسبت وصولی تخصیص ( این قانون به9ربط مندرج در جدول شماره )ذی

که به حساب ملی پیشرفت و  شودصورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میکل کشور به

 شود.داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میعدالت نزد خزانه

( قانون 14تبصره )جدول ( مصارف 26( و )28باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای ) -2 

داری کل کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه 1401و  1400های بودجه سال

ها یارانهشود. سازمان هدفمندسازی به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میکه کشور 

صورت به کار ابالغ و تخصیص اعتبار، حداقل و ساً و بدون سازأموظف است مبالغ این جزء را ر

به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد  1402ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 

 داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.خزانه

( قوانین بودجه سنوات گذشته کل 18تبصره ) «الف»بازگشتی اصل و فرع منابع بند  -3 

داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی رفت و عدالت نزد خزانهکشور که به حساب ملی پیش

 شود.و دارایی واریز می

که به حساب کل کشور  1398سال قانون بودجه ( 16تبصره ) «و»منابع بازگشتی بند  -4 

 شود.داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه

مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیالت موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد  -5 

اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 



121 

داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه 1396

 شود.و دارایی واریز می

( این قانون از 7تبصره ) «هـ»( منابع بند %15) پانزده درصد واحد درصد ازپنج -6 

داری کل کشور به نام حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه

 شود.های مربوط واریز میدارایی استانوزارت امور اقتصادی و 

درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت منابع مالی حاصل از مازاد تحقق  -7 

 شود.و عدالت مربوط واریز می

الحسنه منابع تسهیالت قرضریال  (1.000.000.000.000.000) میلیارد میلیونمبلغ یک -8 

 یابد.این تبصره اختصاص می «ب»( بند 4( و )3بانکی آن مطابق اجزای )

افزوده یافته مالیات بر ارزشحاصل از منابع تحقق( درآمد مازاد %50) درصدمعادل پنجاه -9

( که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد 5نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره )

  .شودداری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت میخزانه
 

 مفارر: -ب

این تبصره جهت  «الف»( بند 2( و )1) اجزای( منابع مالی %30درصد )تا سی -1 

اساس برنامه  های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی برپرداخت تسهیالت به برنامه

 یابد. پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص می

این تبصره جهت پرداخت  «الف»( بند 2( و )1) ( منابع مالی اجزای%70) حداقل هفتاد درصد -2

ریزی و توسعه تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامههای حمایت از تسهیالت به برنامه

 ربط است. مختص استان ذی این تبصره «الف»( بند 7( و )6) یابد. منابع اجزایاستان اختصاص می

( 8( ریال از تسهیالت موضوع جزء )500.000.000.000.000) معادل پانصد هزارمیلیارد -3 

 امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.تأاختیار هیدر این تبصره « الف»بند 

با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل  -4

این  «الف»( منابع بند 8( ریال تسهیالت جزء )500.000.000.000.000پانصد هزار میلیارد )

)ره( معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد  امداد امام خمینیقوانین مربوط به کمیته اساس  برتبصره 
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 (50.000.000.000.000) معادل پنجاه هزار میلیارد، سازمان بهزیستی کشور ( ریال350.000.000.000.000)

( 50.000.000.000.000معادل پنجاه هزار میلیارد ) ، بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(ریال

 ( ریال50.000.000.000.000لیارد )معادل پنجاه هزار میو صندوق نوآوری و شکوفایی  ریال

مین منابع مالی أیابد. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سهم بانکها از تاختصاص می

ماه پس از ابالغ این قانون مشخص نماید. نهادهای را ظرف یکاین تبصره « الف»بند ( منابع 8جزء )

نامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق تفاهم توانند در قالبشده در این جزء میذکر

 ها اقدام نمایند.اختیار خود و در اختیار استان منابع در

( 310.000.000.000.000) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد( %70درصد ) حداقل هفتاد – 5 

 یابد.ها اختصاص میمساوی به استانصورت به( این بند 2موضوع جزء )ریال 

تا سقف پنجاه این تبصره « الف»بند ( 7( تا )1( از منابع اجزای )%10) تا ده درصد -6

کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر  صورتبه( ریال 50.000.000.000.000هزار میلیارد )

کرد است. قابل هزینهامنای حساب عدالت و پیشرفت، شده توسط هیأتاساس چهارچوب تعیین

ربط های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذیبرای هزینه این تبصره« الف»بند  منابع ازاستفاده 

 تحت هر عنوان ممنوع است.

بر اساس این بند و مقررات مربوط این تبصره  «الف»( بند 8توزیع تسهیالت جزء ) -7 

مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف 

ماه پس از این تبصره را ظرف یک «الف»( بند 8است سهم بانکها در تأمین منابع مالی جزء )

 ابالغ این قانون مشخص نماید.

)معادل بیست و پنج این تبصره  «الف»( بند 8جزء )( از منابع %5/2دو و نیم درصد ) -8

اندازی منظور پرداخت تسهیالت جهت احیاء و راه( ریال( به25.000.000.000.000هزار میلیارد )

 گیرد.های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیأت حمایت از صنایع قرار میکارخانه

منظور پرداخت این تبصره به «الف»( بند 1از منابع مالی جزء ) ( درصد10تا ) -9 

تسهیالت حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بالعوض جهت تأمین زیرساختهای 

 یابد. تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می
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هیالت این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تس «الف»( بند 5منابع مالی جزء ) -10 

موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده 

 یابد.از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می

های ( این قانون صرف برنامه6تبصره ) «فـ» منابع مالی بند ( درصد20تا ) - 11 

حساب  یامنا اتیه دییپس از تاخصوص اشتغال جوانان  پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در

 شود.می شرفتیعدالت و پ

 

 ساز و کار اجرائي: -ج

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و  -1 

داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام حسابهای استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه

 نماید.خود افتتاح 

 شود.های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل میحسابمانده – 2 

دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیالت  - 3 

امنای حسابهای استانی است و همچنین تعیین تأکه در اختیار هی این تبصره « الف»بند ( 8جزء )

 این تبصره« الف»بند ( 9( و )7( تا )1ری منابع اجزای )گذاتسهیالت و نرخ سود سپردهنرخ سود 

امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رئیس جمهور یا معاون اول وی توسط هیأت

، صنعت، معدن وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی)رئیس(، وزیر امور اقتصادی و دارایی )دبیر(، 

شاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، و تجارت، جهاد ک

ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی 

بنیان رئیس جمهور و معاون اجرائی جمهوری اسالمی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش

و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه  و مناطق محروم کشور ییتاتوسعه روس معاون ،رئیس جمهور

ریزی شورای برنامه تصویب خواهد رسید.عنوان ناظر بهو محاسبات مجلس شورای اسالمی به

امنای حساب امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیأتاستان، هیأت

 پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.
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گذاری در بانکها از طریق سپردهاین تبصره « الف»بند ( 9( و )7( تا )1منابع اجزای ) - 4 

منظور عنوان عامل بهای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید بهبا اولویت بانکهای توسعه

های خالی تمام و ظرفیتگذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمهسرمایه

های صادرات محور با سازوکار تسهیالت تلفیقی، با منابع بانکی و فعالیت هها با اولویتبنگا

منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده 

 از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

حداقل یک و نهادهای مالی گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل نرخ سود سپرده - 5 

( و نرخ سود تسهیالت اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق %1) درصد

الحسنه استانی موضوع این گردد. منابع قرضکارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می

 افزایی با سایر منابع را دارد.تجمیع یا همشرعی قابلیت  موازینبا رعایت  تبصره

 

 ساز و کار نظارت: -د 

مسؤولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه  -1 

 باشد.اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می

این « الف»( بند 1)داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء خزانه -2

 تبصره را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه  -3

 این تبصره را به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.« الف»( بند 2گزارش عملکرد جزء )

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلفند  وزارت امور اقتصادی و دارایی و  -4

 این تبصره را به مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.« الف»( بند 8ماهانه گزارش عملکرد جزء )

( 3کرد منابع جزء )بار گزارش نحوه هزینهماه یکوزارت کشور مکلف است هر سه -5

 این تبصره را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.« ب»بند 

کرد بار گزارش نحوه هزینهماه یکوزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه -6

 این تبصره را به مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.« ب»( بند 9( و )6منابع اجزای )
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وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه  -7 

های جهش و رونق تولید ماه یکبار به کمیسیونبصره را هر ششاجتماعی گزارش عملکرد این ت

( قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و 44و نظارت بر اصل چهل و چهارم )

 اجتماعی مجلس شورای اسالمی ارسال نماید.

 منابع محل ازریال ( 20.000.000.000.000) میلیارد هزارمبلغ بیست تا -1حاقی بند ال 

اند با معرفی ستاد جهت اشتغال سربازانی که خدمت وظیفه را سپری نموده تسهیالت حساب نای

 .شودکل نیروهای مسلح پرداخت می

این  «الف»( بند 7( و )6) اجزای( از منابع %25بیست و پنج درصد ) -2بند الحاقی  

ریزی و شورای برنامه ها پس از تصویبطرحهای تولید و اشتغال تعاونیتسهیالت تبصره به 

 .دیابتوسعه استان اختصاص می

  

 بودجه -۱9تبصره 

پذیری و سازی، مسؤولیتوری خدمات عمومی، شفافمنظور ارتقای بهرهبه -الف 

 پاسخگویی:

های کالن اجرائی خود را در راستای برنامههای برنامه اجرائی موظفنددستگاههای  -1 

ربط رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه ذیمندرج در این قانون، به تأیید دستگاه سیاستگذار 

 برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند. نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان 

ربط ذیاجرائی  اجرائی دستگاههایهای استگذار موظف است برنامهسی دستگاه -2 

های توسعه کشور )دانشگاهها و مؤسسات آموزشی برنامه( قانون احکام دائمی 1مشمول ماده )

های کالن مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تأیید و پژوهشی( خود را در راستای برنامه

اجرائی بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاههای برنامه و سازمان 

 د.ربط ابالغ نمایذی
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های کالن دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه -3 

برنامه و بودجه و محاسبات  و کمیسیون برنامه و بودجه کشوربار به سازمان ماه یکرا هر سه

 د.اعالم نمایمجلس شورای اسالمی 

برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف قانون ( 30تخصیص اعتبارات با رعایت ماده ) 

های کالن و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت برنامه

بار گزارش عملکرد ماه یکه و بودجه کشور مکلف است هر سهبرنامسازمان  گردد.تعیین می

( را به مجلس 1) ( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت67ماده )

 .شورای اسالمی ارائه نماید

های منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازنبه -ب 

و اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم مازاد درآمدهای عمومی ای، توسعه منطقه

کل کشور پس از تأیید و ابالغ  1402شده در ردیفهای مربوط در قانون بودجه سال  بینیپیش

رعایت قوانین و برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابالغی این سازمان و با سازمان 

 هزینه است.استان قابل گاه/توسط همان دستمقررات مربوط 

 –ج  
در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات  -1 

ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا های سرمایهای و تملک داراییهزینه

کشور به حسابهای مربوط  داری کلاختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه

نشده وجوه مصرفباشد. مانده ز گردیده باشد، تا پایان همان سال میربط واریدستگاههای ذی

قانون محاسبات ( 64و )( 63شده در مواد )های تعیینپایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت

صورتحساب عملکرد بودجه سال عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در

 درج خواهد شد. 1403

، (95آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد ) -2 

است. ارسال  1403سال  مومی کشور تا پایان اردیبهشتقانون محاسبات ع( 100و )( 99)
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قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی ( 98صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده )

 الزامی است. 1403سال  رد، حداکثر تا پایان اردیبهشتعامل حسب مومدیره یا هیأتهیأت

کشور،  کل 1402وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال  -3 

به مبادی  1403سال  کشور را حداکثر تا پایان مردادقانون محاسبات عمومی ( 103موضوع ماده )

 کند.ربط ارسال میذی

صورت درخواست دستگاههای اجرائی دارای منظور اجرای تکالیف این قانون و دربه -د 

های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق

 قانون اساسی:( 44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست (90همچنین در اجرای ماده )

شده خود به سازمان تأمین منظور تأدیه بدهی قطعی حسابرسیاست به دولت موظف -1 

( ریال از روشهای تهاتر یا 700.000.000.000.000حداقل هفتصد هزار میلیارد ) اجتماعی

واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسالمی 

 تا پنج سال اقدام نماید.   منتشرشده سازمان مذکور با سررسید

از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به  شودبه دولت اجازه داده می -2 

الشرکه متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری سهمواگذاری سهام و 

 نیتأم یهاسازمانهای بازنشستگی کشوری، لشکری و به دستگاههای اجرائی و صندوق

در سقف منابع  و مقررات مربوط نیقوان تیمسلح با رعا یروهاین یاجتماع نیو تأم یاجتماع

 اقدام نماید.   310501ردیف درآمدی 

الشرکه خود در در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم 

نمایندگی از دولت، سهام کننده سهام به کند، اشخاص دریافتشرکتهای دولتی را واگذار می

به مصرف  داری کل کشورموصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه

قانون اساسی ( 44های کلی اصل چهل و چهارم )سیاست« د»( بند 2شده در جزء )مشخص

 رسانند.می
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همکاری برنامه و بودجه کشور و با نامه اجرائی این بند توسط سازمان آیین 

های های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانهوزارتخانه

 رسد.تصویب هیأت وزیران میپیشنهاد و به ،ربطذی

ماه برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزاء هر سهسازمان 

برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و های بار به کمیسیونیک

 ( قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.44چهارم )

پایش منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه به -هـ

)سازمان امور اجتماعی( موظف است برنامه  و کاهش آسیبهای اجتماعی، وزارت کشور (کنترل)

برنامه و بودجه کشور ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تأیید سازمان ذیاجرائی دستگاههای 

 برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارائه نماید. 1402سال  تدوین و تا خرداد

ها، ل درآمدها، هزینهدستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کام -و 

های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. ها و بدهیدارایی

قانون ( 26ماده )( 1دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند )

قانون ( 2)، در اجرای ماده (2الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 است. 11/11/1361دیوان محاسبات کشور مصوب 

، دولت موظف منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوهبه -ز 

ربط نسبت برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاههای اجرائی ذیاست با محوریت سازمان 

کان دسترسی برای کمیسیون برنامه به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با ام

یکی از طرحهای دولت هوشمند اقدام عنوان بهت مجلس شورای اسالمی و بودجه و محاسبا

اجرائی ابالغ یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص

نفعان کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذیفرایند الکترونیکی انجام هزینهشود تا به پشتوانه آن می

نهائی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی، 

( قانون تشکیل سازمان 3کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده )

 بازرسی کل کشور، الزامی است.
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برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان آیین 

اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )شورای اجرائی فناوری اطالعات( تهیه 

برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان سازمان  .رسدمیتصویب هیأت وزیران و بهشود می

های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن  بار به کمیسیونماه یکتحقق این بند را هر سه

 .مجلس شورای اسالمی ارائه نماید

قانون برنامه پنجساله ( 29)رؤسای دستگاههای اجرائی بخش عمومی )موضوع ماده کلیه  

 ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران( و همچنین مدیران 

ها و حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنشذیمالی/

 هستند. های مربوطهنامه اجرائی مذکور در سامانهنفعان نهائی مطابق با آییناطالعات ذی

 (29قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده )( 5کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -ح 

ایران از جمله قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 

جز هدستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت ب

حسابهای فرعی ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه های توسعهسازمان

ای( را صرفاً از طریق نموده و تمام حسابهای ریالی خود )درآمدی و هزینه خود را مسدود

ا هداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتخزانه

شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری  حسابهای افتتاحهای خود را فقط از طریق و پرداخت

هرگونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف 

غیردولتی در رابطه با آن بخش از غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی 

شود، مشمول حکم این بند تأمین مییا کمکهای مردمی که از محل منابع عمومی  منابع خود

نظر مقام معظم رهبری  خصوص دستگاههایی که مستقیماً زیر درشوند. اجرای این حکم می

بانک مرکزی جمهوری اسالمی مکلف به پیگیری  له است.شوند، منوط به اذن معظمٌ اداره می

اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور ملزم به 

های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای ارائه گزارش ماهانه به کمیسیون

 باشد.اسالمی و دیوان محاسبات کشور می
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گزارش اجرای  1402و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال  سازمان برنامه -ط 

تأمین ای دولت های سرمایهطرح)پروژه(هایی که هزینه آنها از محل اعتبارات تملک دارایی

طرحها پیشرفت عملیات و مشکالت اجرای  ، میزانمطالعات توجیهی )اولیه( مشتمل برشود می

و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکالت، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه 

شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار گزارش جامع درباره عملیات انجام

آب، منابع طبیعی و محیط  های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی،به کمیسیون

ارائه نماید. طرحهای نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول زیست و اقتصادی مجلس شورای اسالمی 

 .استاین بند مستثنی 

گزارش کلیه  1402وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال  -ی 

ها را به تفکیک هدفمندسازی یارانهو گرفته از محلهای بودجه عمومی های صورتپرداخت

( این قانون 1( و پیوست شماره )10و9، 8، 7، 6های )ردیفهای مصوب در جداول شماره

صورت برخط )آنالین( و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای به

 ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد. اسالمی

 1402ای عمل نماید که در سال گونهمه و بودجه کشور مکلف است بهسازمان برنا 

( )بجز حقوق و مزایای کارکنان و 7تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای جدول شماره )

( )به استثنای 9) ( و ردیفهای متفرقه جدول شماره%20بازنشستگان( حداکثر بیست درصد )

 ( باشد.%30حداکثر سی درصد ) (10ردیفهای درآمد هزینه( و جدول شماره )

( 30تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده ) 

 قانون برنامه و بودجه است.

بند  نیا یها تیمحدود تیشده باشد، رعا حیتصر صیقانون درصد تخص نیادر که  یدر موارد

و تا  آنمصارف  یبرا یانهی( از اعتبارات هز%5تا پنج درصد) یدر موارد ضرور نیهمچن ،ستین یالزام

 شیقابل افزا ادشدهی یبه سقف ها ،آنمصارف  یبرا یا هیسرما یهایی( از اعتبارات تملک دارا%5درصد)پنج

 صیمذکور و درصد تخص یاست. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضرور

 .دیگزارش نما یاسالم یبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ونیسیمربوط به آن را به کم
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طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه کلیه اعتبارات مجلس شورای اسالمی  -ک 

با  یابد و هزینه کرد آنتخصیص میو بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی

 ، بر مبنای این موافقتنامه است.کشور ی( قانون محاسبات عموم66) ماده تیرعا

دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و  -ل 

های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف

حداقل برابر باشد نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی 

 ( منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.%100د )صددرص 1402و تا پایان سال 

از امکانات متوازن االنبیاء )ص( مشمول حکم قانون استفاده قرارگاه سازندگی خاتم -م 

یافته و تحقق پیشرفت رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعهتوزیع عادالنه و کشور و 

 باشد.اعتبارات جهت توازن، نمی(  %3و کسر سه درصد ) 30/7/1393مصوب و عدالت 

ر حوزه منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع دشود بهبه وزارت کشور اجازه داده می -ن

در « حساب کاهش آسیبهای اجتماعی»های اجتماعی، حسابی تحت عنوان پیشگیری و مقابله با آسیب

های و کمکها و مشارکت داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیارخزانه

 .باشدبعد می سالبخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به 

نامه اجرائی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی آیین

 . رسدمیتصویب هیأت وزیران و بهشود میو سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه 

ماده  «پ»های توسعه کشور و بند ( قانون احکام دائمی برنامه58در اجرای ماده ) -س

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران،  (106)

( و 3شرکتهای دولتی ، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره )

شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر 

دستگاههای اجرائی دارای  ای( وهای سرمایهها و هزینههزینهاز مصارف خود )( %1درصد )یک

های ( از اعتبارات تملک دارایی%1درصد )( این قانون نیز حداکثر یک7اعتبار در جدول شماره )

ای ابالغی خود را بر اساس اعالم سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن سرمایه

 د. سازمان پدافند نهای حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایزیرساخت کرد، درهزینه
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بار به ماه یکعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سهغیر

های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون

  .است سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی

  

 نظام اداری و سرمایه انسانی دولت -۲0تبصره 

 – الف 
منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت به -1 

کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی 

( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 29)

( این قانون ذکر شده است شامل 3رکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره )از جمله کلیه ش

شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطالعات 

برنامه و بودجه کشور از ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا( پس از تأیید سازمان 

نفع نهائی )موضوع سامانه داری کل کشور( و به ذیور اقتصادی و دارایی )خزانهطریق وزارت ام

 گیرد.یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی( انجام می

گونه حقی برای استخدام هیچ درج اطالعات در سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا( -1-1 

موضوع این جزء بر اساس ابالغ کند. نحوه بارگذاری اطالعات کارگیری اشخاص ایجاد نمیو ب

برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی کشور، سازمان مشترک سازمان اداری و استخدامی 

 و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

نظر مقام معظم رهبری اداره ثبت اطالعات برای دستگاههایی که مستقیماً زیر -1-2 

 له است.منوط به اذن معظمٌ  شوند،می

مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای مجلس شورای اسالمی  -1-3 

 کشور قرار دهد. طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامینظارت عموم مردم به

( 5اجرائی موضوع ماده )تمام شرکتهای دولتی، شرکتهای وابسته و تابعه دستگاههای  -2 

غیردولتی، مؤسسات انتفاعی قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات و نهادهای عمومی 

، شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، وابسته به دولت
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یا نهاد و آن دسته از شرکتهایی که دولت، نهاد عمومی هادهای انقالب اسالمی ها و نشهرداری

مدیره یا مدیرعامل براساس هیأتانقالبی در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای 

 شود، مکلفند:نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقالبی انجام می

صورت ماهانه بهدر پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( آمار نیروی انسانی خود را  -2-1 

 نمایند. روزرسانیبهثبت و 

ثبت »صورت ماهانه در سامانه بهکارکنان خود را اطالعات حقوق و مزایای تمامی  -2-2 

 کشور تکمیل نمایند.مستقر در سازمان اداری و استخدامی « حقوق و مزایا

به تأیید  1402 سال پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادنظامات  -2-3 

 شورای حقوق و دستمزد برسانند.

صورت مسؤول اجرای این موضوع است و درحساب/مدیر امورمالی و باالترین مقام اجرائی، ذی -3 

 ممنوع است. استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور

خصوص وزارت دراین بند ( 1چگونگی ثبت اطالعات نیروی انسانی موضوع جزء ) -4 

دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطالعات، 

عالی قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای آن و دبیرخانه شورای حفاظت اطالعات قوه

( قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته 3امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده )

، یمل تیامن یعال یشورا رخانهیدب صیها با تشخدستگاه ریو سا سیاسی وزارت امور خارجه

های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابالغ نامهشده در شیوهبراساس ساز وکار اجرائی تعیین

برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری های قانون توسط سازماناین 

 گردد.شود، تعیین میدستگاههای اجرائی مذکور تدوین می

کشور در اجرای اصل  اجرائی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامیدستگاههای  -5 

بخشی منظور تحقق شفافیت و نظمایران و بهاسالمی  ( قانون اساسی جمهوری126یکصد و بیست و ششم )

اقدامات الزم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل  فرایندهای اداری،در 

 عمل آورند. خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری )سینا( به
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وزارت امور اقتصادی و دارایی های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و سازمان

بار به کمیسیون برنامه و بودجه و ماه یکسه صورتبهمکلفند گزارش روند اجرای این بند را 

 محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند.

قانون برنامه پنجساله ششم ( 29تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) -ب 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای 

دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای 

 یکه به حکم قانون اساس ییهادستگاه یبه استثناباشند مقررات خاص اداری و استخدامی می

شود. االجرا میموقوف 1402 درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال مقررات خاص دارند،

 برنامههرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی، در کارگروه مشترک سازمان 

تنها با امضای  بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدامو 

گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت سای دو سازمان مذکور صادر میؤمشترک ر

 برنامه و بودجه کشور خواهد بود. تأمین اعتبار از سوی سازمان اطالعات با تأیید و 

و جلوگیری از افزایش اندازه دولت وری نیروی انسانی منظور باالبردن بهرهبه -ج 

قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و ( 5دستگاههای اجرائی مشمول ماده )

 یکپارچه نظام اداری )سینا( ثبت کنند. نیروهای مازاد خود را در سامانهفهرست اسامی 

سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل  -د 

های بازنشستگی اعم از کشوری و مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق

صورت اعالم نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون شوند، دربازنشسته می 1402لشکری که در سال 

 یابد. دو سال افزایش می رعایت شرط سنی به مدت

های بازنشستگی و مدیریت بخشی به منابع و مصارف صندوقدر راستای انضباط -هـ

ای وضعیت پایداری مالی در افق های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمهمصارف آنها صندوق

 های مندرج مصوب تا مرداد سالپنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل

ضمن ایجاد حساب  1402تأمین اجتماعی مکلف است از شهریور سال منتشر نمایند. سازمان  1402

نفع نهائی از این سازی ساز و کار پرداخت به ذیپیادهواحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به 



135 

درآمدها حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه 

تأمین اجتماعی امنای سازمان خواهد بود. هیأتبه حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی 

تأمین اجتماعی و های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان و صندوق

اجتماعی تأمین ( قانون 41( و )38(، )4باشند. همچنین اجرای مواد )های تابعه میکلیه صندوق

 با اصالحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است. 3/4/1354مصوب 

-بینی نشدههای اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشنامهآیین -و

وزیران تصویب هیأت شود و بهاالجرا شدن این قانون تهیه میماه پس از الزماست حداکثر ظرف سه

اند نامه شدهی موظف به تهیه و ابالغ دستورالعمل و یا شیوهئدر مواردی که دستگاههای اجرا رسد.می

  باشد.ماه می بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دوولی مدت خاصی پیش

است و قانون برنامه پنجساله  1402قانون مربوط به سال اجرای احکام مندرج در این  -ز 

با اصالحات و الحاقات ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

االجرا شدن ماه پس از الزمتا زمان تصویب الیحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر ششبعدی آن 

شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب تمدید می ،ناین قانو

 گردد.تنفیذ میبا اصالحات و الحاقات بعدی آن  27/11/1380
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