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  صفحه  دستگاه اجراء كننده  تاريخ تصويب  وحدت رويه) اءعنوان مندرجات (قوانين و مقررات و مصوبات آر

  ١  سازمان برنامه و بودجه كشور  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  كل كشور ١٣٩٧بودجه سال  قانون

  ۱۴  قوه قضائيه  ۲۶/۱۲/۱۳۹۶  نحوه تشكيل و فعاليت مراكز مشاوره خانوادهدستورالعمل 

قانون نحوه اجراء « الحاقي به  )٤رئيس مجلس شوراي اسالمي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (    نظريه
  ۲۰  هيأت وزيران  ۲۳/۱۲/۱۳۹۶  ») قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران١٣٨) و يكصد  و سي و هشتم (٨٥اصول هشتاد و پنجم (

  امور اقتصادي و دارايي وزارت   ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  ت سفارش معتبرنامه در خصوص ترخيص خودروهاي سواري داراي ثب تصويب
  ٢٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت

هاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي كيش، قشم،  سازمان ١٣٩٧نامه در خصوص بودجه سال  تصويب
  زاددبيرخانه شوراي عالي مناطق آ  ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  هاي تابعه آنها چابهار، ارس، اروند، انزلي و ماكو و شركت

  ٢٠  تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

  امور اقتصادي و دارايي وزارت   ۲۰/۱۲/۱۳۹۶  ٩/١٠/١٣٩٦هـ مورخ ٥٤٨٠٣/ت١٢٥٥٧٣نامه شماره  اصالح تصويب
  ٢٠  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ۲۷/۱۲/۱۳۹۶  كل كشور  ١٣٩٦) قانون بودجه سال ١٤نامه اجرايي تبصره ( ) آيين٧اصالح ماده (
ـ وزارت نيرو وزارت امور ا ـ وزارت نفت    قتصادي و دارايي 

ـ وزارت بهداشت، درمان  وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
ـ سازمان برنامه  ـ وزارت جهاد كشاورزي  و آموزش پزشكي 

ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران    و بودجه كشور 
  سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران

٢٠  

  
  

  
  

  ٢٦/١٢/١٣٩٦                                                                    ١١٣٩٧٥/٣٤٨رهشما
  حجت االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
 يكصد و بيست و در اجراي اصل ١٨/٩/١٣٩٦مورخ  ١١٤٩٦٧عطف به نامه شماره 

 كشور  كل ١٣٩٧قانون بودجه سال ايران  اسالمي  ياساسي جمهور ) قانون١٢٣( سوم
 مجلسبا عنوان اليحه به كه مجلس  ٢٠/١٢/١٣٩٦مصوب جلسه علني روز يكشنبه مورخ 

 ) قانون اساسي جمهوري١١٢شوراي اسالمي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم(
ام اسالمي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظ 

  گردد. تشخيص داده شده است، به پيوست ابالغ مي
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
  ٢٧/١٢/١٣٩٦                                                                          ١٦٨٩٤٥رهشما

  سازمان برنامه و بودجه كشور
هوري اسالمي ايران ـاسي جمـت و سوم قانون اسـدر اجراي اصل يكصد و بيس

كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ » كل كشور ١٣٩٧قانون بودجه سال «پيوست  به

از سوي مجمع  ٢٦/١٢/١٣٩٦مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  ٢٠/١٢/١٣٩٦
) موافق با مصلحت نظام تشخيص ١١تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره (

مجلس شوراي اسالمي  ٢٦/١٢/١٣٩٦مورخ  ١١٣٩٧٥/٣٤٨داده شد و طي نامه شماره 
  گردد. واصل گرديده است، جهت اجراء ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ حسن روحاني
  

  ٭كل كشور ١٣٩٧بودجه سال  قانون
كل كشور از حيث منابع بالغ بر دوازده ميليون و  ۱۳۹۷بودجه سال  ـ واحده ماده

ه ميليارد و هفتصد و چهل دويست و بيست و پنج هزار و پانصد و بيست و س
و از حيث مصارف بالغ بر دوازده )ريال ۱۲,۲۲۵,۵۲۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ميليون (

هزار و پانصد و بيست و سه ميليارد و هفتصد و  ميليون و دويست و بيست و پنج
  شرح زير است: به ريال )۱۲,۲۲۵,۵۲۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰چهل ميليون (

اي  هاي سرمايه رآمدها و واگذاري داراييمنابع بودجه عمومي دولت از لحاظ دـ  الف
اي و  هاي سرمايه ها و تملك دارايي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينهو مالي 
بالغ بر چهار ميليون و چهارصد و سي و دو هزار و ششصد و چهار ميليارد و ششصد  مالي،

  شامل:)ريال ۴,۴۳۲,۶۰۴,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰و شصت و هشت ميليون (
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ    .رجوع شود (www.rrk.ir)جهت مشاهده ضمائم و جداول پيوست به پرتال روزنامه رسمي كشور ٭ 

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
http://www.rrk.ir)
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منابع عمومي بالغ بر سه ميليون و هشتصد و شصت و يك هزار و هشتصد و ـ ۱
  )ريال۳,۸۶۱,۸۶۶,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰شصت و شش ميليارد و يكصد و چهل و نه ميليون (

ها و مؤسسات دولتي بالغ بر پانصد و هفتاد هزار و  درآمد اختصاصي وزارتخانهـ ۲
  )ريال۵۷۰,۷۳۸,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰هفتصد و سي و هشت ميليارد و پانصد و نوزده ميليون (

بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ ـ  ب
بار بالغ بر هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست و درآمدها و ساير منابع تأمين اعت

ريال  )۸,۳۹۱,۲۴۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و چهار ميليون (
هشت ميليون و سيصد و نود و يك هزار و دويست بالغ بر ها  ها و ساير پرداخت و از حيث هزينه

  )ريال۸,۳۹۱,۲۴۷,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰چهار ميليون (و چهل و هفت ميليارد و دويست و هشتاد و 
  ـ ١تبصره

سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، ميعانات ـ  الف
بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  شود. %) تعيين مي۳۲گازي و گاز) سي و دو درصد(

ه واريز اين وجوه و مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بالفاصله نسبت ب
%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات ۵/۱۴سهم چهارده و نيم درصد(

هاي  %) استان۳گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد(
) ۵جدول شماره( ۲۱۰۱۰۹يافته موضوع رديف درآمدي  خيز، گازخيز و كمتر توسعه نفت

) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ۲۶) بند(الف) ماده (۳( اين قانون مطابق جزء
و بند (ت)  ۱۴/۱۲/۱۳۹۵اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

) ۳و جزء ( ۱۰/۱۱/۱۳۹۵هاي توسعه كشور مصوب  ) قانون احكام دائمي برنامه۳۲ماده (
م بخشي از مقررات مالي دولت ) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظي۴۴بند (ب) ماده (

صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم  مبالغ مذكور بهاقدام نمايد.  ۴/۱۲/۱۳۹۳) مصوب ۲(
  شود. سال محاسبه و تسويه مي

 هاي به كميسيون بار توسط وزارت نفت كرد وجوه اين بند هر سه ماه يك گزارش هزينه
کشور  سالمي و سازمان برنامه و بودجهبرنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي ا

  گردد. ارائه مي
 (نفت خام، ميعانات گازي و گاز)سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، ـ  ب

) اين قانون معادل نهصد و پنجاه و نه هزار و ۵جدول شماره( ۲۱۰۱۰۱مندرج در رديف
) ريال و ۹۵۹,۳۱۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ون (يليصد و چهارده ميليارد و چهارصد و سه ميس

هاي موضوع  %) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي استان۳منابع مربوط به سه درصد(
) قانون احكام ۳۲) قانون برنامه ششم توسعه و بند(ت) ماده(۲۶) بند(الف) ماده (۳جزء (

) قانون الحاق برخي مواد ۴۴ماده ( ) بند (ب) ۳هاي توسعه كشور و جزء ( دائمي برنامه
) مطابق ترتيبات مندرج در قانون برنامه ۲تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(قانون  به

) اين قانون پنجاه هزار و هشتصد ۵جدول شماره( ۲۱۰۱۰۹ششم توسعه مندرج در رديف
  شود. )ريال تعيين مي۵۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد (
 ت گازصادرات نفت، ميعانات گازي و خالص صادراچنانچه منابع دولت از محل ـ  ج
ارد و چهارصد و سه يليکصد و چهارده مييك ميليون و ده هزار و کمتر از  ۱۳۹۷ در سال

با رعايت شود  يشود، به دولت اجازه داده م الي) ر۱,۰۱۰,۱۱۴,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰( ونيليم
 %)۵۰درصد( پنجاه از محلهاي توسعه كشور  ) قانون احكام دائمي برنامه۱۷بند (ب) ماده (

%) سهم صندوق توسعه ملي ۵۰با لحاظ پنجاه درصد ( يارز رهيب ذخمنابع حسامانده 
  .شده اقدام کند التفاوت حاصل مابه نيمأت نسبت به
بلوچستان،  ستان ويس يها استان يبه شهرها و روستاها يبه منظور تداوم گازرسانـ  د

هرمزگان، جنوب كرمان و خراسان جنوبي، وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه 
کل  ۱۳۹۳) قانون بودجه سال ۲تبصره(» ق«بند  يربط مکلف است در قالب قراردادها ذي

نظام  ير و ارتقايپذ د رقابتي) قانون رفع موانع تول۱۲و ماده ( ۶/۱۲/۱۳۹۲کشور مصوب 
  عمل آورد. اقدام الزم را به ۱/۲/۱۳۹۴کشور مصوب  يمال

ار خود معادل ريالي شركت ملي نفت ايران موظف است از محل منابع در اختيـ   ه
) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( ) رايگان تا سقف مبلغ سيVBچهارميليون تن مواداوليه قير(

%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع ۱۳درصد( به نسبت سيزدهريال 
وزارت %) در اختيار ۵۴پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد( و آبخيزداري كشور)، جهت خاك

راه و شهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محالت هدف 
%) در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي جهت آسفالت ۱۷بازآفريني شهري، هفده درصد(

 ها، سيزده درصد هاي مشاركتي با دهياري معابر و بهسازي روستاها و انجام طرح(پروژه)
هاي كشور) جهت  ها و دهياري امور شهرداري (سازمان كشور%) در اختيار وزارت ۱۳(

 %) جهت نوسازي مدارس۳آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(

در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) با 
قرار دهد و در حسابهاي  قير اولويت تأديه بدهي دستگاههاي مذكور به شركتهاي توليد

مال و با آن از محل خوراك مايع تحويلي ـداري كل كشور اع ود و خزانهـمابين خ في
  ها و پااليشگاهها تسويه نمايد.  پتروشيمي به

نسبت به تحويل كامل مواد  ۱۳۹۷شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 
اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت ربط  ) به دستگاههاي اجرائي ذيVBاوليه قير(

ها حداكثر ظرف مدت دو ماه  شاخصهاي مربوطه نسبت به ابالغ سهم هر يك از استان
  پس از ابالغ اين قانون اقدام نمايند.

هاي  كميسيون ربط به ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي صورت سه گزارش عملكرد اين بند به
  گردد. بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه ميعمران، انرژي و برنامه و 

نكرد،  بيني اي براي راههاي روستايي پيش ريزي شهرستان بودجه چنانچه كميته برنامه
 هاي زير بيست هزار نفر جمعيت و دهياري يها قير رايگان آن شهرستان در اختيار شهرداري

  مصرف شود. گيرد تا در عمران معابر داخل روستا شهرستان قرار مي
 )ريال۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد( نفت تا مبلغ پنجاه زارتبانكها مجازند با تضمين وـ  و

جهت اجراي ربط اين وزارت و شركتهاي استاني آن  تسهيالت به شركت دولتي تابعه ذي
خطوط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با بازپرداخت پنجساله بپردازند. گزارش 

هاي انرژي و برنامه و  بار توسط وزارت نفت به كميسيون لكرد اين بند هر سه ماه يكعم
  گردد. بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه مي

) ١٢مجاز است در اجراي ماده ( ربط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيـ  ز
منظور تسريع گازرساني  به پذير و ارتقاي نظام مالي كشور قانون رفع موانع توليد رقابت

تمام گازرساني به روستاها با شركت ملي گاز  هاي نيمه روستاها و اتمام طرح(پروژه) به
)ريال در اختيار ٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠هزار ميليارد ( ايران توافق نمايد تا مبلغ پنجاه

  شركت مذكور قرار دهد و تا پايان سال تسويه نمايد.
   ـ٢تبصره

  ـ  الف
، مصارف مربوط به واگذاري ۱۳۹۷شود در سال  ولت اجازه داده ميبه دـ ۱

) قانون ۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم ( بند(د) سياست  )۲جزء(موضوع  بنگاههاي دولتي
   پرداخت نمايد. ) اين قانون۱۳را از طريق جدول شماره( ۱/۳/۱۳۸۴مصوب اساسي 
ومي غيردولتي از محل بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمـ ۲

هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي  واگذاري اموال و دارايي
) قانون اساسي و غيرمشمول واگذاري ۸۳موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (

) قانون اساسي مصوب ۴۴وچهارم ( هاي كلي اصل چهل موضوع قانون اجراي سياست
  است.پرداخت ) اين قانون قابل ۱۸ق جدول شماره (از طري ۲۵/۳/۱۳۸۷

) قانون الحاق ۴ماده ( ، مشمول حكم۱۳۹۷شركتهاي در حال واگذاري در سال ـ  ب
  باشند. مي) ۲دولت ( ياز مقررات مال يبخش ميمواد به قانون تنظ يبرخ

  ـ ٣تبصره
مجمع تشخيص  ۲۳/۱۲/۱۳۹۵مورخ  ۰۱۰۱/۹۴۳۴۴شماره رعايت مصوبه  باـ  الف

طرحها  ي) برانانسي(فا يخارج يمال نيتأم التيسقف تسه ۱۳۹۷در سال  ،لحت نظاممص
) ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليم يس يـاليقبل، معادل ر سـال  هيسـهم مانده يعالوه بر باق

با مجوز (فاينانس)  يخارج يمال التيکه استفاده از تسه يموارد در. شود يم نييدالر تع
بر بازپرداخت اصل و  يمبن رانيا ياسالم يجمهور دولت نيمنوط به تضم يقانون
سسات ؤو بانکها و م يکارگزار خارج يخذشده از منابع بانکهاا يمال التيتسه يها نهيهز

 أتيه بيمجاز است پس از تصو يياو دار يامور اقتصاد ريباشد، وز  يالملل نيب يا توسعه
 يبرا ازيمورد ن ياختصاص ايو  يکل يها نامه از طرف دولت ضمانت يندگيبه نما رانيوز

با تصويب آن را  يامضا ارياخت ايصادر و  ماه را حداكثر ظرف مدت يك مذکور يطرحها
 .دينما ضيتفوربط  هيأت وزيران به مقام مسؤول ذي

و شركتهاي   يدولتريغ يعموم يو نهادها يو تعاون يخصوص هايبخش يطرحها
مذکور  التيتوانند از تسه يعامل م يانکهاالزم به ب يها نيبا سپردن تضم زيندانش بنيان 
دات طرح يمذکور از محل عا يک از طرحهايو بازپرداخت اصل و سود هر استفاده کنند

  ن و پرداخت خواهد شد. يتأم
 يمال التيکه منابع آنها از محل تسهاقتصاد  يشورامصوب  يهاطرح هيدر مورد کل

 دييأمنظور ت ربط(به يذ يئتگاه اجرادس هيدييأتاخذ  شوند، يم نيمأ) تنانسي(فا يخارج
منظور  (به ييو دارا ي)، وزارت امور اقتصاديخارج يمال نيمأاستفاده از ت يبرا تياولو

منظور کنترل تعادل و  (بهران يا ياسالم يجمهور ي)، بانک مرکزينامه دولت صدور ضمانت
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 يکنترل طرحها يبرا کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً يتراز ارز تيريمد
 ي) ضروريا هيسرما يها ييتملک دارا يشرکتها و طرحها يشامل طرحها يبخش دولت

منابع  ايطرح و  داتياز طرحها از محل عا کي بوده و بازپرداخت اصل و سود هر
  باشد.  يقانون قابل پرداخت ماين شده در   ينيب شيپ

انون برنامه ششم توسعه، ) ق۴هاي بند (پ) ماده ( با رعايت اولويتاقتصاد  يشورا
و  يمال ،ي، اقتصاديفن هيتوج يکه دارا يبخش دولت يالت مذکور را به طرحهايتسه
 دهد. يباشند، اختصاص م يطيمح ستيز

 موظف است پس از ييو دارا يوزارت امور اقتصاد ،يدولتريغ يخصوص طرحها در
 مالکاناز  يب و کافوثائق مناساخذ  عامل که به پشتوانه يالزم از بانکها نيتضماخذ 

  . دينما نامه بازپرداخت اقدام  طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت
 ين ماليالت تأمي)دالر از تسه۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليک ميدولت مجاز است 

 يا و توسعه ياستفاده از منابع بانکها و مؤسسات مال يالذکر را برا نانس) فوقي(فا يخارج
و  يدانشگاهها، مؤسسات آموزش عال يشگاهها و کارگاههايز آزماير تجهبه منظو يالملل نيب

 ين دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عموميبا تضم يو فناور يپژوهش
  د.ين نمايتأم

هاي توسعه  ) قانون احكام دائمي برنامه۱۶) بند(خ) ماده (۳) و (۲هاي ( حكم تبصره
  كشور بر حكم فوق حاكم است.

كل كشور مصوب  ۱۳۹۵) قانون اصالح قانون بودجه سال ۳۸مفاد تبصره (ـ  ب
  گردد. تنفيذ مي ۱۳۹۷در سال  ۳/۶/۱۳۹۵

از جمله  يا توسعه يشده از بانکها منظور تسريع در جذب تسهيالت تصويب بهـ  ج
) و بانك توسعه و AIIBهاي آسيايي( گذاري زيرساخت اسالمي، بانك سرمايه بانك توسعه
اين   در سقف بند (الف) كننده از تسهيالت مذكور مجازند ، دستگاههاي استفادهتجارت اكو

در چهارچوب سقف اعتبارات تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه كشور 
اين قانون  )۱شده براي اجراي طرحهاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره ( بيني پيش

  افقتنامه متبادله با سازمان مذكور اقدام نمايند.كرد آن در چهارچوب مو نسبت به هزينه
%) سهم دستگاه توسط ۱۵دولت مجاز است درصورت تأمين پانزده درصد (ـ  د

ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه  ها و دستگاههاي ذي شهرداري
در جهت )دالر از تسهيالت خارجي اين تبصره را ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰حداقل دو ميليارد (

برداري از خطوط مترو و طرحهاي كاهش آلودگي هوا اختصاص دهد. دولت  ساخت و بهره
  هاي اين تسهيالت اقدام نمايد. موظف است نسبت به تضمين اصل و هزينه

 ـ ٤تبصره
از محل منابع در اختيار  ۱۳۹۷در سال  شود ياجازه داده مبانكهاي عامل به ـ  الف

  ر اقدام کنند: يبه موارد ز يالت ارزيتسه ينسبت به اعطا
 يو نهادهاي عمومي غيردولتي برا يتعاون ،يخصوص يبخشها گذاران هيسرماـ ۱
 يگازها يآور مشترک و جمع  ادينيم تينفت و گاز با اولو يباالدست يا توسعه يطرحها
در راستاي افزايش ضريب بازيافت مخازن و احياي چاههاي قديمي با داشتن ذخاير  همراه

  از آنها يدينفت و گاز موجود در مخازن و تول تيو بدون انتقال مالک جانفتي در
 با معدن و صنعت بخش يا توسعه يها سازمان ييربنايز و يا توسعه يطرحهاـ ۲
با اولويت مناطق  يتعاون و يخصوص %) بخش۵۱(يدرصد کيو حداقل پنجاه مشارکت

  اي هاي منطقه محروم و كمتر توسعه يافته براساس مزيت
گذاران بخشهاي خصوصي، تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي براي  سرمايه ـ۳

  طرحهاي صنايع تكميلي و تبديلي چغندرقند.
از محل منابع در اختيار  ۱۳۹۷در سال  شود ياجازه داده مبانكهاي عامل به ـ  ب

و  يتعاون ،يخصوص هايبخش گذاران هيسرما به يارز الت يتسه ياعطانسبت به 
مختلف حمل و  اي و نيز انواع هاي توسعه سازمان يا توسعه يطرحها يبرا ها شهرداري

وزارت اي و  هاي توسعه سازمان يو با معرف تيشهري بدون انتقال مالک نقل درون و برون
 ايوزارتخانه و  نيا ربط يو ذ ابعهت يها و شرکتها سازمان نيو تضم يراه و شهرساز

حق اخذ  کشور در قبال يها ياريها و ده يارسازمان امور شهرد نيوزارت کشور با تضم
و سود آن  هيتا استهالک اصل سرما كنندگان به استفاده فروش خدمات اي يدسترس
  د.ناقدام كن
 مبلغ چهل هزار ميليارد ۱۳۹۷در سال عامل مجازند  يبانکهاـ  ج

ار براي خريد تجهيزات ي)ريال تسهيالت از محل منابع در اخت۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
روزرساني آزمايشگاهها و كارگاههاي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و  رفاً تخصصي و بهص

ها و  و دانشگاه آزاد اسالمي براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه يو فناور يپژوهش

ب هيأت امناي آنها از محل يربط و سازمان برنامه و بودجه كشور و با تصو يذ يها سازمان
أت يب هيالت پس از تصوين تسهين ايند. تضمياختيار پرداخت نماتوثيق اموال دولتي در 
الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصي آنها و  امنا بر عهده مراکز فوق

  شود. متناسب با ميزان دريافتي و مبتني بر زمانبندي مورد تفاهم با بانكها بازپرداخت مي
تي موضوع اين بند فقط در مواردي كه بنا تجهيزات تخصصي آزمايشگاههاي تحقيقا

جمهور و يا وزارتخانه تخصصي مربوطه مشابه  به اعالم معاونت علمي و فناوري رئيس
  شود. داخلي ندارند، از شركت خارجي تأمين مي

بانک  يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکارين بند به پيا ينامه اجرائ نييآ
درمان  بهداشت،«و » يقات و فناوريعلوم، تحق«هاي  ران، وزارتخانهيا ياسالم يجمهور يمرکز

ران يأت وزيب هين قانون به تصوي، حداکثر دو ماه پس از ابالغ ا»يو آموزش پزشک
 د.يرس خواهد
منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده  بهـ  د

 )ريال۱۴۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ار و هفتصدوپنجاه ميليارد (هز وسه شود معادل مبلغ يكصدوچهل مي
صندوق توسعه ملي برداشت و منابع حاصله را به رديف درآمد  ۱۳۹۷از ورودي سال 

  داري كل كشور واريز نمايد. نزد خزانه ۳۱۰۷۰۵بندي  عمومي به شماره طبقه
ح زير اي اين قانون به شر معادل مبلغ واريزي از محل جداول و رديفهاي هزينه

  يابد: اختصاص مي
) قانون برنامه ششم و توسعه كمي و ۹۳سازمان صدا و سيما در اجراي ماده (ـ ۱

  هاي توليدي، پويانمايي، مستند، فيلم و سريالكيفي برنامه
  ) قانون برنامه ششم توسعه ۱۰۶تقويت بنيه دفاعي در اجراي ماده (ـ ۲
  ساماندهي بافتهاي فرسوده  ديده از زلزله و كمك بهبازسازي مناطق آسيبـ ۳
) قانون برنامه ۳۵هاي نوين(تحت فشار) در اجراي ماده (توسعه سامانه (سيستم)ـ ۴

  ششم توسعه 
  هاي آن طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبكهـ  ۵
  ) قانون برنامه ششم توسعه۳۸آبخيزداري در اجراي بند (خ) ماده(ـ  ۶
) ۳۸دها در خوزستان در اجراي بند(س) ماده(رفع مشكل برق و مقابله با ريزگرـ ۷

  قانون برنامه ششم توسعه
  پهلو (پنوموكوك) و عفونت كودكان (روتاويروس) در كشور. توليد واكسن سينهـ  ۸

جايي  شده از جمله حقوق و دستمزد و جابه هرگونه پرداخت در غير از موارد مشخص
  اعتبارات اين بند ممنوع است.

 ۱۳۹۷ ماهه اول سال برساني به روستاها و آبياري تحت فشار در سهاعتبارات مربوط به آ
  .گردد هاي كشور توزيع و ابالغ مي و براساس شاخص (سازمان برنامه و بودجه كشور) بين استان

لوله  با يل طرح انتقال آب کشاورزيمنظور تکم بهشود  يبه دولت اجازه داده مـ   ه
ون يليصد و پنجاه ميمبلغ س ستان،يدشت س يچهل و شش هزار هکتار اراض به
الت با نرخ سود يصورت تسه به ي) دالر را از منابع صندوق توسعه مل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰(

 با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوقد. يمتعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نما
ران يا يماسال يجمهور يق بانک مرکزيادشده از طريالت يتسه يالي، معادل ريتوسعه مل
رد تا در چهارچوب يگ يشود، قرار م ين مييار بانک عامل که توسط دولت تعيدر اخت

  ربط مصرف گردد. يذ يها موافقتنامه
كننده مالي خارجي  شود پس از عقد قرارداد با تأمين به دولت اجازه داده ميـ  و

ت مالي خارجي %) تسهيال۱۵اقدامات قانوني الزم را نسبت به تأمين سهم پانزده درصد (
  عمل آورد. (فاينانس) براي طرحهاي ريلي از محل صندوق توسعه ملي به

  يابد: مي اين تبصره با شرايط زير اختصاص تسهيالت بندهاي(د) و (هـ)ـ  ز
منظور و به حساب  ۱۴۰۳تا  ۱۳۹۸هاي سنواتي  تسهيالت مذكور در بودجهـ ۱

  صندوق توسعه ملي واريز گردد. 
ريزي عملياتي) با تأكيد بر تعيين  و جريان وجوه (با رويكرد بودجه برنامه عملياتيـ ۲

اهداف و تعهدات دولت براي هر يك از موارد تهيه شده و به تأييد سازمان برنامه و بودجه 
  كشور برسد. 

ماهه اين مجوز توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و  گزارش عملكرد ششـ ۳
  ر مستقل تهيه و ارسال شود.طو نظارت صندوق توسعه ملي به هيأت

و مقررات  ۱۳۹۷تعيين هرگونه تكليف خارج از اين مجوز در قانون بودجه سال ـ ۴
  براي استفاده و تخصيص منابع صندوق توسعه ملي، ممنوع است.

بودجه  توسط سازمان برنامه و ۱۳۹۶) قانون بودجه سال ۴گزارش نظارتي تبصره(ـ  ۵
  طور مستقل تهيه و ارسال گردد.  ملي به كشور و هيأت نظارت صندوق توسعه
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ها  هزينه منظور افزايش درآمدها، كاهش اصالحات ساختاري و نهادي  و اجرائي بهـ  ۶
) قانون اساسي و ۴۴وچهارم( هاي كلي اقتصاد مقاومتي، اصل چهل در چهارچوب سياست

جدول شماره و ) ۷قانون برنامه ششم توسعه (به ويژه رعايت قواعد مالي مندرج در ماده (
) و جهت تأمين منابع اجراي طرحهاي مشمول اين مجوز در سالهاي آتي از محل منابع ۴(

  بودجه عمومي (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملي) ضروري است.
  ن و مقررات:يت قوانيبا رعا ۱۳۹۷شود در سال  ياجازه داده م ـ ٥تبصره

 ن دانشگاههايو همچن يدولت يها ها و سازمان و وابسته وزارتخانه يدولت يشرکتهاـ  الف
با تصويب هيأت  يعلم و فناور يو پارکها يو مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهش

 يالير ياسالم ياوراق مال الي)ر۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(ارد يليم چهل و پنج هزارتا سقف امنا 
 بيتصو خود که به حيطيو زيست م مالي ،براي اجراي طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي

  .، منتشر كنندتوسط خود اصل و سود و بازپرداختتضمين با رسد،  ياقتصاد م يشورا
ريال  )۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(ارد يليهزار م ست و شصتيتا مبلغ دودولت ـ  ب
 ۳۱۰۱۰۸شماره  فيمنتشر و منابع حاصل را به رد )يارزي ـ الي(ر ياسالم ياوراق مال

 يا هيسرما يها ييتملک دارا يبه طرحها يزيمنابع وارقانون واريز كند.  ني) ا۵جدول شماره (
ن اعتبارات يو همچن )۱شماره ( وستيمندرج در پو طرحهاي ساماندهي دانشگاهها  امتم مهين

تا براساس  ابدي يقانون اختصاص م نيا ياستان يا هيسرما يها ييتملک دارا يطرحها
مربوط  يها نهيسود و هز شود. نهيرنامه و بودجه کشور هزبا سازمان ب متبادله موافقتنامـه

  باشد. يو قابل پرداخت م ينيب شين قانون پي) ا۹انتشار اوراق مذکور در جدول شماره ( به
تبصره، در سقف مطالبات  ني(الف) و (ب) ا يبندها ينرفته طرحها اوراق فروشـ  ج
ربط و سازمان برنامه و  ذي بحسا يطرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذهمان معوق 

، پيمانكاران، مشاورانطلبکاران طرح مذكور (اعم از  يتمامبه بـودجه کشـور قابل واگذاري 
ها از جمله تملک  طرحها و پروژه يها نهير هزين سايو همچنكنندگان تجهيزات  تأمين
  است.دانشگاهها)  يسامانده يطرحها يه بدهيو تأد ياراض

(سازمان امور  وزارت كشور دييهاي وابسته به آنها با تأ ر و سازمانهاي كشو شهرداريـ  د
 ريال)۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليهزار مپنجاه و پنج  سقف تا کشور) يها ياريو ده ها يشهردار
با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط  يالير ياسالم يمالاوراق 
%) از سقف اوراق موضوع ۵۰درصد ( جاهحداقل پنها منتشر كنند.  شهرداريهمان 

اختصاص و رفع آلودگي هوا  و حمل و نقل شهري اين بند به طرحهاي قطار شهري
قطار  يطرحها ياجرا ياوراق بران يابازپرداخت اصل و سود  نييابد. تضم مي
درصد  %) دولت و پنجاه۵۰درصد ( به نسبت پنجاه و حمل و نقل شهري يشهر

%) سهم دولت برعهده سازمان ۵۰درصد ( و تضمين پنجاه است ها ي%) شهردار۵۰(
  باشد. برنامه و بودجه كشور مي

و مربوطه  يشهردارسقف مطالبات معوق طرح با تأييد ن بند در ينرفته ا اوراق فروش
  باشد. يطلبکاران طرح م سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به

را صادر سال  تا سه با سررسيدو قدرت خريد  اسناد خزانه اسالمي با حفظ ،دولتـ   ه
 محصوالت راهبردي ينيد تضمي، خراي هاي سرمايه طرحهاي تملك داراييو به طلبکاران (

مت فروش، بيمه يمحصوالت با ق ينيمت تضميالتفاوت ق ، مابهيک) کشاورزي(استراتژ
 دکنندگانيات توله سالمت و مطالبيمه پايب يها سازمان يهايه بدهيمحصوالت كشاورزي، تأد

 بازپرداختريال واگذار كند.  )۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليهزار م نود و پنجتا سقف  برق)
 يدار و خزانهشود  مي ينيب شيکل کشور پ يسنوات يها بودجه نيدر قوان سنادا نياصل ا

 ) اين قانون۸محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جدول(کل کشور موظف است از 
  د.يآن اقدام نما هيتسو نسبت به

)ريال از مبلغ ۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ چهل و هفت هزار و پانصد ميليارد (
  يابد. موضوع اين بند به سازمان بيمه سالمت ايران اختصاص مي

خود به اشخاص  يقطع يهايبده، خزانه هيتسو )اوراقق اسناد (يدولت از طرـ  و
 ۱۳۹۶سال  انيارچوب مقررات مربوط تا پاکه در چه يو خصوص يتعاون يو حقوق يقيحق
) از اشخاص مزبور تا يها و مؤسسات دولت دولت (وزارتخانه يشده، با مطالبات قطع جاديا

خرجي ـ  صورت جمعي ريال به )۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد (بيست مبلغ 
که  يو خصوص يتعاون يو حقوق يقيدولت از اشخاص حق يقطع مطالباتکند.  هيتسو

کشور  ينظام مال يو ارتقا ريپذ رقابت دي) قانون رفع موانع تول۲بند(پ) ماده ( يدر اجرا
مطالبات اشخاص ، مذکور يهادولت به شرکت يمنتقل شده با بده يدولت يهاشرکت به
 يا هيسرما يها ييتملک دارا ياز دولت بابت طرحها يو تعاون يخصوص يو حقوق يقيحق

 يهايه بدهيق تسوياز طر يربانکيغ يکها و مؤسسات اعتبارادشده به بانياشخاص  يبا بده
 است.ه يقابل تسو ن اسناديله ايوس به دولت به يربانکيغ يبانکها و مؤسسات اعتبار

شود درصورت درخواست متقاضيان، مطالبات قطعي  به دولت اجازه داده ميـ ۱
شركتهاي  و نيز اشخاص حقيقي و حقوقي و خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي

هاي نيرو و جهاد كشاورزي بابت يارانه قيمتهاي تكليفي از دولت، كه  دولتي تابعه وزارتخانه
ايجاد شده است با بدهي  ۱۳۹۵در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط تا پايان سال 

اشخاص يادشده به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي از طريق تسويه بدهيهاي بانكها و 
مربوط تا سات اعتباري غيربانكي به بانك مركزي كه درچهارچوب قوانين و مقررات مؤس

به  )ريال۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ون ميليارد (يليم كيايجادشده، تا مبلغ  ۱۳۹۵پايان سال
  ه خزانه، به شرح زير تسويه نمايد.يتسو ق انتشار اسناديخرجي از طرـ  صورت جمعي

افزايش پايه پولي از شود.  يلت به بانك مركزي ثبت ممبلغ مزبور به عنوان بدهي دو
اين محل ممنوع است. سقف مجاز تسويه بدهي هر بانك و مؤسسه اعتباري به بانك 

  شود. مركزي توسط اين بانك تعيين مي
حداقل تهاتر بدهي از طريق اسناد(اوراق) تسويه خزانه براي اشخاص حقيقي ـ ۱ـ ۱

  )ريال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد (و حقوقي خصوصي و تعاوني پانصد 
تهاتر بدهيهاي نهادهاي عمومي غيردولتي، بانكها و شركتهاي دولتي تابعه ـ ۲ـ ۱
هاي آموزش و پرورش، نيرو و جهاد كشاورزي (صرفاً بابت يارانه قيمتهاي  وزارتخانه

)ريال با ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تكليفي) و شركت ملي نفت ايران پانصد هزار ميليارد (
  شده و قطعي سازمان تأمين اجتماعي اولويت مطالبات حسابرسي

به ستاد اجرائي )ريال از منابع اين جزء ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( تا سقف پنج
  يابد. مي تابعه و وابسته آن اختصاص امام(ره) و شركتهاي فرمان حضرت

نشده سهم نهادهاي  فمانده مصر ۱۳۹۷دولت مجاز است در پايان آذرماه ـ ۲
هاي مذكور را با بدهيهاي بخشهاي  عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه

  ديگر تسويه نمايد.
شده  فيند تعريبانکها از فرآ يمجاز است به منظور استفاده حداکثر يبانک مرکزـ ۳

د. يفراهم  نما ين بانکيب ن بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، را در بازاريدر ا
اي  نامه آيين، مطابق يق آنها نزد بانک مرکزيتوث ين اوراق و چگونگيضوابط نقل و انتقال ا

  .رسد است كه به تصويب هيأت وزيران مي
 ي، شرکتهايردولتيغ يعموم يه مطالبات با منشأ قانوني نهادهاينحوه تسوـ ۴

ژه با رعايت ضوابط يو يمقدسه با حسابرس يها ها و آستان هيها، اتحاد مهي، بانکها، بيدولت
اي خواهد بود كه با پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور  نامه قانوني مطابق آيين

  رسد. وزيران مي و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت
مجاز خواهد بود که از قبل تعهد و  يد از دولت در صورتيجاد طلب جدياـ  ۵
  ن آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.يتضم

ه وجوه ين حکم، کليموضوع ا يهمزمان با تسويه اصل و سود مطالبات بانکهاـ  ۶
هاي آن) در مورد اشخاصي كه اصل و بدهي مطالبات آنها طبق حكم اين  مهيالتزام (جر

شود و بانكها ادعائي در اين خصوص از  ياند، بخشوده م جزء تهاتر و تعيين تكليف شده
  دولت و بدهكاران كه بدهي آنها تسويه شده نخواهند داشت.

به ميزان تسويه مطالبات بانكها از شركت ملي نفت ايران مبالغ آن به حساب ـ ۷
  افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور خواهد شد.

اين بند را در گزارش عملكرد  وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است عملكردـ  ۸
) قانون محاسبات عمومي ۱۰۳ماهانه بودجه عمومي منعكس نمايد و در اجراي ماده(

شده از محل افزايش بدهي دولت به بانك مركزي  منابع استفاده ۱/۶/۱۳۶۶كشور مصوب 
  جمهوري اسالمي ايران را در صورتحساب عملكرد بودجه درج كند.

ط وزارت امور اقتصادي و دارايي به صورت سه ماهه، گزارش عملكرد اين بند توس
هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس  ديوان محاسبات كشور، كميسيون به

  شود. يشوراي اسالمي ارائه م
نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت  آيين

وزيران  كزي پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأتامور اقتصادي و دارايي و بانك مر
  خواهد رسيد.

كشور، تا مبلغ   داري كل هاي خزانه منظور استمرار جريان پرداخت بهدولت ـ  ز
د کمتر يبا سررس )ريال اسناد خزانه اسالمي۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰يكصدهزارميليارد (

اولويت طرحهاي تملك  باهاي  و اسناد مزبور را صرف تخصيصمنتشر ک سال ياز 
. دينما نقانواين ابالغي از سوي سازمان برنامـه و بودجه كشـور موضوع  هاي استاني دارايي

ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه  انتشار اين اسناد در طي شش
استانها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصيص اسناد به طرحهاي با 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR


 ٥صفحه     WWW.RRK.IR                         ۲۸/۱۲/۱۳۹۶روزنامه رسمي                        WWW.DASTOUR.IR                      ۲۱۲۷۳شماره 

نامه با پيمانكار به تفكيك سهم هر استان و شهرستان  ولويت استان اقدام و تعهد و تفاهما
داري كل  هاي خزانه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامي پرداخت تسويه انجام دهند.
  ممنوع است. ،باشد. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد كشور مي
ادل تا مع ۱۳۹۷در سال  شده دياصل و سود اوراق سررس بازپرداخت يدولت براـ  ح

. ديمنتشر نما يالير ياسالم يمالاوراق  الي)ر۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليهزارم سي
کشور  لک يسنوات يها اوراق در بودجه نيمترتب بر انتشار ا يها نهياصل و سود و هز

  شود. مي ينيب شيپ
 نفت و گاز با اولويت ميادين مشـتركگذاري در طرحهاي  سرمايه  منظور بهـ  ط

 يها وزارتخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، يا و توسعه ييربنايز يوزارت نفت و طرحها
 ياسالم يمالاوراق اقتصاد،  يب شورايربط و با تصو يتابعه ذ يق شرکتهايمذکور از طر

و منتشر ريال )۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( سي و پنجدر سقف ) ييا ارز يالير(
ن ياديتوليد همان م شياز محل افزا مذكور يشركتهابازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت)  يطرحها يدات طرح (برايوزارت نفت) و عا يطرحها ي(برا
) ريال از اوراق ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزارميليارد ( ند. حداقل مبلغ بيستينما نيتضم

توسط شركت ملي نفت ايران براي تأمين مالي زيرساختهاي الزم و تأسيسات و منتشرشده 
  يابد. ) اختصاص ميNGLشده( ايستگاههاي تقويت فشار خطوط لوله گازطبيعي مايع

بازپرداخت اصل و سود  يبرا ربط وزارت نفت ازطريق شركتهاي دولتي تابعه ذيـ  ي
 نيشده و همچنديسررس نيو تضام يبانک التيشده، تسهديسررس ياليري ـ اوراق ارز

 يمتقابل طرحها عيب يقراردادها مانکارانيشده به پديسررس يهايبازپرداخت بده
 ي)دالر اوراق مال۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليسه م عادلتا سقف م نفت و گاز يباالدست
 ندموظف هاي مذكورشرکت .دينما منتشر رانيوز أتيه بيبا تصو) ييا ارز يالي(ر ياسالم
  .ندينما هيخود تسو يسال از محل منابع داخل پنجحداکثر تا  اسود اوراق منتشرشده ر اصل و

  ـ  ک
در بازارهاي پول و  ياسالم يمنظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مال بهـ ۱

اي متشكل از رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، وزير امور اقتصادي و  سرمايه كشور، كميته
ران بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون يا ياسالم يكل بانك مركزي جمهور دارايي و رئيس

الذکر  خريد اوراق فوق نظارت خواهند كرد. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشره و ميزان مجاز
  شود. ران توسط اين كميته تعيين مييا ياسالم يتوسط بانك مركزي جمهور

دولت موضوع بندهاي (و)، (ز) و (ح)  اوراق و اسناد منتشره جهت تسويه بدهيـ ۲
  ته مذکور مستثني است.يدر کم ياين تبصره از هرگونه بررس

نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شركتها و دستگاههايي كه بدون تضمين ـ ۳
  باشد. ) اين بند مي۱شود نيز مشمول جزء ( دولت منتشر مي

مربوط  يمسؤول انتشار اوراق مال ابت از دولتيبه ن ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ ۴
  به دولت است.

  شود. ن تبصره مشمول ماليات نميياوراق و اسناد اـ  ل
 اسالميـ  )ريال اوراق مالي۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰دولت مبلغ ده هزار ميليارد (ـ  م

جهت تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه 
  نمايد. كشور) منتشر مي و تجهيز مدارس

) قانون برنامه ششم توسعه و با رعايت قانون اجراي ۱۲در اجراي ماده (ـ  ن
بدهي  ) قانون اساسي دولت مكلف است جهت رد۴۴هاي كلي اصل چهل و چهارم ( سياست

هاي بازنشستگي لشكري و كشوري پس از اقدام  خود به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق
) بند (و) اين تبصره، نسبت به تأديه بدهيها در سقف پانصد هزار ۲ـ ۱زء (الزم در اجراي ج

)ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد (
  روشهاي زير اقدام نمايد:

 االمتياز و حقوق مالكانه در چهارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات ارائه حقـ ۱
  رسد. وزيران مي اي كه به تأييد هيأت سط كارشناسان خبرهكارشناسي تو دقيق 

تأمين خوراك انرژي با قيمت ترجيحي براي واحدهاي توليدي موجود در مناطق ـ ۲
  اند. ويژه اقتصادي كه به موجب قانون تشكيل شده

  اي مهم در دست اجراي كشور هاي سرمايه ها و طرحهاي تملك دارايي واگذاري پروژهـ ۳
  هاي سازماني دولتي كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد. خانه واگذاريـ ۴
سقف استفاده دولت از اوراق موضوع اين تبصره براي مصارف بودجه ـ  س

) قانون برنامه ششم ۴شده در جدول شماره ( بيني عمومي حداكثر معادل سقف پيش
ها در  كتها و شهرداريباشد و اجازه مصرف از اوراق منتشره مربوط به شر توسعه مي

  بودجه عمومي را ندارد.

 ) اين قانون به صورت۷جدول شماره( ۱۵۱۰۰۰ـ ۱اي رديف  ستون متفرقه هزينهـ  ع
  يافته خواهد بود. %) تخصيص۱۰۰صددرصد (

  ـ  ٦تبصره
هاي مستقيم مصوب  ) قانون ماليات۸۴سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(ـ  الف

ساالنه مبلغ دويست و هفتاد و شش  ۱۳۹۷آن در سال و اصالحات بعدي  ۴/۱۲/۱۳۶۶
شود. نرخ ماليات بر كل درآمد كاركنان دولتي و  )ريال تعيين مي۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰(ميليون 

) ۲) و (۱هاي ( العاده و كارانه به استثناي تبصره غيردولتي اعم از حقوق و مزاياي فوق
) قانون ۵و با رعايت ماده( هاي مستقيم و اصالحات بعدي آن ) قانون ماليات۸۶( ماده

با اصالحات  ۱۶/۱۲/۱۳۶۸اي از مقررات مربوط به اعضاي هيأت علمي مصوب  اصالح پاره
و الحاقات بعدي و مربوط به امور آموزشي و پژوهشي است، مازاد بر مبلغ مذكور تا سه 

برابر آن %) و نسبت به مازاد سه برابر، تا چهار ۱۰برابر آن مشمول ماليات ساالنه ده درصد(
%) و نسبت به مازاد چهاربرابر، تا شش برابر بيست ۱۵مشمول ماليات ساالنه پانزده درصد(

شود.  %) تعيين مي۳۵%) و نسبت به مازاد شش برابر سي و پنج درصد(۲۵و پنج درصد(
هاي مستقيم  ) قانون ماليات۱۰۱) و (۵۷ميزان معافيت مالياتي اشخاص موضوع مواد(

  شود. )ريال تعيين مي۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰و شانزده ميليون (ساالنه مبلغ دويست 
) ۲۸( هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده ) قانون احكام دائمي برنامه۱احكام ماده (

) بر حكم بند فوق ۲قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (
  حاكم است.

شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي ـ  ب
 يكصدوپنجاهمبلغ  ،شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب بهاي  دريافت نرخ آب

 %)۱۰۰صددرصد( .داري كل كشور واريز كند ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه )۱۵۰(
محل از  ريال )۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليم هفتصد و پنجاهتا سقف  ريافتيوجوه د

صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي  در رديف معين در بودجه شركت مزبور حساب مذكور
شرب  يآبرسان يبرااعتبار مذكور %) ۲۰بيست درصد(يابد.  و عشايري اختصاص مي

ت و يجمعبراساس شاخص  ييشرب روستا ي%) براي آبرسان۸۰و هشتاد درصد ( يريعشا
ماهه از طريق شركت مهندسي  در مقاطع سههاي كشور  كمبود آب شرب سالم بين استان
سازمان برنامه و بودجه از مبادله موافقتنامه بين  سشود تا پ آب و فاضالب كشور توزيع مي

هزينه  رانير ايسازمان امور عشا ايها و  و شركتهاي آب و فاضالب روستايي استانها  استان
  .به نرخ صفر استوجوه فوق مشمول ماليات  شود.

 يو گمرک ياتيمال فاتيو تخف ها تيموظفند معافربط  ذياجرائي  يهادستگاهـ  ج
دستورالعمل  .نديثبت نمابه خود مربوط  يدر حسابها يخرجـ  يرا به صورت جمعقانوني 
و سازمان برنامه و بودجه کشور تا  ييو دارا ين بند توسط وزارت امور اقتصاديا ياجرائ

غ خواهد شد. گمرك جمهوري اسالمي ايران و ه و ابالين قانون تهيب ايدوماه پس از تصو
ها و تخفيفات را به كميسيون  ماه يكبار گزارش اين معافيت سازمان امور مالياتي هر شش

ها و تخفيفات به عنوان  نمايد. عملكرد معافيت اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه مي
  د شد.ماليات بر واردات وصولي گمرك جمهوري اسالمي ايران محسوب خواه

 ۱۰/۸/۱۳۹۴مصوب از صنعت برق کشور  تي) قانون حما۵عوارض موضوع ماده (ـ   د
 ارديليم و هشتصد هزار دوازدهدر سقف  %) مبلغ برق مصرفي۸زان هشت درصد(يبه م

تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان  گردد يم نييتع الي)ر۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
 موارد مطروحه در قانون فوق يبرا ن سازمانيوسط اص آن تيو تخص برنامه و بودجه کشور

با اولويت روستاها و مناطق دامداري و عشايري و خريد تضميني برق حاصل از تبديل 
 مشتركين روستايي و چاههاي كشاورزي از شمول صرف گردد. پسماندهاي عادي به انرژي

  باشند. حكم اين بند معاف مي
  ـ   ه
هاي توسعه  ) قانون احكام دائمي برنامه۳۲ماده( ) بند(پ)۱متن زير به جزء(ـ ۱

  شود: كشور اضافه مي
هاي غيربرخوردار از اشتغال موضوع اين جزء با  شاخصهاي مناطق و شهرستان

  رسد. پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي
  باشد. رار آنها ميماليات و عوارض ارزش افزوده واحدهاي توليدي محل استقاخذ  محلـ ۲
تواند ماليات بر ارزش افزوده گروههايي از مؤديان  سازمان امور مالياتي كشور ميـ  و

مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده را با اعمال ضريب كاهشي ارزش افزوده فعاليت آن 
، هايي كه ماليات آنها قطعي نشده است مقررات اين بند درخصوص دورهبخش تعيين نمايد. 

اري خواهد بود. ضريب ارزش افزوده هر فعاليت با پيشنهاد سازمان امور مالياتي ج
 رسد. تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي مي كشور به
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 ياز مقررات مال يم بخشيمواد به قانون تنظ ي) قانون الحاق برخ۱۲مطابق ماده (ـ  ز
ربط اجازه  يتابعه ذ يتهاق شرکيرو از طرينفت و ن يها ک از وزارتخانهيبه هر ) ۲دولت (
) ۲۰۰۰ن گاز مبلغ دو هزار (يو تجاري مشترک يشود ماهانه از هر واحد مسکون يداده م

اخذ  الي)ر۱۰۰۰ک هزار (ين برق مبلغ يو تجاري مشترک يال و از هر واحد مسکونير
) اين ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۸۶و  ۱۶۰۱۸۵حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي  و به

موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف  يداري كل كشور واريز و برا زانهقانون نزد خ
%) خواهد بود. ۵۰درصد( الذکر معادل پنجاه ، مبالغ فوقيين روستايمشترک يبرا برسانند.

  وجوه فوق، مشمول ماليات به نرخ صفر است.
 نامه اجرائي اين بند متضمن سقف و نحوه برگزاري مناقصه، تعهدات شركتهاي آيين

گر و پرداخت خسارت به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت  بيمه
  رسد. وزيران مي امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت

ات بر درآمد حقوق کارکنان سازمان يکشور موظف است مال ياتيسازمان امور مالـ  ح
دولت به نرخ  يمن رسيرا مانند مستخدم ۱۳۸۹و ۱۳۸۸ يدر سالها ين اجتماعيتأم
  د.يافت نماي%) محاسبه و در۱۰( درصد ده

) قانون برنامه ششم ۶) بند(ب) ماده(۱توزيع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء(ـ  ط
توسعه در تهران و ساير شهرهاي مشابه نسبت جمعيتي شهر به روستا با شهرستان تهران 

%) نقاط روستايي و ۱۲(%) نقاط شهري و دوازده درصد۸۸به نسبت هشتاد و هشت درصد (
  ريزي و توسعه استان است. گردد. تشخيص اين شرايط با شوراي برنامه عشايري تعيين مي

 كليه مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزينه مصرفي ۱۳۹۷در سال ـ  ي
) ريال و با رعايت الگوي ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( آب، برق و گاز در سقف يك 

هاي نيرو،  باشند. سقف الگوي مصرف طي دستورالعملي توسط وزارتخانه ف ميمصرف معا
  شود. نفت و آموزش و پرورش تدوين و اجراء مي

سود سهام صندوق بازنشستگي فوالد در شركت دخانيات ايران در سقف ـ  ك
)ريال پس از واريز به صندوق بازنشستگي فوالد ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( يك

  شود. داخت حقوق و درمان بازنشستگان صندوق بازنشستگي فوالد ميصرف پر
شناسي و اكتشافات معدني كشور  درآمدهاي سازمان زمين ۱۳۹۷در سال ـ  ل

، ۱۴۰۱۰۵شناسي، اكتشافي و آزمايشگاهي موضوع رديفهاي  مربوط به خدمات زمين
  شود. ) اختصاصي تلقي مي۵جدول شماره ( ۱۴۰۲۰۳و  ۱۴۰۱۰۸
به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان  ۱۳۹۷داي سال از ابتـ  م

) ريال، توليد داخل با نشان ۱۵۰)ريال، توليد مشترك صدوپنجاه(۷۵ايراني هفتاد و پنج (
) ريال به عنوان عوارض ۶۰۰( ) ريال و وارداتي ششصد۲۵۰ي دويست و پنجاه (الملل بين

دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان گردد. وزارت امور اقتصادي و  مي اضافه
اين  ۱۶۰۱۹۰و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف اخذ  و واردكنندگان حسب مورد

معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد قانون واريز نمايد. 
 ۱۲۹۰۰۰و  ۱۲۸۵۰۰، ۱۲۷۵۰۰داري كل كشور، طي رديفهاي شماره  عمومي نزد خزانه

هاي ناشي از آن، بازتواني و  در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري
هاي ورزش و جوانان  درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه

%) و بهداشت، ۲۰%)، آموزش و پرورش به ميزان بيست درصد(۳۰درصد( به ميزان سي
  گيرد. %) قرار مي۵۰به ميزان پنجاه درصد(درمان و آموزش پزشكي 

در راستاي بهبود شاخصهاي محيط زيست و كاهش اثرات مخرب مديريت ـ  ن
درصد  غيراصولي پسماندهاي عادي، سازمان امور مالياتي كشور موظف است تا سقف نيم

%) از فروش كاالهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست ۵/۰(
)ريال به رديف ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰د را دريافت و تا سقف ده هزار ميليارد (گرد مي

اي تبديل پسماند به مواد و  تا براي ايجاد تأسيسات منطقهواريز نمايد  ۱۶۰۱۸۹شماره 
انرژي با اولويت مشاركت بخش خصوصي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و 

اجرائي  نامه هاي كشور قرار گيرد. آيين ها ودهياري داريبودجه كشور در اختيار سازمان شهر
اين بند مشتمل بر نحوه وصول، فهرست كاالهاي مشمول، نرخ هزينه مديريت پسماند 

هاي كشور، صنعت، معدن و تجارت  كاالها و فرآيند اجرائي به پيشنهاد مشترك وزارتخانه
زمان برنامه و بودجه كشور، و اموراقتصادي و دارايي، سازمان حفاظت محيط زيست و سا

  وزيران خواهد رسيد. تدوين و به تصويب هيأت
پسماند  گذاري بخش خصوصي در ايجاد تأسيسات تبديل با هدف ترغيب سرمايهـ  س

تأمين  كافت(پيروليز))، دولت مكلف به سوزي، گازي سازي و آتش عادي به انرژي(شامل زباله
در سقف دويست ميليارد گاههاي حرارتي سوخت كمكي گاز مورد نياز، با قيمت نيرو

در اين تأسيسات به منظور جبران ارزش حرارتي تا متوسط  )ريال۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

باشد. برق توليدي اين نيروگاهها مشمول خريد تضميني برق  هاي كشور مي آن در استان
هاي كشور،  هنامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخان تجديدپذير خواهد بود. آيين

  رسد. وزيران مي نيرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت
افراد  ) قانون برنامه ششم توسعه،۸۰) بند (چ) ماده(۲جزء( ياجرا يدر راستاـ  ع

 يساز برا (ره) و سازمان بهزيستي و خيرين مسكنينيته امداد امام خميتحت پوشش کم
هاي صدور   هاي حمايتي از پرداخت هزينه هادها و سازمانهركدام از افراد تحت پوشش ن

هاي انشعاب آب، فاضالب، برق و  پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و دهياري و هزينه
گاز براي واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به آنان بر اساس الگوي مصرف فقط براي 

  بار معافند. يك
خالص از واردات خودرو در دو سال  %) از سود۶۰دولت موظف است شصت درصد (ـ  ف

عنوان ماليات مازاد بر حقوق ورودي از واردكنندگان خودرو دريافت نموده و پس از  گذشته را به
 اي  از محل رديف هزينه%) آن را ۱۰۰صددرصد ( ۱۱۰۴۱۰واريز به درآمد عمومي رديف 

  يد. صرف يارانه سود تسهيالت توليد و حمايت از اشتغال نما ۵۳۰۰۰۰ ـ ۶۳
سازمان بازرسي كل كشور موظف است بر روند اجراي اين بند نظارت نموده و در 

خواري(رانت)، موضوع را از طريق مراجع  گذاري و ايجاد ويژه صورت وقوع تخلف در تعرفه
  قضائي پيگيري نمايد. 

  شود. عمومي محسوب مي تخلف از اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال
از توليد محصوالت صادرات محور، مديريت واردات، توسعه و  منظور حمايت بهـ  ص

ارتقاي سهم صادرات و بهبود تراز تجاري كشور، دولت مكلف است حداكثر يك واحد 
درصد ميانگين به نرخ تعرفه مؤثر كليه كاالهاي وارداتي كه از انواع مشابه داخلي برخوردار 

آمد مازاد حاصله به مبلغ سيزده هزار باشند به استثناي كاالهاي اساسي، اضافه و در مي
)ريال از درآمد حاصل از حقوق ورودي را به رديف ١٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ميليارد (

آن را به صورت  )ريال١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ده هزار ميليارد (درآمدي واريز و معادل 
به وزارت صنعت، معدن و  ١٥٥٠٠٠ـ ٤%) تخصيص يافته از محل رديف ١٠٠صددرصد (

رت اختصاص دهد تا صرف تقويت و توسعه بازارهاي هدف و تكميل زنجيره توزيع تجا
المللي كاالهاي صادراتي، اعطاي جوايز و مشوقهاي صادراتي، اعطاي كمكهاي فني و  بين

پذيري محصوالت و  اعتباري جهت نوسازي و بازسازي صنايع صادرات محور، ارتقاي رقابت
گرا، يارانه حمل و  طائي به واحدهاي توليدي صادراتخدمات صادراتي، يارانه تسهيالت اع

نقل، كمك به صادرات خدمات فني و مهندسي و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات 
  ايران نمايد.

  ـ ٧تبصره
ر و يپذ د رقابتي) قانون رفع موانع تول۳۵نمودن ماده ( ياجرائ يدر راستاـ  الف

 ن ماده به عبارتيدر ا» کل کشور يدار خزانهز به يوار«کشور، عبارت  يارتقاي نظام مال
» کل کشور يدار نزد خزانه يدولت يز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهايوار«

  گردد. اصالح مي
نسبت  ،مربوط اسناد دييأجمهوري اسالمي ايران مكلف است پس از ت گمركـ  ب

مورد استفاده  تيصادراكاالهاي كه در به استرداد حقوق ورودي مواد و قطعات وارداتي 
موضوع  يانباردار نهي) قانون امور گمركي و هز۶۸) تا (۶۶موضوع مواد ( اند، قرار گرفته

از  ،ظرف مدت پانزده روز ۱۳۹۰/ ۸/ ۲۲مصوب  امور گمركي) قانون ۴۵) ماده (۲تبصره (
  كند.نمايد، اقدام  محل تنخواه دريافتي از خزانه كه تا پايان سال تسويه مي

نعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وزارت صـ  ج
حقوق انحصار  ري(هولوگرام) و سا نگاشت بابت تمام رانيا اتيشرکت دخان يافتيوجوه در

ي و گزارش حسابرس براساس ۲۸/۱۲/۱۳۹۲تا  ۲۷/۴/۱۳۹۱از تاريخ  يمحصوالت دخان
دريافتي بابت  صارحق انحو  اتيع دخانيتوز حاصل از صدور مجوز يدرآمدها همچنين

اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد  ۱۳۹۷سال  يط يمحصوالت دخان ديواردات و تول
قانون  ني) ا۵جدول شماره ( ۱۳۰۴۲۱داري كل كشور موضوع رديف  عمومي نزد خزانه

  كند. زيوار
شده فروش  مت تماميو ق يفيمت تکليالتفاوت ق شود مابه يبه دولت اجازه داده مـ  د

دکنندگان و يکنندگان و تول ت از مصرفيد سازمان حماييمتر مکعب آب را (پس از تأهر 
 يا هيسرما يها ييتملک دارا يطرحها يسازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني) با بده

) قانون برنامه و بودجه كشور ۳۲رو موضوع ماده (يده بخش آب وزارت نيرس يبردار به بهره
 ۵۳۰۰۰۰ـ ۵۳اي  و رديف هزينه  ۳۱۰۴۰۴رآمدي محل رديف درا از  ۱۰/۱۲/۱۳۵۱مصوب 

ربط مكلفند تسويه حساب را  شركتهاي دولتي ذيخرجي تسويه نمايد. ـ  صورت جمعي به
در صورتهاي مالي خود اعمال نمايند. وزارت نيرو نيز گزارش عملكرد اين بند را به تفصيل 
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سبات و انرژي مجلس شوراي اسالمي هاي برنامه و بودجه و محا تا شهريورماه به كميسيون
  نمايد. و ديوان محاسبات كشور ارائه مي

هاي گسترش و  سازمان ۱۳۹۷شود مطالبات قبل از سال  به دولت اجازه داده ميـ   ه
نوسازي صنايع ايران(ايدرو) و توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(ايميدرو) بابت 

صي صنعت و معدن و همچنين مطالبات مشاركت در تأمين سرمايه بانك تخص
هاي مذكور و وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه بابت سهم متعلق به آنها از  سازمان

تا » سود سهام«و » ماليات«واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط را با بدهي آنها به دولت بابت 
از طريق  خرجيـ  صورت جمعي )ريال به۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰سقف چهار هزار ميليارد (

گردش خزانه تهاتر و يا تا سقف مطالبات نسبت به اعطاي خطوط اعتباري تسهيالت مالي 
يافته و  زا با اولويت مناطق كمترتوسعه خارجي(فاينانس) يا تضامين براي طرحهاي اشتغال

  محروم اقدام نمايد.
كسر حق  سازمان تأمين اجتماعي مكلف است تمامي سهم درمان از مجموع مأخذـ  و

و ساير منابع مربوط را  ۳/۴/۱۳۵۴) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۲۹) و (۲۸بيمه موضوع مواد(
کل کشور با عنوان بيمه درمان تأمين اجتماعي متمركز نمايد.  يدار در حسابي نزد خزانه

  نمايد. نه ميين منابع را هزيا ين اجتماعيطبق قانون تأم ين اجتماعيسازمان تأم
نعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت اموراقتصادي و دارايي و وزارت صـ  ز

هاي كلي اقتصاد مقاومتي و  سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است در اجراي سياست
 ۱۳۹۷در جهت تقويت توليد داخل و حفظ منابع ارزي كشور، حداكثر تا پايان خرداد 

ق داراي مزيت توليد داخل و نسبت به شناسايي كاالهاي مصرفي عمده وارداتي و قاچا
ريزي براي افزايش سهم توليد داخل آنها اقدام نمايد. در اجراي اين حكم دولت  برنامه

پذير و ارتقاء نظام مالي  ) قانون حمايت از توليد رقابت۳۱موضوع ماده (مكلف است مشوقهاي الزم 
صورت  به ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۵اي شماره  و هزينه ۱۶۰۱۹۱كشور از محل رديفهاي درآمدي شماره 

%) ارزش كاالهاي موضوع اين بند را ۱۰براي توليد حداقل ده درصد( خرجيـ  جمعي
فراهم نمايد. اجازه فروش قانوني محصوالت خارجي و خدمات پس از فروش آنها، در مورد 
كاالهاي موضوع اين بند، تنها مشروط به مشاركت حداكثري در توليد داخلي است 

  مول احكام كاالي قاچاق خواهد بود.غير اين صورت مش و در
) قانون احكام ۱۷) اين قانون و رعايت ماده(۱پس از اجراي بند(ج) تبصره (ـ  ح

بدهي شامل اصل و سود تسهيالت پرداختي از حساب  هاي توسعه كشور مانده دائمي برنامه
آهن  اسالمي ايران (هما) و  شركت راه ذخيره ارزي به شركت هواپيمايي جمهوري

شده پس از كسر سهم  هوري اسالمي ايران براساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسيجم
صندوق توسعه ملي و سهم عامليت بانكهاي عامل تا سقف سي و پنج هزارميليارد 

) ريال به عنوان افزايش سرمايه دولت در شركت مذكور منظور و ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
  گردد. شده محسوب مي ت تا مبلغ فوق تسويهمانده مطالبات حساب ذخيره ارزي از اين باب

) قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف ۴۳) بند (الف) ماده (۵در اجراي جزء(ـ  ط
است از معدن و صنايع معدني عالوه بر عوارض آاليندگي با تصويب شوراي معادن استان 

عدني را هاي صنايع م هاي معادن و فعاليت %) فروش مواد و فرآورده۱تا يك درصد (
واريزشده از  معادل وجوه) اين قانون واريز كند. ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۸۷دريافت و به رديف 

ريزي و  ) اين قانون در اختيار شوراي برنامه۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۰محل رديف 
درماني و عمراني مورد نياز ـ  هاي بهداشتي گيرد تا صرف فعاليت توسعه استان قرار مي

اي مذكور  هاي مذكور شود. رديف هزينه هاي منطقه درگير خسارت شهرستان شهرستان يا
) بند(الف) ماده ۵اعتبارات موضوع جزء ( ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۰) با شماره ۹در جدول شماره (

 شود. بندي مي ) قانون برنامه ششم توسعه طبقه۴۳(
  ـ  ٨تبصره

) قانون برنامه ۳۵ده (شود در راستاي اجراي بند (ب) ما به دولت اجازه داده ميـ  الف
 يها ل برنامهيذ يششم توسعه و اصالحات بعدي اعتبارات مورد نياز را از محل طرحها

د. سهم ينه نمايبه عنوان سهم کمک بالعوض دولت هز ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰و  ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰
ن کارگر و تأمين مصالح يا يا تأمي يبرداران به صورت نقد مانده به عنوان سهم بهره يباق

داراي  يچاهها يهوشمند بر رو يا نصب کنتورهايوسايل راهسازي و نقليه و كاركرد 
  رش است.يبرداري قابل پذ پروانه بهره
بر الزام اعمال  يمبن ۲۵/۴/۱۳۹۶پاک مصوب  ي) قانون هوا۶ماده ( يدر اجراـ  ب

مه مطابق با يق متوقف نمودن و صدور قبض جرياز طر ينه فنيفاقد معا يقانون خودروها
تهران و شهرهاي داراي آلودگي هوا مکلف  ي، شهرداريبه تخلفات رانندگ يدگيرس قانون
 ياسالم يجمهور يانتظام يرويباشند. ن ي) مLEZهوا ( يه کاهش آلودگيطرح ناح يبه اجرا

 يد. مبالغ وصولين اقدام نمايمه متخلفيران مکلف است مطابق قانون نسبت به جريا

ز يكشور وار کل يدار نزد خزانه ۱۶۰۱۸۳ يعموم ف درآمديصادرشده به رد يها مهيجر
ن قانون در جهت ي) ا۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ  ۴۹ف يتا از محل اعتبار ردگردد  يم

تهران و ساير  يبه شهردار يحمل و نقل عموم يبردار هوا و توسعه و بهره يکاهش آلودگ
  ابد.يشهرهاي داراي آلودگي هوا اختصاص 

  ـ ٩تبصره
اجازه  يعلم و فناور يهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و پارکهابه دانشگاـ  الف
 ۱۳۹۶درآمد اختصاصي سال عملكرد تا سقف  با تصويب هيأتهاي امناي خودشود  داده مي
و در جهت تكميل طرحهاي تملك از بانكها اقدام كنند  التيتسهاخذ  نسبت به

) ۱۰۳ضوع بند (پ) ماده (ن مويمتأهل يو احداث خوابگاههااي خود  هاي سرمايه دارايي
 رآمدو نسبت به بازپرداخت اقساط از محل د ندينما استفادهقانون برنامه ششم توسعه 

 ينيب شيان مکلفند نسبت به پيرفاه دانشجو يها صندوق كنند. اختصاصي خود اقدام
 يارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههايمنظور پرداخت  خود به يها تياعتبار الزم در فعال

  ند.ين اقدام نمايمتأهل
وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل  يه درآمدهايکل ۱۳۹۷سال  ياز ابتداـ  ب

) و پيوست شماره ۵جدول شماره ( ۱۲۷۵۰۰ها مندرج در رديف  آموزش و پرورش استان
  شود. يم يكشور، اختصاص داري كل ) اين قانون پس از واريز به خزانه۲(

صندوق  به ۱۳۹۶تا سال  ۱۳۸۵شده پرداختي از سال  %) وجوه اداره۱۰۰صددرصد(ـ  ج
هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش  رفاه دانشجويان وزارتخانه

هاي رفاه  صندوق منابع ماليعنوان كمك جهت افزايش  پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي به
منابع  ريسا نيهمچن ر واز بازپرداخت وامهاي مذكو لوجوه حاص شود. دانشجويي تلقي مي

 )ريال۱۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد ( سيصد صندوق تا سقف يازده هزار و  يها تياز فعال يناش
دانشجويان  بهوام در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت كشور  داري كل پس از واريز به خزانه

  رسد. به مصرف مي
(ره) و ينيمداد امام خمته ايپوشش کم ان تحتيدانشجو يلينه تحصيمازاد هزـ  د

ق ين قانون در قالب وام از طريکشور نسبت به اعتبارات مندرج در ا يستيسازمان بهز
مذکور پس از  يرد. اقساط وامهايگ ين افراد قرار ميار ايان در اختيصندوق رفاه دانشجو

ان تحت پوشش يشود. دانشجو يل و اشتغال به کار افراد، پرداخت ميفراغت از تحص
  باشند. يافت وام ميت دريمزبور در اولو يتيحما ينهادها
سازي  منظور ساماندهي و بهينه شود به به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميـ   ه

كاربري بخشي از امالك و فضاهاي آموزشي، ورزشي و تربيتي خود و با رعايت مالحظات 
آنها اقدام كند. تغيير كاربري برداري از  آموزشي و تربيتي، نسبت به احداث، بازسازي و بهره

) ۵موضوع اين بند به پيشنهاد شوراي آموزش و پرورش استان و تصويب كميسيون ماده(
صورت  ۲۲/۱۲/۱۳۵۱شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب تأسيس  قانون
گواهي اخذ  نقل و انتقال امالك، شامل تغيير كاربري،از پرداخت كليه عوارض  گيرد و مي
  باشد. معاف مي برداري، احداث، تخريب و بازسازي و ساير عوارض شهرداري بهره

 يها اعتبارات برنامه کاهشدر راستاي تحقق اهداف نقشه جامع علمي كشور ـ  و
  اجرائي، ممنوع است. يتوسط دستگاهها يپژوهش
، اعتبارات قانون استفاده يو فناور ي، پژوهشيعلم يبه منظور ارتقاي شاخصهاـ  ز
 ۳۰/۷/۱۳۹۳يافته مصوب  توسعهن از امکانات کشور براي ارتقاي مناطق كمترمتواز
و جهاد  يعلم و فناور ي، پارکهاياختصاص به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال قابل

  دانشگاهي مستقر در استان است.
بر  ي) قانون برنامه ششم توسعه مبن۶۴بند (ب) ماده ( ياجرا يدر راستاـ  ح

افته به دستگاههاي ي صيتخص يا نهي%) از اعتبارات هز۱رصد(ک دياختصاص حداقل 
 ي، شورايو توسعه فناور يک و شش) به امور پژوهشيفصول  ياجرائي (به استثنا

ن ماده را از سرجمع اعتبارات يو توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع ا يزير برنامه
 يستان)، کسر و با هماهنگادارات کل آموزش و پرورش ا ياستان (به استثنا يا نهيهز

 يازهايمصوب و ن يپژوهش يها استيها و س تيو بر اساس اولو ياستان ياجرائ يدستگاهها
 يسازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگ ياستان و در چهارچوب دستورالعمل ابالغ

ن يتدو يو بهداشت، درمان و آموزش پزشک يقات و فناوريعلوم، تحق يها وزارتخانه
شده  نييتع ياستان ياجرائ يبه دستگاهها يو توسعه فناور يامور پژوهش يگردد) برا يم

  توسط آن شورا اختصاص دهد.
وست يوابسته به دولت مندرج در پ يسودده، بانکها و مؤسسات انتفاع يشرکتهاـ  ط
%) ۴۰درصد( مربوط، حداقل چهل ين قانون، مکلفند در اجراي تكاليف قانوني) ا۳شماره (

زان بيست يوست را در مقاطع  سه ماهه به ميخود مندرج در آن پ ينه امور پژوهشيزاز ه
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 يتا در راستاز كنند يکل کشور وار يدار نزد خزانه ي%)، به حساب خاص۲۵و پنج درصد(
و  يق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عاليحل مسائل و مشکالت خود از طر

 يها نامه انين پاي، عناويکاربرد يها لب طرح(پروژه)و جهاد دانشگاهي و در قا يپژوهش
 آموختگان دانش يقاتيتحق يها و طرح(پروژه) يپسادکتر يها ، طرح(پروژه)يليالت تکميتحص
  رشاغل به مصرف برسانند.يغ يليالت تکميتحص

و جهاد دانشگاهي مازاد  يو پژوهش يدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال ين مبالغ برايا
ناً پس از تبادل توافقنامه ين قانون محسوب و عيشده آنها در ا ينيب شيپ يتصاصبر درآمد اخ

کل  يدار کل کشور، توسط خزانه يدار توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه كشور و خزانه
و يا جهاد دانشگاهي طرف قرارداد برگشت داده  يا پژوهشي يکشور به مؤسسات آموزش عال

  شوند.  ه يها تسو کل مبلغ توافقنامه يان سال ماليکه تا پا يطور شود، به يم
و  يو فناور يو پژوهش ين بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشياعتبارات موضوع ا

  شود. ينه ميهز يصورت امان جهاد دانشگاهي به
آموختگان  ، دانشيان، پژوهشگران پسادکتريحداقل سهم قابل پرداخت به دانشجو

  %) خواهد بود. ۶۰درصد ( از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت کارورز يروهايپژوهشگر و ن
%) از ۱۰توانند حداکثر تا ده درصد ( ين بند ميشرکتها، بانکها و مؤسسات موضوع ا

ق دانشگاهها و مؤسسات يمذکور را از طر ينه امور پژوهشي%) هز۴۰مبلغ چهل درصد (
  ند.ينه نمايمذکور هز نامه نييوابسته به خود و جهاد دانشگاهي در چهارچوب آ يپژوهش
ر موارد يمصرف و سا يمربوط، چگونگ ين بند شامل سازوکارهايا ينامه اجرائ نييآ

، ييو دارا يامور اقتصاد يها وزارتخانه يشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاريپ به
، صنعت، معدن و تجارت و ي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکيقات و فناوريعلوم، تحق

  د.يران خواهد رسيوز أتيب هين قانون به تصويحداکثر دو ماه پس از ابالغ ا يکشاورز جهاد
  ـ ١٠تبصره
 ميلياردهفتصد و پنجاه اي مكلفند مبلغ دوهزار و  شركتهاي بيمهـ  الف

)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
عالي بيمه  تصويب شوراي  از شركتها تعيين و به هر يك براساس فروش بيمه (پرتفوي) 

) اين قانون ۵جدول شماره ( ۱۶۰۱۱۱صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف  رسد به مي
و حمل و  يوجوه واريزي در اختيار سازمان راهدارداري كل كشور واريز كنند.  نزد خزانه
قرار  ان اورژانس کشورو سازم نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ،کشور يا نقل جاده

) اين قانون در امور ۷جدول شماره(ن دستگاهها در يمربوط به ا يهارديفتا در گيرد  مي
مركزي جمهوري اسالمي ايران  بيمههزينه شود.  و مرگ و مير، منجر به كاهش تصادفات

بند وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين  است.بند موظف به نظارت بر اجراي اين 
  شود. وان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب ميعن به

اي كشور، نيروي انتظامي و سازمان اورژانس  سازمان راهداري و حمل و نقل جاده
ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور به بيمه  کشور موظفند گزارش عملكرد خود را هر سه

  مركزي جمهوري اسالمي ايران گزارش نمايند.
 ياجتماع يبهاينمودن طرح جامع کنترل و کاهش آس يجرائه و ايمنظور ته بهـ  ب
) ۸۰(موضوع ماده ( ي، کودکان کار و مفاسد اخالقينينش هياد، طالق، حاشيت اعتيبا اولو

ن قانون، ي) ا۹جدول شماره (  ۵۵۰۰۰۰ـ ۲۲ف يقانون برنامه ششم توسعه) اعتبار رد
کشور صرف اقدامات  ياجتماع ياد شورييشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با تأيپ به

  گردد. يطرح فوق م ياجرائ
، آن يساز يق سازمان خصوصيمکلف است از طر ييو دارا يوزارت امور اقتصادـ  ج

کارکنان فوالد را که  يمتعلق به مؤسسه صندوق بازنشستگ يها ييقسمت از سهام و دارا
 يات مربوط به قانون اجراباشند، مطابق مقرر يبازده م ده و کم انيا زيبوده و  يکنترل

به فروش برساند و منابع حاصله  ي) قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ( يکل يها استيس
سهام  يار صندوق مذکور قرار دهد. دولت موظف است از منابع حاصله از واگذاريرا در اخت

 يمال) قانون برنامه ششم توسعه، تعهدات ۱۲بند (پ) ماده ( يمذکور و اجرا يها ييو دارا
ق ي%)) که از طر۵(کمتر از پنج درصد ( يتيريرمديد سهام غيصندوق مزبور بابت خر

  د.يه نمايشود را تهاتر و تسو يا ميعرضه شده و  يساز يسازمان خصوص
اصول  يکه در اجرا ياجرائ يمراجع بين دستگاهها اختالف حلدر مورد آراي ـ   د

 يا در اجرايو  ي) قانون اساس۱۳۹) و يكصد و سي و نهم (۱۳۴يكصد و سي و چهارم (
ربط از  يذ يل دستگاه اجرائين و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دليقوان
 ن در چهارچوبيا مستنکفيد، با مستنکف ينما يخوددار اختالف حلم مرجع يتصم ياجرا

و گردد. سازمان برنامه  برخورد مي ۷/۹/۱۳۷۲مصوب  يبه تخلفات ادار يدگيقانون رس
گذشته  يخ وصول رأيماه از تار مرجع مذکور كه حداکثر هجده يبودجه کشور مطابق رأ

دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه  يباشد، از اعتبارات بودجه سنوات
وابسته  يا مؤسسات انتفاعيو  يدولت يد. در خصوص شرکتهاينما ينفع اضافه م يذ ياجرائ

ادشده نزد ي يمذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعف يتکل يبه دولت، اجرا
  باشد. يکل کشور) م يدار (خزانه ييو دارا يخزانه برعهده وزارت امور اقتصاد

 هزار شود عرصه و اعيان تعداد تا پنجاه به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده ميـ   ه
متعلق به خود كه  تمام شده يا نيمه باب از واحدهاي مسكوني مسكن مهر تكميل

شده براي تحويل  پرداختفاقد متقاضي است را با مجوزهاي مربوطه و تسهيالت 
بگيران تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي  مستمري به

  كشور واگذار نمايد.
نامه اجرائي اين بند متضمن نحوه واگذاري و نحوه انتقال تسهيالت توسط  آيين
هاي راه و شهرسازي و اموراقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي و كميته وزارتخانه 

ماه پس از تصويب اين  امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور ظرف مدت يك
  رسد. وزيران مي شود و به تصويب هيأت قانون تهيه مي

المللي  وجوهي كه براي تملك عرصه در اختيار بخش نظامي فرودگاههاي بينـ  و
توسط شركت مادرتخصصي فرودگاهها و ناوبري هوايي  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶كشور در سالهاي 

عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي و از ماليات معاف  شود به ايران هزينه شده و مي
هاي ثابت شركت نيز كه در همين  باشد. همچنين آن بخش از امالك و ديگر دارايي مي

  باشد. شود، از پرداخت ماليات معاف مي منتقل ميرابطه به نيروهاي مسلح 
مستقيم  هاي ) قانون ماليات۱۴۹انتقال مازاد تجديد ارزيابي شركتها، موضوع ماده(ـ  ز

به حساب افزايش سرمايه با رعايت شروط ذيل بالمانع است  ۳۱/۴/۱۳۹۴اصالحي مصوب 
  و مشمول ماليات به نرخ صفر خواهد بود:

) ۱۴۱ماده( مشمول ۱۳۹۶براساس صورتهاي مالي عملكرد سال شركتهاي مذكور بايدـ ۱
 شده باشند. ۲۴/۱۲/۱۳۴۷اليحه قانوني اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب 

) اليحه قانوني ۱۴۱شركتهاي مذكور بايد با اين تجديد ارزيابي از شمول ماده(ـ ۲
  اصالح قسمتي از قانون تجارت خارج شوند.

گمركي و سود بازرگاني واردات لوازم آرايشي مجموعاً به عوارض  ۱۳۹۷در سال ـ  ح
واريز و معادل  ۱۶۰۱۸۸رديف درآمدي منابع حاصله به گردد.  %) اضافه مي۱۰ده درصد(
جويي ارزي در  به هيأت امناي صرفه ۵۳۰۰۰۰ـ  ۶۱اي  از محل رديف هزينهريالي آن 

حلزون شنوايي  معالجه بيماران جهت خريد عضو مصنوعي (پروتز) حلزون جهت كاشت
  يابد. تخصيص مي

آهن جمهوري اسالمي ايران مجاز است با استفاده از كليه اموال منقول و  راهـ  ط
غيرمنقول خود از جمله اراضي ملي و دولتي در اختيار خود واقع در محدوده ايستگاههاي 

نون ) قا۲۷شده در ماده( بيني آهن از طريق مشاركت با بخش خصوصي با سازوكار پيش راه
) نسبت به زيباسازي و ۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(
آهن اقدام نمايد. سازمان  بهسازي حريم خطوط واقع در محدوده شهرها و ايستگاههاي راه

نام  ثبت اسناد و امالك كشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي يادشده به
اي مركب از هريك از  ري اسالمي ايران بر اساس تصميم كميتهآهن جمهو شركت راه

آهن جمهوري  نمايندگان سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، وزارت راه و شهرسازي (راه
  اسالمي ايران) و وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايد.

  ـ ١١تبصره
زنان معسر و  تيلومحکومان معسر با او هياعتبارات د يکسر نيمنظور تأم بهـ  الف

مجاز است با  يدادگستر يروز باشد،دولت  اي المال تيکه پرداخت خسارات برعهده ب يموارد
 ارديليبدني حداکثر تا سه هزار و پانصد م هاي نظارت صندوق تأمين خسارت أتيه بيتصو

 )۲۴((ث) و (ج) ماده  ياز منابع درآمد ساالنه موضوع بندها الي) ر۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
 هينقل لياز وسا يخسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناش ياجبار مهيقانون ب

) اين قانون ۷جدول شماره ( ۱۱۰۰۰۰ـ ۲را از محل اعتبارات رديف  ۲۰/۲/۱۳۹۵مصوب 
مبلغ  ،يدادگستر ريصندوق مزبور مکلف است با اعالم وز رعامليكند. مد نهيو هز افتيدر
وزارت دادگستري  قرار دهد. يوزارت دادگستر اريماهه در اخت ع سهنسبت در مقاط را به ادشدهي

هاي برنامه و بودجه و  مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به كميسيون
  محاسبات، اقتصادي و اجتماعي و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.

از  شيکه ب يعموم فهين خدمت وظمشموال هيکلشود  يبه دولت اجازه داده مـ  ب
 اقساطي كهصورت نقد و  به بتيمدت زمان غ مهيبا پرداخت جر را دارند بتيسال غ هشت
 معاف كند. شود،  تسويه مي ۱۳۹۷ سال تا پايان

مشموالن مذکور به حساب درآمد  يها تيمعاف يحاصل از اعطا يدرآمدها تمام
و تا سقف شود  ز مييکشور وار کل يردا نزد خزانه ۱۵۰۱۲۸ فيکشور موضوع رد يعموم
از طريق رديفهاي امور دفاعي  الير)۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ليارد (يزده هزار و پانصد ميس

مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان بـرنامه و بودجه  ) اين قانون،۷در جدول شماره (
  .يابد اختصاص ميکشور 
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به شرح جدول  فهينظام وظ تيفصدور کارت معا يب برايجريمه مشموالن غا ميزان
  باشد: زير مي
 

  پايه ريالي جريمه مشموالن غايب  مدرك تحصيلي
  ريال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  زيرديپلم
  ريال ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰  ديپلم
  ريال ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  كارداني
  ريال ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰  كارشناسي

  ريال ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰  كارشناسي ارشد
  ريال ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰  دكتراي عمومي علوم پزشكي

  ريال ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰  دكتراي تخصصي غيرعلوم پزشكي
  ريال ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰  هاي علوم پزشكي و باالتر دكتراي تخصصي رشته

%) به مبالغ جريمه پايه ۱۰درصد ( به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، دهـ ۱
 شود. سال محسوب مي ماه، يك اضافه و مدت غيبت بيش از شش

ازاي  %) و براي مشموالن داراي فرزند نيز به۵درصد( تأهل، پنجبراي مشموالن مـ ۲
  شود. %) از مجموع مبلغ جريمه كسر مي۵درصد( هر فرزند، پنج

پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان  فرزندان مشمول افراد تحتـ ۳
  شوند. مند مي %) تخفيف بهره۷۰بهزيستي موضوع اين بند از هفتاددرصد(

هاي مهارتي كاركنان(پرسنل)  %) از اعتبار بند(ب) جهت آموزش۵د(درص پنجـ  ج
  يابد. اي اختصاص مي ها به سازمان آموزش فني و حرفه وظيفه در پادگان

غيرعمد  هاي بدني مكلف است ديه زندانيان حوادث رانندگي صندوق تأمين خسارتـ  د
ر در زندان را كه به دليل محدوديت سقف تعهدات شركتهاي بيمه و صندوق مذكو

  االجراء شدن قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص برند و قبل از الزم مي سر به
اند، تأمين نمايد تا پس از معرفي  ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زنداني شده

  صورت بالعوض نسبت به آزادي آنها اقدام كند. ستاد ديه كشور به
مسلح مکلفند  يروهاين ) قانون برنامه ششم توسعه، ۱۱۰ه (ماد ياجرا يدر راستاـ   ه

را از حقوق ماهانه آنان کسر  يسازمان يها نه مسکن کارکنان ساکن در خانهيکمک هز
کنند.  زي) اين قانون وار۵جدول شماره( ۱۶۰۱۸۴كشور موضوع رديف کل يدار و به حساب خزانه

ر و يتعم يها نهيهز يمسلح برا يروهاين يفهايرا در رد يزيدولت مکلف است وجوه وار
  د.يص و پرداخت نمايتخص يسازمان يها خانه ينگهدار
هاي رانندگي توسط مالكان  حساب قبوض جريمه صورت پرداخت و تسويه درـ  و

 ۱۳۹۶، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت تا پايان سال ۱۳۹۷خودرو تا پايان آذرماه 
 ۱۵۰۱۲۳حل به حساب درآمد عمومي موضوع رديف شود. مبلغ وصولي از اين م بخشيده مي

  رسد. مصرف مي به ۱۰۶۰۰۰ـ۱اي و از طريق رديف هزينهشود  ) اين قانون واريز مي۵جدول شماره(
كوپترهاي  هلي هاي شركت پشتيباني و نوسازي ماليات ناشي از تجديد ارزيابي داراييـ  ز

ر محاسبه شده و منابع حاصل از ايران و قطعات موجود در انبارهاي اين شركت به نرخ صف
  شود. تجديد ارزيابي به حساب افزايش سرمايه دولت در اين شركت منظور مي

عوارض خروج از كشور براي زائران عتبات براساس قانون بودجه  ۱۳۹۷در سال ـ  ح
  گردد. مياخذ  ۱۳۹۶سال 

از مرزهاي  ۱۳۹۷ماه  تا بيست و دوم آبان ۱۳۹۷زائران اربعين كه از تاريخ سوم مهرماه 
  باشند. شوند از پرداخت عوارض خروج معاف مي مي زميني به مقصد كشور عراق از كشور خارج

مندي و اوالد و  هزينه عائله التفاوت كمك سازمان برنامه و بودجه مجاز است مابهـ  ط
شده براي هريك از دستگاههاي  بيني عيدي بازنشستگان لشكري و كشوري از اعتبار پيش

اي صندوق مذكور  ملي و استاني مربوطه را از بودجه آنها كسر و به اعتبارات هزينه اجرائي
 اضافه نمايد.
  ـ ١٢تبصره

بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان  افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوقـ  الف
نحوي  گيرد به توسط دولت در اين قانون انجام ميطور جداگانه  كشوري و لشكري و قضات به

در  ۸/۷/۱۳۸۶ مصوب) قانون مديريت خدمات كشوري ۷۸(ماده وت تطبيق موضوع تفا كه
  .باقي بماند رييبدون تغ ،حكم حقوق

) قانون احكام دائمي ۱) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۷۴احكام بند(ب) ماده (
مواد به قانون  ) قانون الحاق برخي۲۸هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده ( برنامه
  ) بر حكم اين بند حاكم است.۲م بخشي از مقررات مالي دولت(تنظي

بگير شاغل  دولت مكلف است حقوق و مزاياي مستمر گروههاي مختلف حقوقـ ۱
) قانون ۲۹قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (  )۵دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (

نزولي با رعايت بند  صورت پلكاني برنامه ششم توسعه و اعضاي هيأت علمي و قضات را به

تر از  اي افزايش دهد كه طبقات پايين گونه ) قانون برنامه ششم توسعه به۲۸ماده (  (پ)
  درصد افزايش بيشتري برخوردار شوند.

%) خواهد بود و مقامات و همطرازان ۲۰حداكثر ميزان افزايش بيست درصد (
و اعضاي هيأت مديره و  قانون مديريت خدمات كشوري و مديران عامل  )۷۱موضوع ماده (

  )۲۹) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵رؤساي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (
قانون برنامه ششم توسعه، استانداران و شهرداران مراكز استانها و اعضاي شوراي اسالمي 

  شوند. مشمول افزايش نمي ۱۳۹۷شهر مراكز استانها در سال 
) قانون احكام دائمي ۱انون برنامه ششم توسعه، ماده () ق۷۴احكام بند(ب) ماده (

) قانون الحاق برخي مواد به قانون ۲۸هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده ( برنامه
  ) بر حكم اين جزء حاكم است.۲تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

پاداش پايان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از ـ ۲
هاي  و اصالحات آن و پاداش ۲۶/۲/۱۳۷۵هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب  نههزي

) ۲۹مشابه به مقامات، رؤسا، مديران و كاركنان كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(
) قانون مديريت خدمات كشوري و همچنين ۵قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(

انرژي اتمي حداكثر معادل هفت برابر حداقل وزارت اطالعات، نيروهاي مسلح و سازمان 
) قانون مديريت خدمات كشوري در ازاي هر سال خدمت ۷۶حقوق و مزاياي موضوع ماده(

بود.  گيرد، خواهد سال كه از لحاظ بازنشستگي و وظيفه مالك محاسبه قرار مي تا سقف سي
شابه در حكم هرگونه پرداخت خارج از ضوابط اين قانون تحت اين عنوان و عناوين م

  تصرف در اموال عمومي است.
) قانون احكام دائمي ۱) قانون برنامه ششم توسعه، ماده (۷۴احكام بند(ب) ماده (

) قانون الحاق برخي مواد به قانون ۲۸هاي توسعه كشور و تبصره بند(ي) ماده ( برنامه
  ) بر حكم اين جزء حاكم است.۲تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

مازاد منقول ريغ يها ييمجازند از محل فروش اموال و دارا يئاجرا ياههادستگـ  ب
استثناي انفال و اموال دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد  در اختيار خود به

) قانون اساسي و اموال مشمول واگذاري در ۸۳مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم (
) قانون اساسي با رعايت قوانين و ۴۴هارم (وچ كلي اصل چهل هاي قانون اجراي سياست

 دينسبت به بازخركشور،  داري كل نزد خزانه يبه درآمد عموم زيپس از وارمقررات مربوطه و 
افرادي كه براساس  به خدمت انيپاداش پا پرداخت و يرسمريو غ يکارکنان مازاد رسم

 نيا )۹جدول شماره ( ۵۳۰۰۰۰ـ۳۶ فياز محل اعتبار رد شوند، قانون، بازخريد يا بازنشسته مي
و  يادار« و» برنامه و بودجه کشور« يها که توسط سازمان ياجرائنامه  نييقانون مطابق آ

تصويب هيأت وزيران  شود و به مي هيته ييو دارا يو وزارت امور اقتصاد» کشور ياستخدام
  .ندي، اقدام نمارسد مي

) اين قانون را ۹ماره(جدول ش ۵۵۰۰۰۰ـ ۳۷ دولت مجاز است اعتبار رديفـ  ج
سازي حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي  متناسببراي افزايش و 

ماهانه آنها  كه دريافتيبا اولويت كساني مين اجتماعي نيروهاي مسلح أكشوري و سازمان ت
ي كه توسط ئنامه اجرا ينيبراساس آ ،باشد )ريال مي۲۰,۰۰۰,۰۰۰ميليون( كمتر از بيست

و به تصويب شود  ميربط تهيه  امه و بودجه كشور با همكاري دستگاههاي ذيسازمان برن
  رسد، اختصاص دهد. مي هيأت وزيران

مين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند أصندوق بازنشستگي كشوري و سازمان ت
از ناشي از اجراي اين حكم را نفع  بازنشستگان ذي ۱۳۹۷احكام حقوقي سال افزايش 

  يند.اعمال نما ۱/۱/۱۳۹۷
هاي  شود از محل منابع حاصل از فروش اموال و دارايي به دولت اجازه داده مي

به استثناي اموال مشمول واگذاري موضوع قانون منقول و غيرمنقول مازاد خود 
هزار  تا سقف يك ) قانون اساسي۴۴وچهارم( هاي كلي اصل چهل اجراي سياست

سازي  ن منابع مالي براي همسان)ريال نسبت به تأمي۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد (
  حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري اقدام كند.

ها، استانداران موظفند  هاي اداري شهرستان به منظور تكميل يا احداث مجتمعـ  د
هاي استان  هاي ملكي دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستان پيشنهاد فروش ساختمان

زير نظر مقام معظم رهبري و موارد مصداق را به استثناي انفال و اموال دستگاههاي 
) قانون اساسي با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ۸۳مندرج در اصل هشتاد و سوم (

ريزي و توسعه استان ارائه و پس از تصويب، درآمد حاصل را به رديف  شوراي برنامه به
درآمد حاصله كشور واريز نمايند.  داري كل اين قانون نزد خزانه ۲۱۰۲۰۱درآمد عمومي 

  شود. ها مي همان شهرستان يا احداث مجتمع اداريل يپس از مبادله موافقتنامه، صرف تکم
در حال  يکه مجتمع ادار ييها استان موظف است در شهرستان يزير برنامه يشورا

ش از هفتاد يکشور و وزارت کشور داراي ب يو استخدام يساخت با اعالم سازمان ادار
 يل آن را در بودجه استانداريتکم ياست، اعتبار الزم برا يکيزيفشرفت ي%) پ۷۰درصد (

  د.يربط منظور نما يذ
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) ۹پرداخت اعتبار كليه مؤسسات و نهادهاي غيردولتي مندرج در جدول شماره(ـ   ه
  اين قانون، منوط به نظارت ديوان محاسبات كشور است.

بار به كميسيون  ديوان محاسبات مكلف است عملكرد اين بند را هر سه ماه يك
  برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد. 

) ۵) قانون برنامه ششم توسعه و ماده(۲۹كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(ـ  و
كمك به اشخاص «اختيار  ۱۳۹۷قانون مديريت خدمات كشوري كه در قانون بودجه سال 

العوض به اشخاص دارند و نيز براساس مقررات، مجوز كمكهاي ب» حقيقي و حقوقي
حقيقي و حقوقي را دارند، موظفند گزارش عملكرد خود را به تفصيل همراه با مدارك 

هاي تخصصي  ماه به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و كميسيون مربوط تا پايان دي
  ربط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند. ذي

نابع داخلي، كمكها و يا اعطاي هرگونه تسهيالت از محل اعتبارات دولتي، مـ  ز
) قانون مديريت خدمات ۵درآمدهاي اختصاصي كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(

) قانون مديريت ۷۱) قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده(۲۹كشوري و ماده(
مديره و رؤسا و مديران دستگاههاي اجرائي  خدمات كشوري، مديران عامل، اعضاي هيأت

واد قانوني فوق ممنوع است. تخلف از مفاد اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در موضوع م
) قانون مجازات ۵۹۸اموال عمومي محسوب و مرتكب مشمول مجازات مقرر در ماده(

  گردد. تعزيرات) ميـ  (كتاب پنجم ۲/۳/۱۳۷۵اسالمي مصوب 
  ـ  ح
) قانون مديريت ۵() قانون برنامه ششم توسعه و ماده۲۹دستگاههاي مشمول ماده(ـ ۱

خدمات كشوري مجاز به دريافت سود از حسابهاي بانكي (حساب جاري، پشتيبان، 
  مدت، بلندمدت) مفتوح در بانكهاي دولتي و غيردولتي نيستند. گذاري كوتاه سپرده

در اجراي اين حكم بانكهاي دولتي و غيردولتي نيز مجاز به پرداخت سود به حساب 
باشند. بانكها،  د قوانين و مقررات براي دريافت سود هستند، نميدستگاههاي اجرائي كه فاق
ها، دانشگاهها و مؤسسات  ، صندوقسازمان بورس و اوراق بهادارشركتهاي بيمه دولتي، 

پژوهشي و دستگاههاي مأذون از مقام معظم رهبري و هريك از دستگاههاي اجرائي كه 
باشند، از شمول اين حكم  مي فت سوددر قوانين و مقررات و يا اساسنامه مجاز به دريا

  مستثني هستند.
 هاي داراي مجوز دستگاههاي سود دريافتي ناشي از سپرده ۱۳۹۷از ابتداي سال ـ ۲

ها و دستگاههاي  بهادار وصندوق بورس و اوراق ها، سازمان استثناي بانكها، بيمه مشمول به 
ستگاه محسوب و به حساب مأذون از مقام معظم رهبري به عنوان درآمد اختصاصي آن د

%) دريافت و مطابق ۱۰۰صورت صددرصد( و بهمتمركز خزانه وجوه درآمد اختصاصي واريز 
گردد. هرگونه اقدام مغاير اين حكم تصرف در وجوه  قوانين و مقررات مربوطه پرداخت مي

  شود.  و اموال عمومي محسوب مي
ش ماه يكبار تهيه ديوان محاسبات كشور موظف است عملكرد اين بند را هر ش

  كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد. و به
ها، تغييرات تشكيالت، تغيير  ها و دستورالعمل ها، بخشنامه نامه كليه تصويبـ  ط

بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوق، اعطاي مجوز هر نوع  ضرايب، جداول حقوقي و طبقه
وبات هيأتهاي امناء و كليه شوراها از قبيل كارگيري نيرو و همچنين مص استخدام و به

شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي گسترش آموزش 
عالي و شوراي عالي فضاي مجازي كه متضمن بارمالي براي دولت باشد در صورتي قابل 

اشد. هرگونه طرح و تصويب و اجراء است كه بارمالي ناشي از آن در اين قانون تأمين شده ب
  شود. اقدام برخالف اين حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب مي

كليه تصميمات و مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و ساير  ۱۳۹۷در سال ـ  ي
ها و كارگروههاي شوراي عالي امنيت ملي درصورتي مجري است كه اين تصميمات  كميته

طي شود. مصوبات شورا در صورتي در جلسه شوراي مذكور مطرح و فرآيند تصويب آن 
كه منجر به تغيير ارقام اين قانون شود بدون تنفيذ مقام معظم رهبري در هر مورد فاقد 

  شود. اعتبار است. عدم رعايت اين حكم، تصرف در وجوه و اموال عمومي محسوب مي
هاي كلي خانواده ابالغي مقام معظم رهبري مبني بر  در راستاي سياستـ  ك

هاد خانواده و جايگاه بانوان در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه تقويت ن«
) قانون برنامه ششم ۱۰۱و در اجراي ماده(» ها و توجه ويژه به نقش سازنده آن عرصه

منظور تحقق اهداف  ها به اي استان %) از اعتبارات هزينه۰۵/۰توسعه، پنج صدم درصد(
كل امور بانوان و خانواده  ريزي استان در اختيار اداره امهقانوني فوق با مجوز شوراي برن

هاي خارج از اهداف مذكور تصرف در وجوه دولتي  گيرد. انجام هزينه ها قرار مي استان
  گردد. محسوب مي

ماه به كميسيون فرهنگي  وزارت كشور مكلف است عملكرد اين بند را هر شش
ها مكلفند مبلغ  ريزي و توسعه استان مهمجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد. شوراي برنا

  مزبور را به اداره كل امور زنان و خانواده استان تخصيص دهند.

شود با رعايت قانون اجراي  به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده ميـ  ل
) قانون اساسي كليه فروشگاهها، جايگاههاي ۴۴سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (

هاي ذخيره علوفه و كاال، اراضي و مستحدثات مربوطه را كه متعلق سوخت(فسيلي)، انبار
هاي مربوط قرار  به سازمان است و در اختيار شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه

هاي كلي اصل  استثناي موارد مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست دارند به
%) قيمت ۱۰درصد ( فت ده) قانون اساسي با قيمت كارشناسي و دريا۴۴وچهارم( چهل
بردار واگذار  هاي بهره صورت نقد و مابقي به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه به

جدول  ۲۱۰۲۱۵ها به حساب درآمد عمومي موضوع رديف  كند. وجوه حاصل از واگذاري
%) ۱۰۰معادل صددرصد(شود.  داري كل كشور واريز مي ) اين قانون نزد خزانه۵شماره(

) اين قانون در اختيار سازمان ۷جدول شماره ( ۱۵۱۰۰۰ـ ۳مد حاصله از محل رديف درآ
عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق حمايت از  گيرد تا به امور عشاير ايران قرار مي

  توسعه بخش كشاورزي و عشايري هزينه كند.
اجراي  سازمان اداري و استخدامي كشور مكلف است گزارش عملكرد دولت درـ  م

بر كاهش حجم، اندازه و ساختار  ) قانون برنامه ششم توسعه مبني۲۸بند(الف) ماده(
  ماهه به مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد. صورت سه دستگاههاي اجرائي را به

هاي  دولت مكلف است اقدامات قانوني الزم جهت درج بودجه تلفيقي سازمانـ  ن
  انون را انجام دهد.مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در اين ق

دولت مكلف است سود سهام خود در شركتهايي كه سهم دولت در آنها كمتر ـ  س
) اين ۵جدول شماره ( ۱۳۰۱۰۸%) است را وصول و به رديف شماره ۵۰از پنجاه درصد (
  قانون واريز نمايد.

  ـ ١٣تبصره
از  يبخش ميمواد به قانون تنظبرخي ) قانون الحاق ۲۸در اجراي بند(م) ماده(ـ  الف
  يابد: مبالغ زير اختصاص مي  )۲دولت ( يمقررات مال
) ۱۰از محل منابع ماده( الي) ر۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰پنج هزار ميليارد ( معادلـ ۱

 )۱۲و از محل منابع ماده ( ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 
به جمعيت هالل احمر  ۳۱/۲/۱۳۸۷قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب 

 جمهوري اسالمي ايران.
براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات  ابتداء %) از اعتبارات مذكور۴۰درصد( چهل

%) تملك ۶۰درصد( اي و شصت %) هزينه۴۰درصد(  به نسبت چهل ماندهيو باق يامداد
امداد و نجات و  اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاههاي هاي سرمايه دارايي

انبارهاي اضطراري، خودروهاي امداد و نجات و تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت 
  منظور و اصالحات بعدي آن به ۸/۲/۱۳۶۷هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مصوب 

ها در اختيار جمعيت هالل احمر  پيشگيري و آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران
سازمان  گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند. ايران قرار مي ميجمهوري اسال

برنامه و بودجه كشور و جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران مكلفند گزارش 
، »برنامه و بودجه و محاسبات«هاي  اجراي اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيون

مجلس شوراي اسالمي » عمران«و » ورشوراها و امورداخلي كش«، »بهداشت و درمان«
  ارائه نمايند.

) قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ۱۷) ماده (۱در اجراي بند (ـ ۲
 ۱۴۰۱۴۱و  ۱۶۰۱۵۷%) از درآمد رديفهاي ۴۲و دو درصد ( چهل ۸/۲/۱۳۶۷ايران مصوب 

 ۱۲/۱۱/۱۳۹۳مصوب  ) قانون جامع حدنگار(كاداستر) كشور۱۵جز درآمدهاي موضوع ماده ( به
  گردد.  منظور مي ۱۳۱۰۰۰به عنوان درآمد اختصاصي جمعيت هالل احمر ذيل رديف 

از محل منابع  الي) ر۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰معادل دو هزار و پانصد ميليارد(ـ  ب 
) قانون تشكيل ۱۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(۱۰ماده (

 کرد نهيهز يبرا يكشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکسازمان مديريت بحران 
از  يبخش ميمواد به قانون تنظ يقانون الحاق برخ) ۲۸بند (م) ماده (الزامات مندرج در 

  .ابدي ي) اختصاص م۲دولت ( يمقررات مال
) قانون برنامه ششم توسعه، مبلغ ده هزار ۳۲) بند (ب) ماده (۱جزء ( يدر اجراـ  ج

مه يت صندوق بيال جهت پرداخت سهم دولت و تقوي)ر۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰د (اريليم
دولت  ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ۱۰از محل منابع ماده ( يمحصوالت کشاورز

ابد. مبلغ مذكور ي يت بحران کشور اختصاص ميريل سازمان مدي) قانون تشک۱۲و ماده (
  يابد. %) تخصيص مي۱۰۰صددرصد (

) ۱۰ال از محل منابع ماده(ي)ر۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليکهزار مي معادلـ  د
ت يريل سازمان مدي)قانون تشک۱۲دولت و منابع ماده( ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ

مشترک  يها يماريو ب ير داميواگ يها يماريو مهار(کنترل)ب يريشگيپ يبحران کشور برا
ار يدر اخت يدام يها ن)دامها و بهداشت فرآوردهويناسي(واکسيکوب هين انسان و دام ،مايب

  رد.يگ کشور قرار مي يسازمان دامپزشک
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) ۱۰)ريال از محل منابع ماده(۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰معادل دوهزار ميليارد (ـ   ه
) قانون تشكيل سازمان ۱۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و منابع ماده(

 رتقاي كيفيت واكسن آنفوالنزاي طيور در اختيارمديريت بحران كشور براي توليد و ا
  گيرد. ه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي قرار ميمؤسس

  ـ ١٤تبصره
و با هدف تحقق  ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مصوب ها ارانهيقانون هدفمندکردن  ياجرا درـ  الف

نمودن  ن معطوفيعدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم و همچن
) قانون برنامه ششم ۳۹و در اجراي ماده (ازمند ين يبه خانوارها يانه نقداريپرداخت 

ها مندرج در جدول ذيل به حساب سازمان  توسعه كليه درآمدهاي هدفمندي يارانه
و پس از تخصيص سازمان برنامه و  كشور واريز داري كل ها نزد خزانه هدفمندسازي يارانه

  ردد.گ بودجه كشور، مطابق جدول ذيل هزينه مي
صورت تدريجي  به سه دهك باالي درآمديدولت موظف است نسبت به حذف يارانه 

  اقدام نمايد.
در صورتي كه خانوارها نسبت به حذف يارانه خود معترض باشند، وزارت تعاون، كار 

ماه موضوع را بررسي و درصورت  و رفاه اجتماعي موظف است حداكثر ظرف مدت يك
  ارانه آنها اقدام نمايد.استحقاق، نسبت به برقراري ي

در هر صورت خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان 
هاي كم درآمد كماكان يارانه  بهزيستي، خانوارهاي ساكن روستاها، عشاير و ساير خانواده

  كنندگان يارانه حذف نخواهند شد. دريافت خواهند كرد و از فهرست دريافت
  

يف
رد

  

  مبلغ   منابع)ها ( دريافتي
يف  (ميليارد ريال)

رد
  

  مبلغ   ها (مصارف) پرداختي
  ريال)(ميليارد

  ٥٠, ٠٠٠  ماليات بر ارزش افزوده فرآورده هاي نفتي  ١  ٥٧٢, ٤٠٧  هاي نفتي دريافتي حاصل از فروش  فرآورده  ١

ت ملـي  %) شـرك ٥/١٤سهم چهارده و نيم درصد (  ٢  ١٧٥, ٩٨٥  دريافتي حاصل از فروش داخلي گاز طبيعي  ٢
  ٣٦,  ٩٨٦  نفت ايران از محل فروش داخلي فرآورده هاي نفتي

دريافتي حاصل از فروش داخلي و صادراتي   ٣
هزينه و كارمزد حمل و نقل، توزيع و فروش (كارمزد   ٣  ٢١٧, ٧٨٥  برق و ساير دريافتها

  ٧٢, ٨١٦  جايگاهها) فرآورده هاي نفتي

  ٢٢, ١٦٣  دريافتي حاصل از فروش آب  ٤

٤  

ـارده و نـيم      واردات فرآورده هاي نفتـي، سـهم چه
%) شركت ملي نفـت ايـران از محـل    ٥/١٤درصد (

صادرات فرآورده هاي نفتـي، بازپرداخـت تعهـدات    
طرحهاي گازرساني و بهينه سازي مصـرف انـرژي   

) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ١٢موضوع ماده(
وري و كاهش  و ارتقاي نظام مالي كشور، افزايش بهره

  انرژي شدت

٦٠, ٠٠٠  

  

  ٧٣, ٣٤٢  هاي توليد، انتقال، توزيع و فروش گاز طبيعي هزينه  ٥

  ٩, ٢٠٠  كارمزد جايگاههاي سي ان جي  ٦

٧  
ـاده(    عوارض گازرساني سي ) ٦٥ان جـي موضـوع م

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظـيم بخشـي از   
  )٢مقررات مالي دولت (

٣, ٣١٢  

  ٢, ٧٣٥  ده سي ان جيماليات بر ارزش افزو  ٨

هزينه، توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد بـرق از    ٩
  ٢١٢,  ٣٢٥  )٭نيروگاههاي بخش خصوصي(

  ٥, ٤٦١  واردات برق  ١٠
  ٢٢, ١٦٣  )٭٭هزينه توليد، انتقال، توزيع و فروش آب(  ١١

  مصارف هدفمندي:
  ٣٠٠, ٠٠٠  پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها  ١

٢  

اهش فقر مطلق خانوارهاي هدف از طريق افزايش ك
پرداخت به خانوارهايي كه درآمد آنها كمتر از خـط  
ـازمان   ــداد خمينــي(ره) و سـ ــه ام حمــايتي كميت

ـاده (  مي بهزيستي كشور ـانون  ٧٩باشد. (طبق م ) ق
  برنامه ششم توسعه اقدام گردد.)

٧٠, ٠٠٠  

٣  

ـانون تنظـيم  ٤٦ماده(  ) قانون الحاق برخي مواد به ق
ـاهش   ٢بخشي از مقررات مالي دولت( ) موضـوع ك

هاي مستقيم سالمت مردم، ايجاد دسترسي  هزينه
عادالنه مردم به خدمات بهداشتي و درماني، كمك 
به تأمين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان، پوشـش  

  دارو، درمان بيماران خاص و صعب العالج

٣٧, ٠٠٠  

  ٣٣, ٠٠٠  يارانه نان و خريدتضميني گندم  ٤
  ٤٤٠,٠٠٠  جمع

  ٩٨٨,٣٤٠  جمع كل  ٩٨٨,٣٤٠  جمع كل دريافتي ها
ميليارد ريال بوده كه  ٢٤٧،٠٩٤كل هزينه توليد، انتقال و توزيع، فروش و خريد برق از نيروگاههاي بخش خصوصي بر اساس اين قانون معادل  ٭

  ميليارد ريال لحاظ نشده است. ٣٤،٧٦٩در جدول فوق زيان صنعت برق معادل 
  شود. مي ه دريافتي از فروش آب جهت حمايت از صنعت آب مجدداً به شركتهاي آب و فاضالب برگشت دادهوجو ٭٭

) (مصارف ۲)ريال از جزء(۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ دو هزار و سيصد ميليارد (
هدفمندي) جهت بيمه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت پوشش كميته امداد امام 

  يابد. زيستي كشور اختصاص ميخميني(ره) و سازمان به
) ريال ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( شود مبلغ يكصد و ده اجازه داده مي

 ) جدول فوق۱هاي نفتي موضوع رديف( دريافتي حاصل از فروش فرآوردهبه سقف منابع 
  اضافه شده و در موارد زير به مصرف برسد:

فمندي به چهل و چهار هزار ) مصارف هد۳افزايش سهم سالمت موضوع رديف (ـ ۱
  )ريال۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد (
)ريال در رديف ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰اختصاص مبلغ پنجاه هزار ميليارد (ـ ۲

  جديد به موضوع توليد و اشتغال 
دو هزار ميليارد  اجراي قانون حمايت از معلوالن توسط سازمان بهزيستي كشورـ ۳

  )ريال۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
  )ريال۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰مك به حق بيمه قاليبافان پانصد ميليارد (كـ ۴
مانده مبلغ مذكور جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها موضوع  باقيـ  ۵
  ها ) مصارف هدفمندي يارانه۱رديف (

) قانون الحاق ۲۸%) مجوز بند(ط) ماده(۱۰درصد( شود تا سقف ده به دولت اجازه داده مي
)، نسبت به جابجايي از هر رديف ۲به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(برخي مواد 

  منابع و مصارف اين جدول جهت پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي خانوارها اقدام نمايد.
 ين قانون با همکارين تبصره حداکثر دوماه پس از ابالغ ايا ينامه اجرائ نيآيـ  ب

شود  ه مييو نفت ته ييو دارا يامور اقتصاد يها ارتخانهسازمان برنامه و بودجه کشور و وز
  رسد. ران مييأت وزيب هيو به تصو

  ـ ١٥تبصره
  ـ  الف
اي مكلفند  شركتهاي توليد نيروي برق حرارتي دولتي و شركتهاي برق منطقهـ ۱

شده در بودجه مصوب ساالنه خود را پس از گردش خزانه به ترتيب به شركت  منابع تعيين
گذاري  ي توليد نيروي برق حرارتي و شركت توانير بابت رد ديون و يا سرمايهمادرتخصص

  در توسعه نيروگاه حرارتي و توسعه شبكه انتقال كشور پرداخت كنند. 
شده در بودجه  شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران مكلف است منابع تعيينـ ۲

 برداري هاي بهره ي بوشهر بابت هزينهبرداري نيروگاه اتم مصوب ساالنه خود را به شركت بهره
  پرداخت كند.

 يشود از محل مطالبات خود از شرکتها ير) اجازه داده ميبه دولت (شرکت توانـ  ب
ن شرکتها تا سقف چهل و نه درصد يه در ايش سرمايبرق نسبت به افزا يرويع نيتوز

%) ۲۰درصد ( يافته و تا سقف بيست %) براي شركتهاي واقع در مناطق كمترتوسعه۴۹(
در  ييو دارا ييافته اقدام و سپس وزارت امور اقتصاد براي شركتهاي واقع در مناطق توسعه

، سهام مازاد شرکت ي) قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم ( يکل يها استيقانون س ياجرا
 الي)ر۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليست و پنجاه هزار مين شرکتها تا سقف دوير را در ايتوان
) قانون اساسي و ۴۴با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( يردولتيبخش غ به

  د.يقوانين و مقررات نحوه واگذاري سهام واگذار نما
 ـ ١٦تبصره

منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران  بهـ  الف
اندازه سهم خود از  موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به

در پرداخت  الحسنه بانكها ، جاري و سپرده قرضانداز پسكليه منابع در اختيار مجموع 
در اولويت  االحسنه ازدواج ر الحسنه مشاركت كرده و تسهيالت قرض تسهيالت قرض

   د.ننخست پرداخت قرار ده
 پنجاه و يكصد ۱۳۹۷در سال  هاالحسنه ازدواج براي هريك از زوج تسهيالت قرض

 بانك مركزي جمهوري باشد. يم پنجساله)ريال با دوره بازپرداخت ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ميليون (
ماه يكبار به كميسيون  اسالمي ايران مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر شش

  فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.
عامل مبلغ مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي  بانكـ  ب

الحسنه بانكي  هاي قرض ) ريال مانده سپرده۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ست هزار ميليارديب
)ريال ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( هزارميليارد  و رشد مبلغ مزبور را به تفكيك چهارده

 )ريال به سازمان۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هزار ميليارد ( به كميته امداد امام خميني(ره) و شش
ربط به مددجويان و كارفرمايان طرحهاي اشتغال  رفي دستگاههاي ذيبهزيستي با مع

مددجويي پرداخت نمايد. در صورتي كه هريك از دستگاههاي مذكور نتوانند به هر ميزان 
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استفاده نمايند، سهميه مذكور به دستگاه  ۱۳۹۷سهميه تسهيالت خود را تا پايان آذرماه 
  گيرد. ديگر تعلق مي

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ۷۷در اجراي ماده(ـ  ج
الحسنه  )ريال از منابع قرض۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)، مبلغ يكهزار ميليارد (۲مالي دولت(

بانكها، در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند با اولويت 
  گيرد. زندانيان زن نيازمند، قرار مي

هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ارتباطات و فناوري اطالعات و  به هريك از وزارتخانهـ  د
 )ريال۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد (هزار شود تا سقف پنج وابسته آنها اجازه داده مي يدستگاهها

هاي كلي اصل چهل و چهارم  سياست اموال غيرمنقول مازاد خود را كه واگذاري آن مشمول
باشد به استثناي موارد مصداق مندرج در اصل هشتاد و سوم  اساسي نمي ) قانون۴۴(
فروش برسانند و منابع حاصله را  ) قانون اساسي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط به۸۳(

تا پس از تأييد هيأت داري كل كشور واريز نمايند  به حساب درآمد عمومي نزد خزانه
  توسعه تعاون و پست بانك اختصاص يابد. وزيران براي افزايش سرمايه بانكهاي

بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در جهت بهبود معيشت كاركنان ـ   ه
ارتش جمهوري اسالمي ايران، از طريق بانكهاي عامل و با هماهنگي فرماندهي كل ارتش 

 )ريال۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰جمهوري اسالمي ايران نسبت به اختصاص دوازده هزار ميليارد (
الحسنه سيستم بانكي براي پرداخت  انداز و جاري قرض هاي پس از محل منابع سپرده

)ريال، ازدواج پنجاه ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰جهيزيه، دويست ميليون ( الحسنه قرضتسهيالت 
)ريال به كاركنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و وديعه مسكن ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ميليون (

)ريال به هريك از كاركنان و بازنشستگان ارتش جمهوري ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰سيصد ميليون (
اسالمي ايران اقدام نمايد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با تخصيص 

) ريال از محل منابع عادي بانكها كه ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰هشت هزار ميليارد (
دهي ارتش التفاوت سود تا سقف نرخ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط فرمان مابه

جمهوري اسالمي ايران از محل منابع بنياد تعاون ارتش جمهوري اسالمي ايران (آجا) 
گردد، نسبت به پرداخت تسهيالت ساخت يا خريد مسكن تا سقف هر فرد  تأمين مي

  ساله اقدام نمايد. )ريال با بازپرداخت حداكثر بيست۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ميليارد ( يك
دگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و به منظور تشويق توليدكننـ  و

سررسيد شده باشد  ۱۳۹۶اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال 
تسويه نمايند، بانكها و مؤسسات مالي و  ۱۳۹۷از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه 

احتساب جريمه دريافت و  اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون
  تسويه نمايند.

%) از ۱درصد( داري كل كشور مكلف است ماهانه معادل يك دولت از طريق خزانهـ  ز
دوازدهم هزينه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت سودده  يك

و هفتاد ميليارد ) اين قانون را تا مبلغ پنجاه و دو هزار و پانصد ۳مندرج در پيوست شماره(
)ريال از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد ۵۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

  ) اين قانون واريز نمايد.۵جدول شماره( ۱۳۰۴۲۵داري كل كشور موضوع رديف  خزانه
بانكهاي عامل مكلفند نسبت به پذيرش اوراق اسناد مالي اسالمي به عنوان ـ  ح

  به پيمانكاران مجري طرحهاي عمراني اقدام نمايند. ضمانت تسهيالت پرداختي
  شود. دستورالعمل اين بند توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تدوين و ابالغ مي

  ـ  ط
موضوع  ۲۴/۱۲/۱۳۹۵مصوب  ۱۳۹۶) قانون بودجه سال ۱۶بند (و) تبصره (ـ ۱

ود يبا ق ۳/۶/۱۳۹۵کشور مصوب  کل ۱۳۹۵) قانون اصالح بودجه سال ۳۵ذ تبصره (يتنف
 گردد: ذ مييتنف ۱۳۹۷سال  يل برايذ

 ارديليه بانک مسکن حداكثر يكصدهزار ميش سرمايافزا«عبارت ـ ۱ـ ۱
) قانون ۳۵) تبصره (۱ل جدول شماره (يدر ذ» باشد يال مي)ر۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

  شود. کل کشور درج مي ۱۳۹۵اصالح قانون بودجه سال 
ال ي)ر۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليم کيت تا سقف اليسود تسه يسقف بخشودگـ ۲ـ ۱

ارد يليمتعلقه) پنجاه هزار م يها مهيالت و بخشش جري(منوط به بازپرداخت اصل تسه
  ال است.ي)ر۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

 يابيمانده حساب مازاد حاصل از ارز يشود که از محل باق به دولت اجازه داده ميـ ۲
 يران، مطالبات بانک مرکزيا ياسالم يجمهور يبانک مرکز يها ييخالص دارا

ارد يليب بيست هزار ميتوسعه صادرات و مسکن به ترت يران از بانکهايا ياسالم يجمهور
ه يال تسوي)ر۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليال و سي هزار مي)ر۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

اب ال به حسي)ر۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يلينموده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار م

ه بانک يش سرماين قانون، افزايمفاد ا يد. در اجراين بانکها منظور نمايه ايش سرمايافزا
  گردد. ن ميييال تعي)ر۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارد (يليمسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار م

بار به كميسيون برنامه و بودجه و  ماه يك گزارش اين بند توسط بانك مركزي هر سه
  گردد. المي ارائه ميمحاسبات مجلس شوراي اس

 ـ ١٧تبصره
بسته  ئهارا ۱۳۹۷منابع، در سال  يداريعدالت در سالمت و پا تيبه منظور رعاـ  الف
 گانيصورت را اقشار که براساس آزمون وسع به هيکل يشده برا فيتعر هيپا مهيخدمات ب

و در نظام ارجاع، پزشک خانواده  قياز طر رند،يگ يم سالمت قرار هيپا مهيتحت پوشش ب
شده در  از سطح خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه يمند خواهدبود. بهره يمراکز دانشگاه

الذکر، مستلزم  شده فوق فيتعر هيپا مهياز بسته خدمات ب شتريو ب يدولتريمراکز غ
هزينه مربوط از  خواهدبود. مهيشدگان در پرداخت حق سرانه ب مهيب يمال مشارکت

  شود. ين ميتأم ۱۲۹۰۰۰ ـ۱۱محل رديف 
موظف است حداکثر ظرف مدت  يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکـ  ب

 نيتر نهيمورد از پرهز ستيدوحداقل  يبرا ينيبال يقانون، راهنما نيماه پس از ابالغ ا سه
هاي  و سازمان يدرمان يخدمات بهداشت هندهد ئهمراکز ارا هيو به کل هيخدمات را ته

  .دينماابالغ گر جهت اجراء  بيمه
مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف  ثارگرانيو امور ا ديشه اديبنـ  ج

اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد   )۷جدول شماره ( ۱۳۱۶۰۰
تا  ،باشند درآمد كه بر اساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمي

كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان  انهماه ،باشندزماني كه فاقد شغل و درآمد 
شنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه ين بند به پيا ينامه اجرائ نيآي دولت پرداخت كند.

  رسد. يران ميأت وزيب هيشود و به تصو ه مييثارگران تهيد و امور اياد شهيکشور و بن
نون برنامه ششم توسعه موضوع ) قا۷۰نمودن بند (چ) ماده ( ياجرائ يدر راستاـ   د

ه شرکتها يت مصارف، کليريشدگان درمان کشور و مد مهيگاه اطالعات برخط بياستقرار پا
) قانون ۵موضوع ماده( ياجرائ يدرمان، دستگاهها يليه و تکميمه پايب يها و صندوق

ته امداد امام يمسلح، کم يروهاين يمه خدمات درماني، سازمان بيت خدمات کشوريريمد
گر مکلفند نسبت به ارسال  مهيب يها ر سازمانيو سا ين اجتماعي(ره)، سازمان تأمينيخم

گان حداکثر تا يگاه مذکور به صورت رايپا يروزآور شدگان خود و به مهيبرخط اطالعات ب
ق يگاه مذکور از طرياز پا يبردار اقدام و نسبت به بهره ۱۳۹۷ماهه اول سال  ان ششيپا
و  يا مهيه خدمات بيدفترچه، جهت ارائه کل يبه جا يکيلکترونا يابزارها ينيگزيجا

  ند.يپوشش خود استفاده نما شدگان تحت مهيبه ب يدرمان
 يو خصوص يردولتي، غياعم از دولت ييو دارو ي، درمانيصي، تشخيه مراکز بهداشتيکل

و شدگان  مهيگاه اطالعات برخط بياز پا يسنج ق استحقاقيمکلفند خدمات خود را از طر
ن سازمان يند. همچنيران، ارائه نمايمه سالمت ايشده توسط سازمان ب براساس ضوابط اعالم

اي است.  هاي بيمه خود با ساير سازمان يا مهيران مکلف به حذف پوشش بيمه سالمت ايب
  گردد. نامه همپوشاني اين حكم توسط سازمان بيمه سالمت ايران تدوين و ابالغ مي شيوه

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي ۶۲جراي ماده (در راستاي اـ   ه
)، دولت و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف به ۲از مقررات مالي دولت(

تأمين تسهيالت الزم براي هدف قانون مبني بر تأمين مسكن يكصدهزار نفر بوده و 
) ۷جدول شماره ( ۱۳۱۶۰۰يارانه تسهيالت از منابع موجود در اين قانون از رديف 

  گردد. تأمين مي
قيمت تا سقف دويست ميليون  ايثارگراني كه در سنوات گذشته از تسهيالت ارزان

 شرط توانند به اند، مي تسويه نموده ۱۳۹۵مند شده و تا پايان سال  )ريال بهره۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰(
 ۱۳۹۷ جه سالقيمت ايثارگري قانون بود خريد يا ساخت مسكن جديد از تسهيالت مسكن ارزان

  مند شوند. بهره
) قانون الحاق برخي مواد ۳۷دولت مكلف است درآمد حاصل از اجراي ماده(ـ  و

جدول  ۱۱۰۵۱۳) مندرج در رديف ۲قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت( به
اي مربوط  هاي سرمايه اي و تملك دارايي ) اين قانون را از طريق رديفهاي هزينه۵شماره(

  %) تخصيص داده و پرداخت نمايد.۱۰۰درصد (به صورت صد
  ـ  ز
هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت  ها و ارگان سازمانـ ۱
كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت نمايند. همچنين در مناطقي كه ساير  مي استفاده

ت بيمارستاني و بخشها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانا
  شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه نمايند. ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه
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اي كه با پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و  نامه در قالب آييندولت مكلف است ـ ۲
بخشي از  رسد آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي

يي و درمان بيماران نازايي را مشمول بيمه پايه سالمت قرار داده و بخشي از خدمات دارو
اي و اوتيسم را  هزينه بيماران نقص ايمني (متابوليك)، اسكلروز متعدد (ام اس)، بال پروانه

  پرداخت نمايد. ۱۲۹۰۰۱۵) رديف ۷همانند بيماران خاص محاسبه و از جدول شماره(
تواند چهارهزار و پانصد فقره وام مسكن از محل  مي رانبنياد شهيد و امور ايثارگـ  ح

را مجدداً براي ايثارگراني كه در سنوات قبل از اين تسهيالت استفاده  ۱۳۹۷سهميه سال 
اند و در حال حاضر در زمينه مسكن داراي مشكالت اساسي و حاد بوده و فاقد  نموده

ساخت يا خريد مسكن  مسكن باشند، تخصيص دهد و بدون رعايت ساير ضوابط براي
  معرفي نمايد.

واحده قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز ازكار افتاده  ) ماده۳تبصره(ـ  ط
   شود:  شرح زير اصالح مي به ۳۰/۶/۱۳۷۲و مفقوداالثر انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب 

اضافه و » يا همسر ايشان فوت نموده باشد«عبارت » مطلقه شده و «بعد از عبارت 
و يا فوت همسر به شرط نداشتن حقوق و «عبارت »  از همان تاريخ طالق«بعد از عبارت 

  گردد.  اضافه مي» مستمري
) قانون ۵والدين شهداي شاغل در دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده (ـ  ي

ربط  مديريت خدمات كشوري، از كليه امتيازات قانوني همسر شهيد برخوردارند. اعتبار ذي
 ۱۳۱۶۰۰)ريال از محل اعتبارات رديف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ا سقف پانصد ميليارد (ت

  مربوط به بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين خواهد شد.
بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است عالوه بر افزايش سنواتي، مستمري ـ  ك

يست و پنج درصد كليه والدين معظم شهداي فاقد حكم حقوقي (شهيد) را به ميزان تا ب
مربوط به بنياد شهيد و  ۱۳۱۶۰۰افزايش دهد. اعتبارات اين حكم از محل رديف   %)۲۵(

  گردد. )ريال تأمين مي۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰امور ايثارگران تا سقف پانصد ميليارد (
 ـ ١٨تبصره

د بر اشتغال جوانان، يبرنامه اشتغال گسترده و مولد با تأک يبا هدف اجراـ  الف
شود عالوه بر  ، به دولت اجازه داده مييتي، زنان و اشتغال حمايوختگان دانشگاهآم دانش

%) از اعتبارات ۲۰درصد ( ) اين قانون، بيست۹جدول شماره ( ۵۵۰۰۰۰ـ  ۶۱اعتبار رديف
در قالب كمكهاي فني و  ۵۵۰۰۰۰اي اين قانون از طريق رديف  هاي سرمايه تملك دارايي

) قانون ۵۲و كمكهاي بالعوض با تركيب منابع موضوع ماده(اعتباري، يارانه سود تسهيالت 
) و همچنين تسهيالت ۲الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(

زا با اولويت بازسازي و نوسازي صنايع،  بانكي براي حمايت از طرحهاي توليدي اشتغال
تمام بخش خصوصي با  يمهاندازي طرحهاي كشاورزي، صنعتي و معدني ن تكميل و راه

هاي صنايع كوچك و  %)، اجراي طرح (پروژه)۶۰درصد ( پيشرفت فيزيكي باالي شصت
هاي صنعتي، بافتهاي فرسوده و طرحهاي حمل و نقل عمومي و ريلي،  حمايت از خوشه

بران، گردشگري، صنايع  زايي مناطق مرزي نظير كوله كارورزي جوانان و طرحهاي اشتغال
  فرهنگي هزينه نمايد. دستي و ميراث

اعتبارات موضوع اين بند براساس شاخصهايي كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه 
  گيرد. رسد در اختيار استان قرار مي وزيران مي تصويب هيأت كشور به

اي استاني كسرشده موضوع اين بند بايد در همان  هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي
  شده آنها كاهش پيدا نكند. ه گردد به نحوي كه اعتبارات در نظر گرفتهاستان يا شهرستان هزين

) قانون مذكور به عبارت ۵۲) ماده(۲مندرج در تبصره(%)» ۱درصد( يك«عبارت 
  شود. اصالح مي» يك واحد درصد«

 يق بانکهايشود از طر يران اجازه داده ميا ياسالم يجمهور يبه بانک مرکزـ ۱
د و اشتغال يتوسعه تول يبه طرحهابند (الف) و اين جزء  عامل، معادل منابع موضوع

  د.يالت اعطاء نماين حکم، تسهيموضوع ا
شنهاد يبا پ ينامه اجرائ نيين بند مطابق آيا يو نظارت ياجرائ يساز و کارهاـ ۲

، يتعاون،کار و رفاه اجتماع يها وزارتخانه يسازمان برنامه و بودجه کشور و با همکار
 ي، کشور و جهاد كشاورزي و بانک مرکزييو دارا يارت، امور اقتصادصنعت، معدن و تج

  رسد. يران ميأت وزيب هيه و به تصويران تهيا ياسالم يجمهور
 دييبا تأ شود ياطالعات اجازه داده م يتابعه وزارت ارتباطات و فناور يهابه شرکتـ  ب

) ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰( ارديليهزار و چهارصدم يكاطالعات تا مبلغ  يارتباطات و فناور ريوز
 جاديا ر،يخطرپذ يها يگذار هيکمک به سرما يخود و برا ياز محل منابع داخل الير

 يها )پروژهطرح(از  تيها، حمابخش هيدر کل يکيخدمات الکترون هکنند ئهارا يها)اپراتوركارور(

و  يوصخص يهابخش بخش توسط نيصادرات کاال و خدمات در ا ايو  نيآفر اشتغال يا توسعه
مشترک وزارت  شنهاديکه به پ يا نامه نيياساس آ شده بر به صورت وجوه اداره يتعاون

 أتيه بيو به تصو ه شدهيو بودجه کشور ته امهاطالعات و سازمان برن يارتباطات و فناور
  .نديالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نما اختصاص دهند و مابه رسد، يم رانيوز

اي  شود ازطريق سازمان توسعه تباطات و فناوري اطالعات اجازه داده ميبه وزارت ارـ  ج
منظور انجام  عمومي داخلي و خارجي بهـ  وشركتهاي تابعه خود نسبت به مشاركت خصوصي

دولت الكترونيك و توسعه خدمات الكترونيكي ازجمله هوشمندسازي مدارس  يها )پروژهطرح(
گذاري  عه اقدام نمايد. منابع مورد نياز جهت سرمايه) قانون برنامه ششم توس۶۹موضوع ماده(

بخش دولتي از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و منابع داخلي شركتهاي 
  شود. تابعه با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور تأمين مي

ونق منظور ايجاد اشتغال و ر اي به هاي توسعه دولت مكلف است از طريق سازمانـ  د
هاي مختلف اقتصادي و زيربنايي و در  گذاري در عرصه توليد و در راستاي توسعه سرمايه

اجراي مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و 
گذاري، زيرساختي و نوسازي  ) قانون اساسي نسبت به اجراي طرحهاي سرمايه۴۴چهارم (

و  يافته توسعهايش سرزمين با اولويت مناطق كمتراي و آم مزيتهاي منطقه صنايع با درنظرگرفتن
هاي  كارگيري ابزارهاي متنوع تأمين منابع مالي(منابع داخلي سازمان محروم با به

اي تسهيالت  هاي توسعه اي، وجوه حاصل از واگذاري شركتهاي وابسته به سازمان توسعه
  ) اقدام نمايد.اين قانون )۳وع بند(الف) تبصره(تأمين مالي خارجي(فاينانس) موضبانكي و 

) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از ۲۷در اجراي ماده ( ـ١٩تبصره
شود با رعايت قوانين و مقررات ازجمله  ) به دولت اجازه داده مي۲مقررات مالي دولت(

قانون تشويق و ) قانون اساسي و ۴۴قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (
 به منظور با اصالحات و الحاقات بعدي ۴/۳/۱۳۸۱گذاري خارجي مصوب  حمايت سرمايه

 يهاطرحها و پروژه يدر اجرا يو تعاون يشتر بخش خصوصيجلب مشارکت هرچه ب
طرحها و  يبردار تمام) و بهره مهين يت طرحهايتمام (با اولو مهيد و نيمنتخب جد

 ،يخصوصي ـ ، در قالب سازوکار مشارکت عموميبردارحال بهرها در يشده  ليتکم يها پروژه
) يسپار ا بروني يبردار ، مشارکت، ساخت و بهرهينسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذار

خود در  يهاتيف و مسؤولياز وظا يا بخشياقدام و تمام  يو تعاون يبا بخش خصوص
 ،يز، نوسازي، ساخت، تجهي، طراحيدآوريل پدياز قب ييها ن کاالها و خدمات در حوزهيتأم
 يو تعاون يل به بخش خصوصيرا در چهارچوب مقررات ذ ير و نگهداريو تعم يبردار بهره

  د:يواگذار نما
بوده و دولت عدم  يد که انتفاعيا جديتمام  مهين يآن دسته از طرحها يبراـ ۱

شده از  ينيب شيند، اعتبار پک ين ميآنها را تضم يبرا يراقتصاديو غ يمت ادارين قييتع
تا سقف چهل و سه هزار و هشتصد و نود و چهار ميليارد و ششصد و  يمحل بودجه عموم

)ريال مندرج در قسمت دوم پيوست ۴۳,۸۹۴,۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰چهل و هفت ميليون (
الت در قالب قرارداد يارانه سود تسهيا يشده  صورت وجوه اداره به ) اين قانون۱شماره(

مذکور،  يشود. بانکها يپرداخت م يا ا توسعهي يمنتخب عامل تجار يبانکها مشخص، به
ق ين از طريقابل تأم يز منابع ماليدولت و ن يط و منابع تعهدشده از سويبر اساس شرا

، در کنار ) اين قانون۳منابع بند(الف) تبصره(و  يو مال يپول يفعال در بازارها ينهادها
بر  يمبتن يد. دستگاه اجرائينما ير طرح را اعالم مه ين ماليآورده خود، بسته تأم

 يفراهم شده، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوص يط رقابتيهر طرح و شرا يها يژگيو
 کند. ياقدام م يو تعاون
ند ينما يم را فراهم يطيسازمان برنامه و بودجه کشور شرا يبا همکار يدستگاه اجرائـ ۲

، »ياهداف اجتماع يدارا« يرانتفاعيغ يا طرحهاي يا هيسرما ييتملک دارا يکه طرحها
) اين تبصره و در قالب قرارداد ۱با استفاده از تسهيالت جزء( يو تعاون يبخش خصوص به

 .مابين دستگاه و متقاضي واگذار شود منعقده في
 با ، موافقتيخارج يمال نيتأم يبرا يتيحاکم نيتضام ارائه به نسبت تواند يم دولتـ ۳

 محل ) وي) قانون اساس۸۳اموال موضوع اصل هشتاد و سوم ( ي(به استثنا موالا نيتره
 د.ينما  اقدام محصول ديخر نيتضم ارائه نيهمچن و طرح ياجرا

 از %)۵۰درصد( با رعايت قوانين و مقررات مربوطه پنجاه مجازند ياجرائ يدستگاههاـ ۴
 )ريال۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تا سقف بيست هزار ميليارد ( را خود ياختصاص يدرآمدها
  ند.ينما تبصره نيا يطرحها شده اداره وجوه اي و سود ارانهي محصول، ديخر صرف

 زين يآت يسالها در ۱۳۹۷ سال در منعقدشده يقراردادها يبرا دولت تعهداتـ  ۵
  است. االجراء الزم
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 هاي مشارکت قرارداد در يو تعاون يخصوص بخش گذاري سرمايه از ناشي درآمدهايـ  ۶
 قانون )۱۳۲( ماده) ث( بند) ۲( و) ۱( جزءهاي مالياتي مشوقهاي موضوع اين تبصره از

 يمال نظام يارتقا و ريپذ رقابت ديتول موانع رفع قانون) ۳۱( ماده موضوع مستقيم هاي ماليات
  باشد. يبرخوردار م ۵۵۰۰۰۰از محل رديف شماره  آن بعدي اصالحات و کشور

قات و يسالمت، آموزش، تحق يهاو توسعه حوزه يردارب تواند در بهرهيدولت مـ ۷
  د.ياستفاده نما يخصوصي ـ مشارکت عموم يت دولت از روشهايفرهنگ با حفظ مالک

 با كشور، كل داري خزانه به واريز از پس تبصره اين احكام اجراي از ناشي درآمدـ  ۸
 اي سرمايه هاي دارايي تملك يطرحها ريسا ليتکم يبرنامه و بودجه کشور و برا سازمان نظر
 ياجرائ دستگاه به همان ) اين قانون۵جدول شماره ( ۲۱۰۳۰۰ف ياز محل رد تمام مهين

  ابد.ي يم اختصاص
با  تبصره را نيا موضوع هاي طرح(پروژه) ربط مجازند دستگاههاي اجرائي ذيـ ۹

ران يوز أتيمصوبه هاخذ  رعايت مقررات مذكور در اين تبصره و ساير قوانين مرتبط بدون
  کشور) به فروش برسانند. يعموم محاسبات ) قانون۱۱۵( (موضوع ماده

 در چهارچوب آنها فيوظا که يبردار در حال بهره يها طرح(پروژه) يانسان يروينـ ۱۰
 قانون) ۲۱ماده ( يکارها وفق سازو شود يواگذار م يو تعاون ين تبصره به بخش خصوصيا

 الحاق ) قانون۴۵( ماده نيهمچن و مربوطه يها نامه نييآ و يکشور خدمات تيريمد
  .بود خواهد ۱۵/۸/۱۳۸۴) مصوب ۱دولت( مالي مقررات از بخشي تنظيم قانون به موادي

 چهارچوب در نيتضام طرح(پروژه)، ارجاع نديفرآ از اعم ياجرائ نديفرآ هرگونهـ ۱۱
 قانون به مواد يبرخ الحاق قانون) ۲۷( ماده موضوع اقتصاد يدستورالعمل مصوب شورا

  .رديپذ يم صورت) ۲( دولت يمال مقررات از يبخش ميتنظ
ن قانون، يب ايخ تصوين تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريا ينامه اجرائ نييآ
  رسد. يران ميأت وزيب هيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويبه پ

نامه ششم توسعه از ) قانون بر۲۸) و (۲۵)، (۷مدارس دولتي بر اساس مواد (ـ ۱۲
  باشند. شمول حكم اين تبصره مستثني مي

  ـ  ٢٠تبصره
موضوع  ياجرائ يدستگاهها يبر عملکرد، تمام يمبتن يزير بودجه يدر اجراـ  الف

، مکلفند در يدولت ياز جمله بانکها و شرکتها يت خدمات کشوريري) قانون مد۵ماده (
 ند.يشده اقدام نما تمام مت يق يستم) حسابداريل سامانه (سيا تکميبه استقرار  نسبت ۱۳۹۷سال

شده در  ينيب شيدر سقف رقم پ ياجرائ يدستگاهها ياختصاص يمازاد درآمدهاـ  ب
د و ابالغ سازمان برنامه و بودجه ييبا تأ ۱۳۹۷در قانون بودجه سال  ۱۰۲۵۰۰ـ  ۶رديف 

  ه است.نيکشور با رعايت قوانين و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هز
  ) قانون برنامه ششم توسعه:۷حکم بند(پ) ماده ( يدر اجراـ  ج
ستم) ي) بر اساس توافقنامه مربوط در سامانه(سياتي(عمل ياعتبارات واحد مجرـ ۱
ن يص انجام خرج در ايشده و تشخ يصورت جداگانه نگهدار به يدستگاه اجرائ يحسابدار

در حسابها  يبه نحو يواحد مجر يمال ياه داديخواهد بود. رو ير واحد مجريموارد با مد
طور مجزا  به يواحد مجر يمال يدادهايرو يريگ خواهد شد که امکان گزارش ينگهدار

  وجود داشته باشد.
شوند  ياداره م يکه بر اساس تفاهمنامه عملکرد يمجر يبه دستگاهها و واحدهاـ ۲

بت به جابجايي اعتبارات شود با موافقت سازمان برنامه وبودجه کشور نس اجازه داده مي
نامه  اي در سقف اعتبارات همان رديف اقدام نمايند. آيين فصول هر يك از رديفهاي هزينه

  رسد. اجرائي اين جزء با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصويب هيأت وزيران مي
و  يمکلفند تمام اطالعات مربوط به حقوق کارکنان رسم ياجرائ يدستگاههاـ ۳

برنامه و بودجه  يها و سازمان ييو دارا يار وزارت امور اقتصاديخود را در اخت يمانيپ
ن دستگاهها يکشور  قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم  ا يو استخدام يکشور و ادار

  گردد. يکل کشور پرداخت م يدار ت توسط خزانهيص با اولويدر سقف تخص
شده مورد توافق در  تمام ين بهايحاصل از تفاضل ب يها ييجو از صرفهـ ۴

ا محصول در همان دوره تفاهمنامه، يت يفعال يقطع يها نهيو هز يتفاهمنامه عملکرد
 يها عنوان پرداخت به يزه در کارکنان واحد مجريجاد انگي%) به منظور ا۵۰درصد( پنجاه

مه برنا يها سازمان يمحصوالت بر اساس دستورالعمل ابالغ يفيک يرمستمر و ارتقايغ
ش يافزا يگر براي%) د۵۰کشور و پنجاه درصد( يو استخدام يو بودجه کشور و ادار

ربط، مازاد بر سقف  يذ يدستگاهها يا هيسرما يها ييتملک دارا ياعتبارات طرحها
) قانون برنامه و ۳۰ص اعتبارات موضوع ماده(يته تخصيص اعتبارات مصوب کميتخص

  گردد.  ينه ميبودجه، هز

 ۱۳۹۷ ) که در طول سال۴وست شماره(يمندرج در بخش دوم پ ياجرائ يدستگاههاـ  ۵
د سازمان برنامه و ييباشند با تأ يبر عملکرد م يمبتن يزير کامل بودجه ياجرا يمتقاض

  شوند.  ين تبصره ميبودجه کشور مشمول مفاد ا
ر يعملکرد و سا ي، شاخصهاياتين حکم شامل نحوه نظارت عمليا ينامه اجرائ نيآي
ن قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت يماه پس از ابالغ ا کيحداکثر  موارد

  د.يران خواهد رسيأت وزيب هيه و به تصويته ييو دارا يامور اقتصاد
) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف ۲۵موضوع ماده ( ياجرائ يدستگاهها يتمامـ   د
 د خدماتيو خر يق واگذاريده از طرن مايف اي%) از وظا۱۰ن حداقل ده درصد(يبه تأم
انجام وظايف موضوع  يد برايجد ياتيا عملي يجاد هرگونه واحد ادارين ايباشند. همچن مي

شده در  ينيب شيق سازوکار پياز از طرين خدمات مورد نيالذکر ممنوع است و تأم ماده فوق
  ر است.يپذ ن ماده و اعتبارات مصوب امکانيا

) قانون برنامه و بودجه كشور مكلف ۳۰ر موضوع ماده(كميته تخصيص اعتباـ   ه
) اين ۱اي موضوع پيوست شماره( است تخصيص اعتبار طرحهاي تملك دارايي سرمايه

%) ميانگين ۱۰اي انجام دهد كه تخصيص اعتبار هر طرح از ده درصد( گونه قانون را به
ف در اموال تخصيص طرحها در طول سال كمتر نباشد. تخلف از اجراي اين حكم تصر

  گردد. عمومي تلقي مي
) قانون مديريت ۵تأمين هزينه افطاري كليه دستگاههاي اجرائي مندرج در ماده(ـ  و

كشور اعتبارات عمومي و اختصاصي، منابع  خدمات كشوري از هر محل از جمله بودجه كل
نحو  جويي به هر ميزان و به هر داخلي، اعتبارات خارج از شمول و منابع حاصل در صرفه

  مطلقاً ممنوع است.
) قانون برنامه ششم توسعه از ۲۸) و (۲۵)، (۷مدارس دولتي بر اساس مواد (ـ  ز

  باشند. شمول حكم اين تبصره مستثني مي
كرد مبالغ  دولت مكلف است با اتخاذ سازوكاري نسبت به اجراي احكام و هزينهـ  ح

ويژه سياستهاي كلي  ي بهمندرج در رديفهاي اين قانون در جهت اهداف سياستهاي كل
كرد اعتبارات در امور غيرضرور از قبيل چاپ نشريات و  اقتصاد مقاومتي اقدام و از هزينه

بند با پيشنهاد سازمان برنامه و  نامه اجرائي اين ها پرهيز نمايد. آيين برگزاري همايش
  رسد. بودجه كشور به تصويب هيأت وزيران مي

طريق  داري كل كشور به ي مكلف است از طريق خزانهوزارت اموراقتصادي و دارايـ  ط
  خرجي اين قانون اقدام نمايد.ـ  مقتضي نسبت به نگهداري رديفهاي جمعي

  ) قانون برنامه ششم توسعه بر حكم اين تبصره حاكم است.۸) و (۷احكام مواد (
 ۱۷/۲/۱۳۸۷مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  ـ٢١تبصره

  شود. تمديد مي ۱۳۹۷االجراء شدن قانون جديد در سال  الحات بعدي آن تا زمان الزمو اص
با توجه به پايان زمان آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري و ضرورت  ـ٢٢تبصره

مصوب  اجراي احكام آن قانون، مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري
شدن  االجراء تا زمان تصويب و الزم ۱۳۹۷سال با اصالحات و الحاقات بعدي در  ۸/۷/۱۳۸۶

  گردد. قانون جديد آن تمديد مي
هاي كلي  دولت مكلف است گزارش انطباق اجراي اين قانون با سياست ـ٢٣تبصره

  بار به مجلس شوراي اسالمي ارائه كند. برنامه ششم توسعه را هر چهارماه يك
ماه  دو انون حداكثر ظرف مدت ق نيا ازياجرائي مورد ن يها نامه نييآ ـ٢٤ تبصره

  رسد. مي رانيوز أتيه بيو به تصوشود  ميپس از تصويب آن تهيه 
  است. ۱۳۹۷قانون صرفاً مربوط به سال احكام مندرج در اين كليه ـ٢٥تبصره

روز يكشنبه  واحده و بيست و پنج تبصره در جلسه علني  قانون فوق مشتمل بر ماده
از سوي مجمع  ٢٦/١٢/١٣٩٦مي تصويب و در تاريخمجلس شوراي اسال ٢٠/١٢/١٣٩٦مورخ

  ) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.١١تشخيص مصلحت نظام با حذف يك بند از تبصره(
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
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