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 كل كشور 1399بودجه سال  قانون

 

شور از حیث منابع کل ک 1399بودجه سال  -واحدهماده
س صارف بالغ بر بی س تو م شص تمیلیون و دوي و  تو 

سي صد و  صد و  شش هزار و پان سی و چهار میلیارد و 
( 20.266.534.371.000.000اد و ي  م میلیون  ت  هف

 :تشرح زير اسريال به
جه عموم -الف نابع بود لم ها و  تي دو مد حاظ درآ از ل

و مصارف بودجه ای و مالي های سرمايهواگذاری دارايي
ل نه تعمومي دو یث هزي لتها و از ح های دارايي مم

، بالغ بر ش  ش میلیون و چهار   د و ای و ماليس  رمايه
ش س تنود و ه سه میلیارد و نهصد و بی  تهزار و نود و 

 شامل:( ريال 6.498.093.921.000.000و يم میلیون  
بالغ بر پنج میلیون و هف -1 ص   د و ده تمنابع عمومي 

 تهزار و يكصد و سي و شش میلیارد و چهار د و شص
 ( ريال 5.710.136.460.000.000میلیون  

ساخانهتصا ي وزارتدرآمد اخ -2 س ي تدول تها و مؤ
هزار و نهصد و پنجاه و  تاد و هفتصد و هشتبالغ بر هف

و يم میلیون  تمیلیارد و چهار    د و ش   ص    تهف
 ( ريال787.957.461.000.000 

شر -ب       ساكي، بانتهای دولکتبودجه  س  تها و مؤ
ستان ساير منابع  ته به دولتفاعي واب از لحاظ درآمدها و 
و  تبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصتأمین اعت

و چهار میلیارد و پانصد و  تو شص تسه هزار و دويس
( 14.363.264.575.000.000اد و پنج میلیون  ت  هف

يال نه ر خو از حیث هزي بالغ بر تها و س   اير پردا ها 
 تو سه هزار و دويس تچهارده میلیون و سیصد و شص

صد و هف تو شص  اد و پنج میلیونتو چهار میلیارد و پان
 ( ريال14.363.264.575.000.000 
 

 

 1 بصره ت

وس   ه ملي از منابع حا   ل از تس  هص    ندو   -الف
گاز  تگازی و خالص    ادرا تو می انا تنف ترا   اد
ش   ودا بانم مرکزی  یین ميت( %20  در    دتبیس   

در طول س ال و  تجمهوری اس ممي ايران مكلف اس 
سبتم سب با و ول منابع، بمفا له ن ن به واريز اي تنا

ملي  ت( شرک%5/14  در دوجوه و سهص چهارده و نیص
 گازی تخام و می انا تنف تايران از کل     ادرا تنف
سهام دولتم اف از   سود  سیص  سهص چهارده و تق ( و 

از  تنف تاب ه وزارتي تدول ت( ش  رک%5/14  در   دنیص
قسیص سود تم اف از   گاز طبی ي تمحل خالص  ادرا

نرخ    فر( و همينین س  هص  با تو مالیا تس  هام دول
جدول  210109( موضوع رديف درآمدی %3  در دسه

 ت ورم کندا مبالغ مذکور به( اين قانون اقدا5  شماره
ه س  ويتماهانه واريز و از ماه يازدهص س  ال محاس  به و 

( %20در    د  تس   هص بیس    تفاوتالمابهش   ودا مي
ششتشده  یینت سي و  سهص قانوني  ( %36در د  ا 

به  وس   ه ملي از محل ورودی اين    ندو ت   ندو  
 1399در س  ال  س  هص    ندو  و ديجر اجزا  تنس  ب

 تش   ود و بازپراخلقي ميتو وام  تولعنوان بدهي دبه
 امنای ته هیأک تاری اس  کو آن به    ندو  با س  از

 نداکوس ه ملي مشخص ميت ندو  

 در    دکرد وجوه س   هص چهارده و نیصگزارش هزينه
و ايران  تملي نف ت( مربوط به س   هص ش   رک5/14% 

وسط تبار ماه يمهر سه تنف تاب ه وزارتي تدول تشرک
های س شورای اسممي و کمیسیونجلبه م تنف توزار

مجلس ش  ورای  و انرژی تبرنامه و بودجه و محاس  با
 شوداشور ارائه ميکاسممي و سازمان برنامه و بودجه 

 ت، می اناتنف تسقف منابع حا ل از ارزش  ادرا -ب
 210101گاز مندرج در رديف  تگازی و خالص    ادرا

شماره جاه و ( اين قانون م ادل چهار د و پن5  جدول 
هار هزار و نهص   د و هش    یاردتچ  اد و ش   ش میل

( ري  ال و من  ابع مربوط ب ه 454.986.000.000.000 
 جدول شماره 210109( مندرج در رديف %3  در دسه
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 هزار میلی  ارد تو هش     ت( اين ق  انون بیس    5 
 شودا یین ميت( ريال 28.000.000.000.000 

 تانا، می تنف ت ادرااز محل  تچنانيه منابع دول -ج
ر از تمک 1399 در س   ال گاز تگازی و خالص     ادرا

اجازه  ت، به دولبصره گرددتب( اين  در بند  سقف مقرر
 ( بند4  ( و جز 17  پ( ماده  بند تبا رعايشود يداده م

وس    ه تهای ( قانون احكام دائمي برنامه16  ح( ماده 
 تو الحاقا تبا ا   محا 10/11/1395کش  ور مص  وب 

سبب دی  از منابع  شدهحا ل تفاوتالمابه ینمأت به تن
ساب ذخیره ارزی حقق درآمد ت تدر  ور اندکاقدام  ح

بص   ره، درآمد تمازاد بر س   قف مقرر در بند  ب( اين 
ساس حكص بند  ب( ماده   حا له بر ( قانون احكام 17ا

ساب ذخیره ارزی تهای دائمي برنامه شور به ح س ه ک و
 گردداواريز مي

ربط اب ه ذیتي تدول تريق ش   رکاز ط تنف توزار -د
( %5/14  در داز محل سهص چهارده و نیص تلف اسكم

 ا میزان پ  انزده هزار میلی  اردت  م  ذکور  ک  تش   ر
سب15.000.000.000.000  ساني به  ت( ريال ن به گازر

مام گازرساني به تهای نیمهپروژه( مام طرحتاها و اتروس
به شهرها گازرساني  تداوم گازرساني با اولويتاها، تروس

ان، تبلوچس  ان و تهای س  یس  انتاهای اس  تو روس  
بي نو ج خراس    ان  مزگ  ان،  کرم  ان وهر نوب  ج  ، 

عمل الزم را به تهای خور و بیابانم اقداماانتش  هرس  
نه مدارس و آوردا هزي به  گازرس   اني  به  های مربوط 

ش  ده از محل اين منابع اهای گازرس  انيتمس  اجد روس  
 اتأمین استقابل 

ي تدول کتاز طريق شر تلف اسكم تنف توزار -ه    
( قانون 65ربط از محل منابع بند  الف( ماده  اب ه ذیت

 تنظیص بخش   ي از مقرراتالحا  برخي مواد به قانون 
( %30در د  ، سي4/12/1393( مصوب 2  تمالي دول

ور ک( منابع حا له موضوع بند مذ%80اد در د  تاز هش
ايش   ي س   ازی س   امانه گرمانداردتأمین و اس   ترا به 

 اصاص دهدتمس درس مدارس اخکهزار صدكي

سكم تدول -و شرک تلف ا ايران  تملي نف تاز طريق 
ا تربط ههای اجرائي ذیجاتدس   تدرخواس   تدر    ور

یارد  مبلغ نهص    د ( 900.000.000.000.000هزار میل

بدهي خالص  يال از  خاص ر به اش    های قط ي خود 
ه در چهارچوب ک اوني و خص  و   ي تحقیقي، حقوقي، 

يان س   ال تمربوط  تمقررا پا ايجاد ش   ده و  1398ا 
كهمينین اجرای  خت له پردا قانون از جم  تالیف اين 

حويل تمربوط به طرحهای عمراني را از محل  ت هدات
ساس قیم تنف شخاص برا بورس انرژی  تخام به اين ا

صارف تای، منطقه تيا قیم سويه و از طريق منابع و م
شماره تعمومي دول ساس جدول  ( اين قانون 21  و برا

ص، كا اجرای اين حندکداری کل اعمال حس  اب با خزانه
سقف منوط به اجرائي شده در بند  ب( اين  یینتشدن 

و مازاد بر س  قف مندرج در بند مذکور  تبص  ره نیس  ت
س شخاص حقیقي، ت تا همينین در  ورتا ضای ا قا

 اوني و خص   و    ي دارای انواع اورا  مالي تحقوقي، 
س سرر سممي با  سال تید زودا ا ت، 1400ر از خردادماه 

م  ی  ل  ی  ارد ص    دوپ  ن  ج  اه ه  زارس    ق  ف ي  ك
 تحويل نفت( ريال از طريق 150.000.000.000.000 

سمي تخام  ادرا شخاص به میزان ارزش ا ي به اين ا
 سويه نمايداتبورس انرژی  تاورا  با قیم

ستم سب با میزان ا سازتنا ار اين بند، م ادل کو فاده از 
وس ه تسهص  ندو   تپرداخ تجه( %20در د  تبیس

هارده به%5/14در    د  نیصوملي و چ عنوان س   هص ( 
قال تقابل ان تحويل نفتايران، حواله  تملي نف کتش  ر

س   هص  تفاوتالگیردا مابهیار آنها قرار ميتبه غیر در اخ
مذ%20در     د  تبیس     قانوني تور ک(  ا س   هص 

س ه ملي از ت(  ندو  %36در د  ششوسي ر تهاتو
 تبه اين  ندو  ثب تعنوان بدهي دوله بهتگرفت ور

های ايران، بدهي تملي نف کتو به میزان س  هص ش  ر
بان کتاين ش   ر بهكبه  لها  بدهي دو به اين  تعنوان 

 شوداها منظور ميكبان

نامه اجرائي اين بند به پیش  نهاد س  ازمان برنامه و آيین
، دفاع و تهای نفخانهتاری وزاركبودجه کش   ور با هم

ص  ادی و دارايي و تیباني نیروهای مس  ل ، امور اقتپش  
وزيران  تص   ويب هیأتبه تجارت، م دن و ت    ن 

 ارسدمي
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 2  بصرهت

 -الف

، واگذاری بنجاههای ش   وداجازه داده مي تبه دول -1
س (د  بند (2  جز موضوع  يتدول های کلي ا ل تسیا

هارم هل و چ قانون اس   اس   ي 44  چ ابمغي مورخ ( 
 تای و اهلیحرفه تا پس از احراز   محیر 1/3/1384
هد وتم جام د گذاری ان نابع  قاض   ي وا پس از واريز م

صارف مربوط  ،310501حا له به رديف  را از طريق م
ماره قانون13  جدول ش    يتید بر کأتبا  ( اين   تقو

 کندا تها پرداخ اونيت

مام يا ت تدارايي مجاز اس   و یص  ادتامور اق توزار -2
جاههای تي دس   تهای دولدارايي بخش   ي از س   هام و

يهزيري اجرائ عه قوه مجر باقي مجمو هام و  نده س    ما
لتم به دو هایي در تهای دولکتو ش   ر ت لق  جاه  بن

های مندرج در قانون مش  مول واگذاری را مطابق روش  
 (44چهل و چهارم  لي ا   ل کهای تاجرای س  یاس  
و  تبا ا   محا 20/3/1387مص  وب  قانون اس  اس  ي

و منابع حا   له را به رديف  گذار نمايدوا ب دی تالحاقا
ا عموه بر روش  های فو ، واگذاری واريز کند 310502

سرمايهسهام در قالب  ندو  گذاری قابل م امله های 
كه م( ETF  در بورس به اين یل اين تش   روط  ش   ك

و يا نباش د  تمدي برای بلندتدول تها با مديريو   ند
سهام به روش ثب ضه  شرايط ز تعر ير نیز سفارش با 

 :تمجاز اس

سصادتامور اق توزار -1-2 سهام  تی و دارايي مجاز ا
هادار  اب ه درتهای کتش   ر يا تبورس اورا  ب هران 

س تیكماله در کبورس ايران را فرا جاههای اجرائي يا تد
های هارچوب روش  اب ه آنها قرار دارند در چتهای کتش  ر

 واگذاری در تمندرج در اين جز  واگذار نمايدا در  ور
، در بورس گذاری قابل م املهمايههای سرقالب  ندو 

سرمايهپس از ايجاد  ندو  سهام تگذاری، انهای  قال 
 تخارج از جلسه رسمي م امم تور در قالب م اممکمذ

شده های يادا و عرضه واحدها و  ندو هبین  ندو 
ها به کتا عرض  ه س  هام ش  رتپذير اس  انكم امبه عمو

ب يا در  تروش ث فارش  ندو س    لب      های قا
مش  مول  (%30  در   دس  ي ا س  قفتگذاری س  رمايه

  یینتوزيران  تأوسط هیتخفیف تا میزان تاسخفیف ت
 شودامي

ي تهای دولکتش   رها و ها، س   ازمانخانهتوزار -2-2
سب سرمايه سیس  ندو أتبه  تمجازند ن ها با حداقل 
نقد يا  تريال به     ور( 10.000.000.000 ده میلیارد 

های کتاز ش   ر تقال س   هام دولتر قالب اند  نقدغیر
س هران يا فرابورس تشده در بورس اورا  بهادار تفهر

 ايران( اقدام نمايندا

ند همكي متولهای دكبان -3-2 های الزم در اریكلف
ه  ای خري  د و فروش واح  ده  ای خ  ذ س   ف  ارشأ

گذاری  ندو  و يا سهام موضوع اين مصوبه را سرمايه
 دهندااز طريق ش ب خود انجام 

سكعالي بورس مشورای -4-2 ار نحوه کو ساز تلف ا
ور را برای کهای مذاجرای اين جز  و اساسنامه  ندو 

ه کای پیش  نهاد نمايد گونهوزيران به تص  ويب در هیأت
صي مربوطه يا نماينده م رفيتوزير  ص سط تشده خ و

طرف دول   نوان دارن  ده واح  ده  ای ب  ه توی، از  ع
 تاعمال مديري ت ، مسؤولیاز  ندوتگذاری ممسرمايه

گذاری را برعهده انه واحدهای س   رمايهكو حقو  مال
 اه باشدتداش
 اوني و تبه بخشهای خصو ي و  تبدهي دول -3

ي از محل واگذاری اموال و تنهادهای عمومي غیردول
های تو شرک تو مؤسسا ت لق به دولتهای مدارايي

اد تهشثنای موارد مصاديق مندرج در ا ل تي به استدول
( قانون اساسي و مشمول واگذاری موضوع 83و سوم  

( 44وچهارم  های کلي ا ل چهلتقانون اجرای سیاس
( اين قانون 18قانون اساسي از طريق جدول شماره  

 اتاس تپرداخقابل 
مشمول  1399های در حال واگذاری در سال تشرک -ب

 یصنظتمواد به قانون  ي( قانون الحا  برخ4  ماده حكص
 باشندامي( 2  تدول يمال تاز مقررا يخشب

سای ذی -ج سوزرا  و رؤ ضوع مادهتربط د  جاههای مو
شص قانون ( 29  ش ساله  س هتبرنامه پنج صادی، تاق و

مص  وب ماعي و فرهنجي جمهوری اس  ممي ايران تاج
 1399س   ال  ماها پايان خردادتلفند كم 14/12/1395

س سهامه کمجموعه خود زير هایکتشر تفهر  مجموع 

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 در   در از پنجاهتمکدر آنها  يتهای دولتو ش  رک تدول
 مملت تحترا به همراه میزان س   هام  ت( اس   50% 

شر تدول شده و های مالي حسابرسيت،  ورکتدر هر 
سه مجمع به وزارت ور صادی و دارايي و تامور اق تجل

 شور ارسال کننداکسازمان برنامه و بودجه 

شور(  داری کلخزانه  دارايي صادی وتامور اق توزار ک
سکالذجاههای اجرائي فو تاری دسكبا هم  تر موظف ا
سهص دول تپرداخ شر تسود  ر را در کالذهای فو کتدر 

 تچهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانوني به     ور
ماره   ،مؤثر به رديف ش    پیجیری و پس از و    ول 

شماره 130108  تدولن واريز کندا ( اين قانو5  جدول 
س داری کلخزانه  شور( مكلف ا سود  تک سود و زيان، 

ها را به تدر اين ش   رک تس   هام دولمیزان ي و تدرياف
 تهای عملكرد مالي دول، در گزارشتشرک فكیم هرت

 کنداروزرساني همن كس و ب

سکسازمان برنامه و بودجه   تاطمعا تشور موظف ا
شرکمربوط به  سهام دوله مجکهايي را کتلیه  و  تموع 

( %50 در   د ر از پنجاهتمکي در آنها تهای دولکتش  ر
ان س  هام، مبلغ س  ود واريزی و میز میكفت، به تاس  

 تقل در پیوس  تمس   تردی به    وركعمل تاطمعا
شور درج و ارائه کل ک 1400ربط اليحه بودجه سال ذی

 نداک

 ش   ود مبلغ ده هزار میلیارداجازه داده مي تبه دول -د
( ريال از بدهي ناش   ي از عدم 10.000.000.000.000 

های ت( قانون اجرای س   یاس   29  ( ماده2  اجرای بند
سال 44  کلي ا ل چهل و چهارم سي از  سا ( قانون ا

های اکنون را از طريق فروش س   هام و داراييت 1387
بهکأمین تمالي  يند و  ما از نوس   ازی و  تمنظور ح

ل و کارآفريني، غات اوني و ايجاد اشتبهسازی بنجاههای 
وس  ه ت اون در قالب افزايش س رمايه بانم تدر بخش 

( 9جدول ش   ماره   530000-54از محل رديف  اون ت
 هزينه کندااين قانون 

 -ه 

با  تلف اس   كص   ادی و دارايي متامور اق توزار -1
ا پايان تثر کشور حداکودجه اری سازمان برنامه و بكهم

نه ي 1399ماه س   ال خرداد ما  تاطمعا پارچهكس   ا

 ي،تدول هایکتشر لیهکمیل کندا تكي را تهای دولکتشر
سا و هاكبان س س فاعيتان تمؤ  در مندرج تدولبه  هتواب

 تمؤسسا و هاکتشر شامل قانون اين( 3  شماره تپیوس
ها به عمومي تمقررا و قوانین ش   مول هک يتدول  آن

 هایش  هرداری ،تاس   نام ص  ري ت يا رکذ لزمتمس  
 تمؤسسا و نفر میلیون مي یباال تجم ی با شهرهای

 تي موض  وع قانون فهرس  تغیردول عمومي نهادهای و
ها و مؤ هاد مص   وب  يتعمومي غیردول تس   س   ان

لفند پس كب دی م تو الحاقا تبا ا محا 19/4/1373
 ناوباً و هرتم 1399از ابمغ اين قانون، در طول س   ال 

 تاطمعا روزرس انيبه و تبه ثب تنس ب بارمي ماهس ه
ه، نظیر تاب ه و وابس  ت تمؤس  س  ا و هاکترش   و خود

از طريق سامانه   نیروی انساني تپايه، اطمعا تاطمعا
های مالي و تارمند ايران( و مديران، بودجه و     ورک

 تپارچه اطمعاكي س   امانه ردی دركگزارش   های عمل
ستدولي و نهادهای عمومي غیرتهای دولکتشر قر تي م

قتامور اق تدر وزار نداکدام ص   ادی و دارايي ا  توزار ن
 به رسيتدس انكام تاس لفكصادی و دارايي متامور اق
 برای برخط ت    ور به را ورکمذ س   امانه تاطمعا

 شورک تمحاسبا ديوان شور وکسازمان برنامه و بودجه 
 ندا ک فراهص

سازمان برنامه و بودجه تامور اق توزار صادی و دارايي، 
زی کمر مشور، بانکخدامي تشور، سازمان اداری و اسک

سازمان ثب سممي ايران،  سناد و امم تجمهوری ا  کا
سازمان بورسک  تلفند اقداماكاورا  بهادار م و شور و 

ي كرونیكتهای الباط س   امانهتالزم را برای برقراری ار
نه   بطتمر ما جه، اعص از س   ا ند ايران، کجامع بود ارم
شور( با کسامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي  اب وتمه

ي و نهادهای تهای دولکتشر تارچه اطمعاپكي سامانه
 به عمل آورندا تبادل اطمعاتي و تدولعمومي غیر

و  مديرهتهیأهرگونه پاداش ساالنه به اعضای  تپرداخ
( 84  ماده تهای مشمول اين جز  با رعايکتمديران شر

قانون  به  حا  برخي مواد  نظیص بخش   ي از تقانون ال
يا به  تاخو نیز پرد (2  تمالي دول تمقررا هرگونه مزا

شررؤ سال کتسا و مديران اين  شهريورماه   1399ها از 
ا در غیر تالیف اين جز  اس   تكامل کمنوط به انجام 
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خ ت    وراين مذ تپردا ص   رف تص كور در حکوجوه 
 شودا ي محسوب ميتدر وجوه و اموال دول غیرقانوني

ماه شش هر تلف اسكي مصادی و دارايتاق امور توزار
های موض  وع اين جز  را کترد ش  ركارش عملبار گزمي

مه و بودجه ومیس   یونکبه  نا با های بر و  تمحاس   
 نداکصادی مجلس شورای اسممي ارائه تاق

ضوي -2 ضوع ماده تهمزمان مقاما تع ( قانون 71  مو
شوری  تخدما تمديري صوب ک و م اونان 8/7/1386م

( قانون 5  ي موض وع مادهئجاههای اجراتو مديران دس 
 تحاس  بام قانون( 5  ماده و کش  وری تخدما تمديري

شور  صوب عمومي ک و همينین کارکنان  1/6/1366م
، مديرهتهیأدر ي تهای مديريتش   اغل در کلیه پس   

ساير مديري تمديري شرتعاملي و  های کتهای اجرائي 
سازمانتي و نهادهای عمومي غیردولتدول ها اعص از ي و 

س ساير د ها ممنوع جاهتزيرمجموعه خود و زيرمجموعه 
 ا تاس

شرسازمان سازمانتهای دولکتها و  شري و  های کتها و 
ي و تو نهادهای عمومي غیردول ته به مؤس  س  اتوابس  

ه به موجب اس  اس  نامه آنها، اش  خاص کها ش  هرداری
ضو  ضوع اين جز ، ع س مديرهتهیأمو شمول ته ند از 

 باشندا ثني ميتص مسكاين ح

شرمت -3 ساي و مؤتهای دولکتامي   ضوع مادهمو تس
سبا4  شرکعمومي  ت( قانون محا ساير  ي يهاکتشور و 
س  رمايه و س  هام آنها  (%50  در   دپنجاهه بیش از ک

ي و تدول تس  س  اها، مؤخانهتاً به وزارکرتمنفرداً يا مش  
ش  لقتي تهای دولکتشر شرتدا شد و همينین  ها کته با
شمول قوانین و مقرراکي تدول تسساو مؤ عمومي  ته 

 کتاز جمله شر تصري  نام استر يا کذ لزمتبه آنها مس
 ته به وزارتاب ه و وابس  تهای کتايران و ش  ر تملي نف

زی جمهوری کمر ماب ه آنها، بانتهای کتو ش   ر تنف
رش و نوسازی  نايع ايران تاسممي ايران، سازمان گس

شر سازمان تهای کتو  سازی م ادن و تاب ه،  س ه و نو و
 لفند:كماب ه تهای کت نايع م دني ايران و شر

خود را  1399صويب بودجه سال ت تجلسات ور -1-3
ماه س   ال ا تثر کحدا خذ  1399پانزدهص خرداد برای أ

سازمان برنامه و بودجه أيت ساس ارقام کیديه از  شور برا

فص   یلي تید بر ارائه بودجه کأتبا   مندرج در اين قانون
 ننداکمربوط( ارائه 

های ترصويب  وتمجامع عمومي خود را برای  -2-3
ص شهريورماه سال كا سي و يتثر کحدا 1398مالي سال 

سات ورنند و کبرگزار  1399 ا تثر کمربوط را حدا تجل
صادی تامور اق تید وزارأيتبه  1399ام مهرماه سال سي
 ي برسانندادارايو 

سنامه خارج از وظايف  تهرگونه ف الی -4 سا مندرج در ا
 اتممنوع اسي تهای دولکتشده برای شر یینتو اهداف 

لفند ض   من كي متهای دولکتمجامع عمومي ش   ر -5
ي عا مادهک تر مل  به 75  ا حا  برخي مواد  قانون ال  )

( 2  تم  الي دول   تنظیص بخش   ي از مقرراتق  انون 
صوص ا مح بودجه  صیليتدرخ ، از هرگونه کتشر ف

از  اعص (پرس   نلي  نیروی انس   اني هایغییر در هزينهت
نان کارکهي به های رفايتحقو  و مزايا و س  اير پرداخ

ناب تگذاری اجهای س   رمايهاهش هزينهکو  کتش   ر
 ننداک

و  با  وس هتقانون برنامه ششص ( 12  در اجرای ماده -و
های کلي ا   ل چهل و تقانون اجرای س  یاس   ترعاي

رد  تجه تمكلف اس ت( قانون اساسي، دول44  چهارم
مین أتماعي و تاجأمین تای هبدهي خود به س   ازمان

ماعي نیروهای مس   ل  پس از اقدام الزم در اجرای تاج
به  ت( اين قانون، نس   ب5  بص   رهت (و ( بند 2-1  جز 
یاردت پانص    د هزار میل ها در س   قف  بدهی يه   أد
با اح500.000.000.000.000  س   اب عملكرد ت( ريال 

لف از جمله تماهه، از طر  مخمقاطع سه در جز  مذکور
ا پايان س   ال ته کی زير اقدام کند به نحوی روش   ها

 ديه شود:أت تاين مطالبا 1399

واگذاری س  هام و حقو  مالكانه  یاز وتاالمارائه حق -1
در  رس   دميوزيران  تأيید هیأتآن که به  ناش   ي از

 دقیق تپس از محاس   با تچهارچوب قوانین و مقررا
 و مورد وثو  وسط کارشناسان خبرهتکارشناسي 

مت -2 با قی رجیحي برای ت تأمین خوراک و انرژی 
صرف جاری  سازمان تولیدی مرتلیه واحدهای کم بط با 

 ماعي تأمین اجت

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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گذاری طرحها و زيرطرحهای  -3 های ملم داراييتوا
 و ت لق به دولتگذاری مای و طرحهای سرمايهسرمايه

 يتهای دولکتشر

ق ي که بايد مطابتهای س   ازماني دولواگذاری خانه -4
 واگذار شودا تقوانین و مقررا

ماعي نیروهای تاج مینأتماعي و تأمین اجتهای سازمان
سل  م سيكم شي از اين منابع  از( %30 در د لفند  نا

جان و تس ازی حقو  بازنش س ناس بتم تبند را در جه
با م 1399بجیران در س   ال مریتمس     تقررامطابق 

و  تخپرداماهه به آنها س ه تمربوطه هزينه و به   ور
 مابین منظور نمايندادر حسابهای في

صادی تص به عهده وزير امور اقكاجرای اين ح تولیمسؤ
 تلف اسكدارايي م صادی وتاق امور وزير اتدارايي اس و
س با سازتا  صد وكشده در ا ل يبینيار پیشکو فاده از 

الزم مربوط  تقانون اساسي اقداما( 138 ص تهش سي و
 عمل آورداهبه اجرای اين بند را ب

 

 3 بصرهت

 ش  ش  ص برنامه قانون( 4  ماده الف(  بند ترعاي با -الف
 مالي أمینت تس  هیمت س  قف 1399 س  ال در وس   هت

نانس  خارجي های دول برای( فاي ي تدولي و غیرتطرح
 م ادل های قبل،س    ال س    همیه ماندهباقي بر عموه

  یینت دالر( 30.000.000.000  میلیارد سي ري     الي
 مالي تس  هیمت از فادهته اس  کدر مواردی  اش  ودمي

نانس  خارجي  جمهوری تدول ض   مینت به منوط (فاي
 هایهزينه و ا   ل تبازپرداخ بر مبني ايران اس  ممي

 ارگزارک هایكبان منابع از ش   دهأخذ مالي تس   هیمت
المللي بین ایوس هت مالي و تمؤسسا و هاكبان و خارجي

ش س مجاز دارايي و صادیتاق امور وزير د،با  از پس تا
يبت یأ ص   و ندگي به وزيران ته ماي ل طرف از ن  تدو

 برای نیاز مورد ص  ا   يتاخ يا و ليک هاینامهتض  مان
 و    ادر ماهمي تمد ظرف ثرکحدا را ورکمذ طرحهای

ضای یارتاخ يا  مقام به وزيران تهیأ صويبت با را آن ام
 اندک فويضت ربطذی مسؤول

یهک مورد در های ل قاض   ي تي متي و غیردولتدول طرح
نانس  خارجي مالي تس   هیمتفاده از تاس     أخذ (فاي

س أيیديهت  تاولوي أيیدت منظور به  ربطذی اجرائي جاهتد
 امور توزار ،(خارجي مالي أمینت از فادهتاس    برای

 ،(يتدول نامهتضمان  دور منظور به  دارايي و صادیتاق
ن  منظور به  ايران مياس   م جمهوری زیکمر مبا

ي و  ادلت (رلتنکپايش   ،(ش   ورک ارزی رازت تمدير
ن ناوری رئیس تم او ید أتمنظور به  جمهورعلمي و ف ي
وان تثر کفاده از حداتفناوری و اطمینان از اس   تپیوس  
  رفاً  شورکبودجه  و برنامه سازمان و داخل( تساخ

ها (رلتنکپايش  یبرا مل  يتبخش دول یطرح ش   ا
ها هاتکش   ر یطرح لت یها و طرح  یهاييدارا مم
ا   ل و س  ود  تض  روری بوده و بازپرداخ (یايهس  رما

طرح و يا  تعايدا از طرحها از محل مهر ي تسهیمت
نابع پیش خبینيم بل پردا قا قانون   تش   ده در اين 

 باشدامي

( 4  پ( ماده  های بندتاولوي تبا رعايصاد تاق یشورا
ور را به کمذ تمیس  هت وس   هترنامه ش  ش  ص قانون ب
 ی،صادت، اقيفن یهوجت یه داراک يتبخش دول یطرحها

 دهدايص   اص متباش   ند، اخ یطيمحتيس   و ز يمال
 نهادهای و  اونيت و خص  و   ي هایبخش   طرحهای
سابنیان و مؤدانش هایکتشر و يتغیردول عمومي  تس
 با نیز االنبیا صتاب ه قرارگاه س  ازندگي خاتهای کتو ش  ر
 از وانندتمي عامل هایكبان به الزم هایضمینت سپردن

 سود و ا ل تبازپرداخ و نندک فادهتاس ورکمذ تسهیمت
 تعايدا محل از ورکمذ طرحهای از مي هر تس  هیمت

 یخص  وص طرحها ش  ودا درمي تپرداخ و أمینت طرح
س ييو دارا یصادتامور اق توزار ي،تدولیرغ  تموظف ا

بان الزم ینض   متخذ پس از أ مل  یهاكاز  به کعا ه 
طرحها  انكمالاز  يافکق مناس  ب و يخذ وثاأوانه تپش  

 تنامه بازپرداختبه  دور ضمان ت، نسبت ادر شده اس
 اکنداقدام 

( دالر 1.000.000.000  میلیارد مي تمجاز اس   تدول
ر را کالذفاينانس( فو   أمین مالي خارجيت تسهیمتاز 

مالي و  تمؤس   س   ا ها وكفاده از منابع بانتبرای اس   
جهیز آزمايش  جاهها و تالمللي به منظور ای بینوس   هت
، يكدانش  جاههای علوم پزش  ارگاههای دانش  جاهها، ک

ز کآموزش عالي و پژوهش  ي و فناوری، مرا تمؤس  س  ا

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 شناسنامه قانون                                                                                  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
 

 7   

 

مان تای دولآموزش فني و حرفه قاتي و س   از  ،تحقی
 تو بازپرداخ تضمین دولتشاورزی با کرويج تو آموزش 

 أمین کنداتبودجه عمومي  تباراتآن، از محل اع

( قانون ا    مح قانون بودجه 38  بص   رهتاجرای  -ب
در س  ال  3/6/1395 مص  وبکش  ور  کل 1395س  ال 
 شودامديد ميت 1399

شده از صويبت تسهیمتسريع در جذب تمنظور به -ج
اسممي، بانم  وس هتای از جمله بانم وس هتهای كبان

ساخسرمايه ستگذاری زير ( و بانم AIIB  یاييهای آ
کننده از فادهتجاههای اس  تاکو، دس   تجارتوس   ه و ت
بصره تاين  الف(  مذکور مجازند در سقف بند تسهیمت

س   ازمان برنامه و بودجه کش   ور در  تپس از موافق
ش  ده برای اجرای بینيپیش تباراتچهارچوب س  قف اع

س سوند وامي مندرج در پیو ( 1  شماره تطرحهای با پ
قانو باين  نه تن نس    هارچوب به هزي کرد آن در چ

 بادله با سازمان مذکور اقدام کننداتنامه متموافق

 در   دأمین پانزدهت تدر   ور تمجاز اس   تدول -د
جاههای تها و دسوسط شهرداریتجاه ت( سهص دس15% 

وسط همان تا ل و سود  ت هد به بازپرداختربط و ذی
دالر از ( 2.000.000.000  جاه حداقل دو میلیاردتدس   

سهمیه بند تسهیمت سقف  الف( اين   مالي خارجي در 
برداری از خطوط قطار و بهره تساخ تبصره را در جهت

صاص دهدا تشهری و طرحهای کاهش آلودگي هوا اخ
از  ت( قانون حماي5  ماده تبا رعاي تموظف اس   تدول

شهری و حومهسامانه صوب  های حمل و نقل ريلي  م
ن ا   ل و س  ود اين ض  میتبه  تنس  ب 22/5/1385

 اقدام کندا تسهیمت
 

 4 بصرهت

 شودياجازه داده م خصصيتجاری و تبانكهای به  -الف
به اعطای  تیار نسبتاز محل منابع در اخ 1399در سال 

 نند:کريالي به موارد زير اقدام  -ارزی تسهیمت

یاردت -1 به 3.000.000.000  ا مبلغ س   ه میل ( دالر 
و نهادهای  ي اونت ي،صو خ یبخشها گذارانيهسرما

سازندگي خا يتعمومي غیردول  یبرا االنبیا صتو قرارگاه 
 تيو گاز با اولو تنف يتباالدس    یاوس    هت یطرحها

خازن و م تبرای افزايش ضريب بازياف کرتمش یادينم
بدون آوری گازهای همراه احیای میادين قديمي و جمع

از  یدیولتو گاز موجود در مخازن و  تنف تیكقال مالتان
 آنها
های -2 نايي و ایوس    هت طرح مان زيرب  هایس   از
 با م دن و بخش بر  و ت    ن  بخش ایوس    هت

شار ش%51  در دیمويحداقل پنجاه کتم  های( بخ
يت و خص   و    ي با اولو ناطق محروم و  ت اوني  م

 ایهای منطقهته براساس مزيتيافوس هترتکم
  اوني وتگذاران بخش  های خص  و   ي، س  رمايه -3

های عمومي غیردول هاد نايع تن های      ي برای طرح
 بديلي چغندرقندتكمیلي و ت

 شودياجازه داده م خصصيتجاری و تبانكهای به  -ب
 یاعطابه  تیار نسبتاز محل منابع در اخ 1399 در سال

 هایبخش   گذارانيهس  رما به ريالي -یارز تیمس  هت
 یطرحها یبرا هاي و ش   هرداری اونت ي وخص   و    

لف تمخ ای و نیز انواعوس   هتهای س  ازمان یاوس   هت
و همينین حمل و  ش   هریحمل و نقل درون و برون

 يو ب  ا م رف تی  كق  ال م  التب  دون ان نق  ل دري  ايي
و  یراه و ش  هرس  از توزارای و وس   هتهای س  ازمان

 ينا ربطیو ذ اب هت یهاکتها و ش  رس  ازمان ینض  مت
ر س  ازمان امو ینض  متش  ور با ک توزار ياخانه و توزار

ش   ور در قبال أخذ حق ک یهایاریها و دهیش   هردار
ا ت کنندگانفادهتبه اس    تفروش خدما يا يرس   تدس   

 دانو سود آن اقدام کن يها ل سرما کهمتاس
ش   ود پس از عقد قرارداد با اجازه داده مي تبه دول -ج
قانوني الزم را برای  تکننده مالي خارجي، اقداماأمینت
 مالي خارجي تسهیمت( %15  در دأمین سهص پانزدهت
عمل وس   ه ملي بهتفاينانس( از محل منابع    ندو   

 آورد و برای طرحهای ريلي هزينه کندا
محاس   به کلیه مناب ي که از محل منابع     ندو   -د
سامانه نظام بديل به ريال ميتوس ه ملي ت شود، با نرخ 

 اتنیما( اس  ارزی تيكپارچه مديري
ل - ه جازه داد تبه دو یارد و ه ميا ش   ود مبلغ دو میل

( يورو از 2.795.000.000  ص  د و نود و پنج میلیونتهف
وس   ه ملي را به ت   ندو   1399منابع ورودی س  ال 
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شرح جدول به تضمین دولتارزی با  تسهیمت ت ور
ش زير ندرج شرايط م تکند و اين منابع را با رعاي تبردا

 در ذيل جدول به مصرف برساند:
 جدول منابع

 شدهصاص دادهتمبلغ اخ عنوان   يفرد

 میلیون يورو 100ا سقف ت فشار و نوين تحتطرح آبیاری  1

 میلیون يورو 100ا سقف ت آبخیزداری و آبخوانداری 2

 میلیون يورو 20ا سقف ت های بر أثیر آن بر شبكهتمخرب ريزگردها و  تمقابله با اثرا 3

 میلیارد يورو 2ا سقفت وس هتقانون برنامه ششص ( 106  بنیه دفاعي در اجرای ماده تقويت 4

5 
و  تحقیقاتعلوم،  تآزمايشجاهي و کارگاهي دانشجاههای وزار تجهیزات

 آموزش پزشكي درمان و ،تبهداش توزار فناوری و
 میلیون يورو 30ا سقف ت

 میلیون يورو 15ا سقف ت طرحهای نوآورانه جهاد دانشجاهي 6

 میلیون يورو 70ا سقف ت جمهورلمي و فناوری رئیسع تطرحهای نوآورانه م اون 7

8 
وس ه کمي و ت( قانون برنامه ششص و 93سازمان  دا و سیما در اجرای ماده  

 ند، فیلص و سريالتولیدی، پويانمايي، مستهای کیفي برنامه
 میلیون يورو 150ا سقف ت

 میلیون يورو 100 ا سقفت های آنوس ه شبكهتايي و عشايری و تطرحهای آبرساني روس 9

 میلیون يورو 35ا سقف ت جمهورعلمي و فناوری رئیس تبنیان م اونهای دانشتشرک 10

 میلیون يورو 25ا سقف ت جمهورعلمي و فناوری رئیس توآوری م اونهای نکارخانه 11

 میلیون يورو 100ا سقف ت ت ادرا تدر  ندو  ضمان تافزايش سرمايه دول 12

 میلیون يورو 50ا سقف ت ر اهوازطرح فاضمب شه 13
 
ي و جري  ان وجوه ب  ا رويكرد تعملی  ا برن  ام  ه -1

أکید بر ايجاد س   ازوکارهای تي( با تريزی عملیابودجه
سنجش، کن جاه تدس ت هداتضمین ترل و تالزم برای 

به تولي برای تم هداف راهبردی طرحها،  ید تحقق ا أي
 سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شودا

ريالي و  تای منابع به     ورخص   یص مرحلهت -2
شكل از تم ته نظارتأيید کمیتارزی حسب نیاز( پس از 

داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه
جاه تدس   ت هداتوس   ه ملي مبني بر انجام ت   ندو  

 پذيردا تولي،  ورتم
اری و نهادی و اجرائي به منظور تس  اخ تا   محا -3

م نهافزايش درآ کاهش هزي ها،  هارچوب د ها در چ
ا   ل چهل و  ،يتص  اد مقاومتهای کلي اقتس  یاس  
 وس هتقانون برنامه ششص ( قانون اساسي و 44چهارم  

شمول اين مجوز ت تجه أمین منابع اجرای طرحهای م

ي از محل منابع بودجه عمومي بدون تدر س   الهای آ
 اتوس ه ملي( ضروری استفاده از منابع  ندو  تاس
ي تهای سنوامذکور در بودجه تسهیمت تبازپرداخ -4

وس   ه تمنظور و به حس  اب    ندو   1405ا ت 1400
از درآمدهای  تس   هیمت تملي واريز گرددا بازپرداخ

 پذيردا تامكان  ور ا حدتها حا ل از اجرای طرح
سازمان تماهه اين بند گزارش عملكرد شش -5 وسط 

شور وبرنامه و ب س ه ت ندو   تنظار تهیأ ودجه ک و
 هیه و ارسال شوداتقل تطور مسملي به

سب مورد بنا  تجهیزات -6 مورد نیاز اين طرحها که ح
 تو يا م اون تجارت، م دن و ت    ن  تبه اعمم وزار

جمهور مش   ابه داخلي ندارد، از علمي و فناوری رئیس
 أمین شوداتخارج 

گاهي دانش  جاههای آزمايش  جاهي و کار تجهیزات -7
، تبهداش    توزار و و فناوری تحقیقاتعلوم،  توزار

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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که  (( جدول مذکور5رديف  درمان و آموزش پزش  كي 
ن به اعمم م او نا  ناوری  تحس   ب مورد ب علمي و ف

 أمین شوداتجمهور مشابه داخلي ندارد، از خارج رئیس
( 44های کلي ا ل چهل و چهارم تسیاس ترعاي -8

های تفاده حداکثری از ظرفیتس  قانون اس  اس  ي و ا
صو ي و  ضروری تبخش خ  اوني در اجرای طرحها 

 اتاس
كلیف خارج از اين مجوز در قانون ت یین هرگونه ت -9

خصیص تفاده و تکل کشور برای اس 1399بودجه سال 
 اتوس ه ملي ممنوع استمنابع  ندو  

ارزی نیما(  تنرخ ارز روز سامانه نظام يكپارچه مديري -10
 باشدابديل اين مبالغ به ريال ميتنای مب
 

 5بصره ت
قوانین و  تبا رعاي 1399ش  ود در س  ال اجازه داده مي

 :تمقررا
و پنج هزار  تا س  قف ش  ص  تي تهای دولکتش  ر -الف

( ري ال اورا  م الي 65.000.000.000.000  میلی ارد
ا   ل و س  ود  تض  مین و بازپرداختاس  ممي ريالي با 

رای اجرای طرحهای ا بت ،ش   ر کنندتوس   ط خود، منت
 محیطيتو زيس   مالي ،ص  ادیتوجیه فني، اقتدارای 
، به مصرف رسديصاد متاق یشورا يبصوته بهکخود 
 دااننبرس
خص  ص  ي تمادر کتبازآفريني ش  هری و ش  ر کتش  ر

طرحهای خود از جمله ش   هرهای جديد برای انجام 
بافای و باقطارهای حومه های تزآفريني ش   هری در 

سوده سازمان اريخت، فر ي و پیرامون حرمهای مطهر و 
ي و عمومي برای تدول تأسیساتها و مانتمجری ساخ

 نداتهس تدر اولوي فاده از اين بندتهران در استی مصم
ل -ب جازه داده مي تبه دو أمین مالي تش   ود برای ا

ای موض  وع اين های س  رمايهملم داراييتهای طرح
 ردپ  انص    د و پنج  اه هزار میلی  ا ا مبلغت  ق  انون 

 ( ريال، اورا  مالي اس  ممي550.000.000.000.000 
شر و منابع حا ل را به رديف شماره تارزی( من -ريالي 

شماره 310108 منابع  ( اين قانون واريز کندا5  جدول 
يوار عا با ر جهقا( 30  ماده تيزی  مه و بود نا  نون بر

 تباراتخصیص اعتبرای  10/12/1351 مصوب کشور
با  بادلهتنامه( متموافق  اين قانون و مطابق اسناد اجرائي

ا ل، سود  شودا ينهشور هزکسازمان برنامه و بودجه 
ور در جداول کش  ار اورا  مذتهای مربوط به انو هزينه
ابل ش   ده و ق بیني( اين قانون پیش9  ( و8  ش   ماره

 اتاس تپرداخ
بصره تب( اين   الف( و  ه بندهایتنرفاورا  فروش -ج

أيید تبار مربوطه با تم و  در س   قف اع تبرای مطالبا
مالي  مدير امور -حس  ابجاه اجرائي و ذیترئیس دس  

سازمان برنامه و ب    ودجه ذی ش    ور قابل کربط و 
گذاری كاران، اعص از   ارانكمامي طلبتبه  وا مان پی
و همينین س  اير  تجهیزاتکنندگان أمینت ،مش  اوران

نه هدتهای هزي له  تباراتش   ده اع  قانون از جم اين 
 باشدامي اراضي( مملت
 -د
سازمانشهرداری -1 شور و  سهای ک ه به تهای واب

 اد هزار میلیاردتا سقف هشتکشور  تأيید وزارتآنها با 
سممي  -ريال اورا  مالي (80.000.000.000.000  ا

سود آن  تضمین خود و با بازپرداختبا ريالي  ا ل و 
حداقل ش   ر کنندا تها منوس   ط همان ش   هرداریت

( از سقف اورا  موضوع اين بند به %50  در دپنجاه
 تنقل شهری و بیسطرحهای قطار شهری و حمل و 

فرسوده  تني شهری باف( به بازآفري%25  در دو پنج
مام رض   اپیرامون حرم  تع(، حض   ر  های مطهر ا

ع( و   عبدال ظیص حس  ني تس(، حض  ر  م ص  ومه
ض  مین ت ايابد لق ميتع(   احمدبن موس  ي تحض  ر

خ ا    ل و س   ود اين اورا  برای اجرای  تبازپردا
قل ش   هری و  طرحهای قطار ش   هری و حمل و ن

فرس   وده پیرامون حرمهای  تني ش   هری بافبازآفري
ب به نس    جاه تمطهر  ل%50  در     دپن و  ت( دو

ض  مین تو  تها اس  هرداریش  ( %50  در   دپنجاه
برعهده سازمان برنامه  ت( سهص دول%50  در دپنجاه

ه اين بند در تنرفاورا  فروش اتو بودجه کش  ور اس  

https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/2858-barnameh-budjet
https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/2858-barnameh-budjet
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شهرداری مربوطه أيید تم و  طرح با  تسقف مطالبا
 ش   ور قابل واگذاری بهکو سازمان برنامه و ب   ودجه 

 باشدااران آن طرح ميكطلب
هزار ا سقف دهتشود زه داده ميشور اجاک تبه وزار -2

یارد مالي10.000.000.000.000  میل يال اورا    -( ر
سممي ريالي با  سود تا سط دولتضمین ا ل و   تو

نش  اني شتي و ماش  ین آكيد نردبان هیدرولیبرای خر
 نداکشر تمن
سممي موضوع رديف درآمدی  تدول -ه سناد خزانه ا ا

 تبا حفظ قدر( اين قانون را 5  جدول شماره 310103
بار و تخريد در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اع

سید  سرر سهتبا  ستسال  ادر و ا  سقف دوي هزار  تا 
یارد به طلب200.000.000.000.000  میل يال  اران ك( ر

ه      بودج یندر قوان سنادا ينا تبازپرداخ واگذار کندا
 کل یدارو خزانهشود مي ینيبیشکشور پ کل يتسنوا

شور موظ سک صل  تباراتمحل اعاز  تف ا رديفهای ف
 يهسوتبه  تنسب ( اين قانون8 شماره  مربوطه و جدول

شده قط ي تأديه مطالبات تبابکندا اين اسناد آن اقدام 
 تبدهي دول تبابجاههای اجرائي و تاران دس  كبه طلب

شود و  رفاً واگذار مي آنانبه دانشجاه آزاد اسممي به 
ساس ابمغ اعبر صیصتبار و تا سط تهای  ادره خ و

 تباراتش   ور و از محل اعکس   ازمان برنامه و بودجه 
ها و ای و رديفهای س   رمايهدارايي مملتای و هزينه

ش  رنش  ده تش  ودا مانده منجداول اين قانون    ادر مي
ضوع اين بند به ظرفی سناد مو سممي  تا اورا  مالي ا

 شودابصره اضافه ميتب( اين   موضوع بند
 -و
س   ويه خزانه، بدهیهای تد از طريق اس   نا تدول -1

 اوني، ت  به اش   خاص حقیقي و حقوقي قط ي خود
ي و تعمومي غیردول تخصو ي( و نهادها و مؤسسا

االنبیا  که در چهارچوب قوانین صتقرارگاه سازندگي خا
ايجاد ش  ده، با  1398ا پايان س  ال تمربوط  تو مقررا
با طال ل تم ب تقط ي م و  دو ا از اش   خاص مزبور 
ي عا ي تر جاه تاران كقدم طلب طلبت تاولو ا مبلغ پن

ضوع   ( ريال50.000.000.000.000  هزار میلیارد مو

 ( و رديف 5  جدول ش   ماره 310106رديف درآمدی 
شماره 530000 -42  -جم ي ت ور(( به 9  جدول 

 سويه کندا تخرجي 
با الذکر که در از اش   خاص فو  تقط ي دول تمطال

ولی  د ت( ق  انون رفع موانع 2  هپ( م  اد  اجرای بن  د
ب قا مالي کش   ور مص   وب تپذير و ارتر ظام  قای ن

ش  ده با بدهي  قلتي منتهای دولتبه ش  رک 1/2/1394
وس  یله اين اس  ناد قابل  های مذکور بهتبه ش  رک تدول
 اتسويه است
س تشود در  وراجازه داده مي تبه دول -2  تدرخوا
ضیان، مطالباتم شخاص حقیقي و ح تقا قوقي قط ي ا

 ت اوني که در چهارچوب قوانین و مقرراتخصو ي و 
و همينین  تاس   ايجاد ش   ده  1398ا پايان س   ال ت

با های ي،     ندو تنهادهای عمومي غیردول تمطال
اران االنبیا ، پیمانكصتها، قرارگاه خاكجي، بانتبازنش  س  
ی خاتمحروم گاه  یا ،صتزدايي قرار كاران  االنب مان پی

سازی سازمان نو  تشرکمدارس،  جهیزتو  خصو ي 
ه به آنها و تاب ه و وابس  تهای کتايران و ش  ر تملي نف

های نیرو و جهاد خانهتاب ه وزارتي تهای دولتنیز ش  رک
 کتاني و شرتهای آب و فاضمب اسکتکشاورزی و شر

ب با مايي جمهوری اس   ممي ايران  نه  تهواپی يارا
لتهای تقیم که در چهارچوب قوانین و  تكلیفي از دو

سال تمربوط  تمقررا س 1396ا پايان  شده ا ، تايجاد 
شخاص ياد زی يا بانكها کمر مشده به بانرا با بدهي ا

 1398ا پايان سال تباری غیربانكي که تاع تو مؤسسا
س ويه بدهیهای بانكها و تاز طريق  ،تاس  ايجاد ش ده

نم مرکزی  تمؤس   س   ا با به  بانكي  ا مبلغ تغیر
س شده جز فادهتا صرهتو(   ( بند2  ن ( قانون بودجه 5  ب

صد هزار میلیارد ت شورکل ک 1398سال  سی سقف  ا 
 -جم ي تبه     ور ( ريال300.000.000.000.000 

سويه خزانه به شرح زير تشار اسناد تخرجي از طريق ان
 سويه کند:ت

قل  -1-2 نادتهاتحدا بدهي از طريق اس    اورا (   ر 
سويه خزانه برای اشخاص حقیقي و حقوقي خصو ي ت

 تالذکر اس( مبلغ مانده فو %50  در دجاه اوني پنتو 



 شناسنامه قانون                                                                                  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
 

 11   

 

ر بدهیهای نهادهای عمومي تهات تمانده آن جهو باقي
 اب   هت  ي ته  ای دولتي، ب  انكه  ا و ش   رکتغیردول

یرو و جه  اد خ  ان  هتوزار ه  ای آموزش و پرورش، ن
ب  کش   اورزی با نه قیم ت    رفاً  كلیفي(، تهای تيارا

سکتشر ضمب ا شرکتهای آب و فا  تملي نف تاني و 
ش  ده و قط ي حس  ابرس  ي تمطالبا تران با اولوياي

 رسداماعي به مصرف ميتأمین اجتسازمان 
سقف پانزده هزار میلیاردت  ( 15.000.000.000.000  ا 

به س    نابع اين جز   يال از م مان تر اد اجرائي فر
ه آن تاب ه و وابس   تهایتره( و ش   رک  امامتحض   ر

 يابدامي صاصتاخ
 1399يان آذرماه س  ال در پا تمجاز اس   تدول -2-2

صرف سهص مجوز مانده م شده  را  (2-1موضوع جز   ن
 سويه کنداتبا بدهیهای بخشهای ديجر 

فاده تبه منظور اس   تلف اس  كزی مکمر مبان -3-2
بانکحدا ند كثری  ند،  ريفتها از فرآي ش   ده در اين ب

 ت، مطالباتها از دولكبان تقال مطالباتان نقل و انكام
زی کمر مبان تي و مطالباتیردولها از اش  خاص غكبان

نقل و  نحوهي فراهص کندا كها را در بازار بین بانكاز بان
که ظرف  تای اسنامه، مطابق آيینتقال اين مطالباتان

ماه از ابمغ اين تمد ن دو با هاد  به پیش   ن  مقانون 
 رسداوزيران مي تصويب هیأتزی بهکمر

شأ قانوني نها تسويه مطالباتنحوه  -4-2 دهای با من
ها، ها، بیمهكي، بانتهای دولکتي، ش   رتعمومي غیردول

سحاديهتا سي ويژه با انتها و آ سابر سه با ح های مقد
که با  تای اس  نامهض  وابط قانوني مطابق آيین ترعاي

 رک س  ازمان برنامه و بودجه کش  ور وتپیش  نهاد مش  
وزيران تصويب هیأتصادی و دارايي بهتامور اق توزار
 رسدامي

شرک تسويه مطالباته میزان ب -5-2 ملي  تبانكها از 
به  تس ويه بدهي دولتايران مبالغ آن به حس اب  تنف

ه و يا تاب ه و وابستهای کتايران و شر تملي نف کتشر
 شودامنظور مي تدر اين شرک ترمايه دولافزايش س

 تص   ادی و دارايي مكلف اس   تامور اق توزار -6-2
ند را در گزارش عملكر نه بودجه عملكرد اين ب ها ما د 

ماده ند و در اجرای  قانون 103  عمومي من كس ک  )
سبا س تمحا شور، منابع ا شده از محل فادهتعمومي ک

ل بدهي دو نم مرکزی جمهوری  تافزايش  با به 
سممي ايران را در  ور ساب عملكرد بودجه درج تا ح

 کندا 
ها کننده بر  از سازمانولیدتهای تشرک تمطالبا -7-2

شرک آنها از  تنیرو در حكص مطالبا تب ه وزاراتهای تو 
 باشدامي تدول

عنوان بدهي مبلغ ناش   ي از اجرای اين جز  به -8-2
شودا افزايش پايه پولي مي تبه بانم مرکزی ثب تدول

سويه بدهي هر تا سقف مجاز تاز اين محل ممنوع اس
سه اع س سط اين تباری به بانم مرکزی تبانم و مؤ و

يانتثر کبانم حدا پا  یین ت 1399خردادماه س   ال  ا 
مام يا بخش  ي از بدهي ت تمجاز اس   تش  ودا دولمي
زی کمر من( به بانكمس   مجز بانبه  يتهای دولكبان

ند کقل تزی منکمر مبه بان ترا به حس  اب بدهي دول
های كدر بان تعنوان س   رمايه دولور را بهکو مبلغ مذ

 ي منظور کنداتدول
صادی و تير امور اقاجرای اين بند برعهده وز تمسؤولی

 تلف اسكدارايي م صادی وتاق امور وزير اتدارايي اس
س با سازوتا  صد وكشده در ا ل يبینيار پیشکفاده از 

الزم مربوط  تقانون اساسي اقداما( 138 ص تهش سي و
 عمل آورداص را بهكبه اجرای اين ح

يوان ماهه به دسه تگزارش عملكرد اين بند به  ور
و بودجه و برنامه های کمیس  یونکش  ور،  تمحاس  با
سبا سممي ارائه  صادیتو اق تمحا شورای ا مجلس 

 شودامي
شآيین شنهاد م سازمان تنامه اجرائي اين بند به پی رک 

صادی و دارايي و تامور اق تشور، وزارکبرنامه و بودجه 
ص  ويب تص  ويب اين قانون بهتمرکزی پس از  بانم
 رسداوزيران مي تهیأ
ای و همينین بیم  هه  ای پوش   ش ب  ه منظور  -ز

ای، به بیمه (های بیمهمريس  بهادارسازی خطرپذيری
بیمه  تزی جمهوری اس  ممي ايران و مؤس  س  اکمر

 ا س  قف ده هزار میلیاردتش  ود بازرگاني اجازه داده مي
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سب10.000.000.000.000  سرمايه ن  ت( ريال در بازار 
سممي -ماليشار اورا  تبه ان ن و در چهارچوب قوانی ا

 ضمین ا ل و سود اقدام کننداتبدون  تمقررا
ل -ح خبرای  تدو ا    ل و س   ود اورا   تبازپردا

 هزار صدكي ا م   ادل ت 1399شده در سال یدسررس
یاردم يال اورا  100.000.000.000.000  یل مالي ( ر

ا کندشر تمنموضوعه  تبر اساس مقررا اسممي ريالي
سود و اورا   ينر اشاتب بر انترتم هایينههز ا ل و 

 شودابیني ميیشکشور پ کل يتسنوا یهادر بودجه
 و تجارت و م دن ،ت،     ن تهای نفخانهتوزار -ط

ربط و با ه ذیتاب ه و وابس  تهای کتنیرو از طريق ش  ر
شورای اقت سممياورا  صاد، تصويب  ريالي يا   مالي ا

قف ارزی(  نجدر س    پ لی  ارد س   ي و  ی م  هزار 
 منظوربها ت شر کنند،تمنال ري (35.000.000.000.000 

يه ما فس   ر ي تگذاری در طرحهای ن با اولو گاز   تو 
يربنايي و و طرحهای ز تنف توزار رکتمیادين مش    

نیرو  تو وزار تجارتم دن و ، ت ن  تای وزاروس هت
سود اين اورا   تبازپرداخبه مصرف برسدا  را ا ل و 

ولید همان ت يشاز محل افزا های مذکورتش رکوس ط ت
ف تبرای طرحهای وزار  دينیام يداتن عا  طرح ت( و 
های وزار  و  تجارت، م دن و ت    ن  تبرای طرح

 ضمین کننداتنیرو(  توزار
ف توزار -ی اب ه تي تهای دولتاز طريق ش   رک تن

( 3.000.000.000  یلیاردسه م  ادلا سقف مت ربطذی
 يبص  وتبا ريالي يا ارزی(   ي اس  مميدالر اورا  مال

 تبازپرداخ برای اين اورا   اکند ش  رتنم يرانوز تهیأ
 تسهیمت سررسیدشده ريالي -ارزی و سود اورا  ا ل
شده ضامینتو  بانكي سید  تبازپرداخ همينین و سرر

شده بدهیهای سید  بیع قراردادهای پیمانكاران به سرر
هایتم بل طرح ف يتباالدس    قا  گیرد و لق ميت تن

رشده شتا ل و سود اورا  من ندموظف های مذکورکتشر
 يهسوتخود  يسال از محل منابع داخلپنجا تثر کحدا ار

و  تنف توزارأيید تبا ه اين بند تنرفاورا  فروش اکنند
 ش    ور قابل واگذاری بهکسازمان برنامه و ب    ودجه 

 باشدااران طرحها ميكاران/ طلبكپیمان

 -ک
 اورا  ش   ارتان ماليتاح تب ات تمديري منظور به -1

 کش   ور، س   رمايه و پول ازارهایب در اس   ممي مالي
 بودجه و برنامه س  ازمان رئیس از ش  كلتم ایهتکمی

 بانم کل رئیس و دارايي و صادیتاق امور وزير کشور،
سممي جمهوری مرکزی  اورا  شارتان نحوه بر ايران ا

 س   ود نرخهایا نندکمي تنظار قانون اين موض   وع
خريد اس  ناد  تو نرخ حفظ قدر ش  رهتمن اورا  اس  مي

 اشودمي  یینت هتکمی اين وسطتانه اسممي خز
 تس ويه بدهي دولت تش ره جهتاورا  و اس ناد من -2

بصره از هرگونه بررسي تح( اين   و( و  موضوع بندهای
 اتثني استور مسکه مذتمیکدر 
ها و تش  ار اورا  مربوط به ش  رکتنحوه    دور ان -3

س  ،شودشر ميتمن تضمین دولتجاههايي که بدون تد
 باشدا( اين بند مي1  شمول جز نیز م

 ،تاز دول تص   ادی و دارايي به نیابتامور اق توزار -4
سؤول ان س تشار اورا  مالي مربوط به دولتم ا اين تا

 هیاول ش  ارتان یروش  ها هیلکاز  تاس   مجازخانه توزار
فروش اورا  به حراج، دريجي، تعرض  ه اورا  از جمله 

 هابازار دري س ينورهيپذاس مي(،  تر از قیمتمک  س رک
 مس   ازمان بورس و اورا  بهادار و بانا کند فادهتاس   

لفند كزی جمهوری اس  ممي ايران حس  ب مورد مکمر
 تمورد نیاز از جمله فهرس   تبه ارائه اطمعا تنس  ب

 تبه وزار تآخرين دارندگان اورا  مالي اس   ممي دول
لیه کفاده از تالزم برای اس    تمهیداتخاذ تور و اکمذ

زی جمهوری کمر مر اقدام کنندا بانش  اتروش  های ان
اس   ممي ايران در بازار ثانويه اورا ، مجاز به خريد و 

بوده و از نظر حجص  تفروش اورا  مالي اس  ممي دول
 و ازجمله س  از  خريد يا فروش و روش خريد يا فروش

س ستکار حراج( در را سیا یار تگذاری پولي خود اختای 
 امل داردا ک
 شودمي داده اجازه دارايي و صادیتاق امور توزار به -5

 تمالكی و تمديري با واسط نهادهای أسیست به تنسب
 قانون موض  وع واس  ط نهادهای از فادهتاس   با تدول
 تمالكی قالتان با جديد مالي نهادهای و ابزارها وس   هت
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 اورا  ش  ارتان برای ،تبه دول تیكقال مالتو يا بدون ان
سازتارزی و  بهادار سیس نهاد مولد  تهای دولدارايي أ

 نمايدا اقدام اسممي مربوط اورا  ماليشار تبرای ان
 شودمي داده اجازه دارايي و صادیتاق امور توزار به -6

 وانهتپش   عنوانبه تدول تمطالبا و هادارايي از رأس  اً
 فادهتاس بصرهت اين موضوع اسممي مالي اورا  شارتان

د عادی نیز که س   ن  لق به قوه مجريهتماموال ا کند
ر فاده قراتوانه مورد اس   تپش   عنوان وانند بهتدارند مي

خانه تپیش  نهاد وزار ا  بنامه اجرائي اين جزگیرندا آيین
 رسداوزيران مي تصويب هیأتمذکور به 

ناد اين  -ل هد تارمزد کبص   ره و تاورا  و اس     
ش  ره در تمن  تنويس  ي اورا  مالي اس  ممي دولپذيره

ا ش  ودبه نرخ    فر مي تلیا( مش  مول ما1399س  ال 
ها و تش   ار و دريافتبین ارکان ان تاممم همينین 

ش  ار اورا  موض  وع اين بند، تهای مربوط به انتپرداخ
فاده از نهادهای واسط، تاسفاده يا عدم تنظر از اس رف

شمول م افی ستم ( قانون 14  حكص ماده تثنیاتها و م
ظام مالي کش  ور قای نتپذير و ارتولید رقابترفع موانع 

 شودامي
  -م
س -1 سیا نرخهای  تپولي و مديري تبه منظور اجرای 

رل( تنک  نقدينجي، مهار ترل( بلندمدتنک  سود و مهار
بازار باز و اعطای  تای اجرای عملیاتورم و در راس   ت

نتاع با به  قه،  بال وثی زی جمهوری کمر مبار در ق
ي دريج بدهتش   ود به اس   ممي ايران اجازه داده مي

باری و تباری ش  امل خط اعتاع تها و مؤس  س  اكبان
ضافه شا ه در پايان کای گونهدار نمايد بهرا وثیقه تبردا

قل پنجاه بان%50  در    دس   ال حدا ها و ك( بدهي 
وثیق به اورا  تزی کمر مباری به بانتاع تمؤس  س  ا

س  ازمان بورس اورا   ش  ره به خزانه باش  داتبدهي من
وثیق اورا  بدهي خزانه تاری در كلف به همكبهادار م
 ا تزی اسکمر منزد بان

سکمر مبان -2 سممي ايران مجاز ا  تزی جمهوری ا
در    دی از  تبار بابتص   ويب ش   ورای پول و اعتبا 

ساكهای قانوني بانسپرده س باری، اورا  تاع تها و مؤ
 را بپذيردا  تشره از سوی دولتمالي اسممي من

سمجاز  يتدر  ور تايجاد طلب جديد از دول -ن  تا
وس  ط تض  مین آن با مبنای قانوني ت هد و تکه از قبل 

شدا شده با  مبان سازمان برنامه و بودجه کشور  ادر 
ي كباری غیربانتاع تها و مؤسساكزی از طريق بانکمر

س ششکحدا تموظف ا ماه پس از ابمغ اين قانون، ثر 
به  تاطمعا هداتو  تس   هیمتمربوط  ه بر کي را ت 
وزيران/ سازمان  تره از سوی هیأضامین  ادتاساس 

اعطا   1398ا پايان س   ال تش   ور کبرنامه و بودجه 
 درج کنندا تضامین دولتاند در سامانه نموده

و(   بندموضوع  یهايبده ديیأتو  يدگیمرجع رس -س
صره و بدهت نيا ضوع بند تو مطالبا هایب  ماده (پ  مو
ب دیولتقانون رفع موانع  (1  ظام  یقاتو ار ريپذترقا ن

سط تشور، ک يمال شور و کسازمان برنامه و بودجه و
 اشوديم نیی ت ييو دارا یصادتامور اق توزار
هزار  تش   ود مبلغ بیس   اجازه داده مي تبه دول -ع

 ( ري ال اورا  م الي20.000.000.000.000  میلی ارد
سممي من جهیز تكمیل و تاحداث،  تا جهت ،شر کندتا

آموزش و  تشي وزارفضاهای آموزشي، پرورشي و ورز
جهیز مدارس توس   ه و تس  ازمان نوس  ازی،   پرورش

کش  ور( به مص  رف برس  دا اين اورا  خارج از س  قف 
قانون ( 7  ( ماده4  ش   ده در جدول ش   مارهبینيپیش

بار و تبوده و براس  اس ابمغ اع وس   هتبرنامه ش  ش  ص 
 رسداهای  ادره به مصرف ميخصیصت

قدی تمهل -ف مالي اس   ممي غیرن گذاری اورا    وا
 یبرا، 1399ش  ره در س  ال تاران( منكحويل به طلبت 
س هیلک س جمله از اجرائي یجاههاتد  اجرائي جاههایتد

 وس هت یهابرنامه يدائم امكاح قانون( 1  ماده موضوع
 قانون( 64  و( 63  مواد ا    مح قانون ابعت ش   ور،ک

 اتاس 15/12/1379مصوب  شورک يعموم تمحاسبا
س  ازی در اورا  پارچجي و هماهنگكمنظور يبه -ص
ش  ره تمن  ت، اورا  مالي اس  ممي دولتش  ره دولتمن
 ص  ادی و دارايي( مش  مول مادهتامور اق توس  ط وزارت

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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( قانون بازار اورا  بهادار جمهوری اس  ممي ايران 27 
 اتاسب دی  تو الحاقا تبا ا محا 1/9/1384مصوب 

سصادی و دارايي تاقامور  توزار -  ظرف  تموظف ا
 موسط بانتبازار باز  تپس از اجرای عملیا دوماه تمد
ضمن زیکمر س نیی ت،  مجاز  هیگران اولم امله تفهر

اورا  از  هیعرض  ه اول تالزاما یس  ازادهیبه پ تنس  ب
از ( %30  در دسي حداقل هکی نحوبه  حراج قيطر

بازار  تیاپس از عمل تشره دولتمن ياسمم ياورا  مال
فروش همجاز باولیه گران به م امله هیدر عرض  ه اولباز 

 ، اقدام کندابرسد
شص برنامه قانون (12  ماده (الف  بند اجرای در -ر  ش
 يص  ادی و دارايتامور اق تره آن وزاربص  تو  وس   هت
بدهیهای  تلف اس  كش  ور( مکس  ازمان حس  ابرس  ي  

 اعص از ا   ل حق  ماعيتمین اجأتبه س  ازمان  تدول
ساالنه( را با رعايشده بهروزبیمه و مبلغ به  بند تطور 

مین أتار نظام جامع رفاه و تقانون ساخ( 7  ه    ( ماده 
صوبتاج  تو الحاقا تبا ا محا 21/2/1383ماعي م

یهای بده تمحاس   به و نحوه میزان بازپرداخب دی 
و سازمان  تمابین دولحسابهای في تغییراتمو وف و 

به طور مس    پايش و گزارش آن را هر تمزبور را  مر 
های برنامه و بودجه و میس  یونکبار به مماه يش  ش

ي و ك، درمان و آموزش پزش   ت، بهداش   تمحاس   با
 ماعي مجلس شورای اسممي ارائه نمايداتاج

سممي اورا  مالي» -ش س«ا ه منطبق ک ت، اوراقي ا
ب عقود اسممي بوده و در چهارچو تبر قوانین و مقررا

 شوداشر ميتمن
 

 6بصره ت
فاض  مب  آب وهای تنیرو از طريق ش  رک توزار -الف
س س انيتا شور مكلف ا سر ک  تعموه بر درياف تسرا

رمك ب فروش آب تشهری، به ازای هر مبهای نرخ آب
 توسط هیأتشده  یینتاز الجوی مصرف ر تباال شرب
 ،آبرکان تريال از مش   ( 200  تدويس   مبلغ  وزيران

ا وجوه کش   ور واريز کند داری کلو به خزانه تدرياف
 اتبه نرخ  فر اس تفو  مشمول مالیا

نهص  د و ا س  قف ت يترياف( وجوه د%100  در   د   د
از  ريال (965.000.000.000  یلیاردمو پنج  تش  ص  

ساب مذکور شرک محل ح  تدر رديف م ین در بودجه 
شور ضمب ک سي آب و فا ساني  ت رفاً جه مهند آبر

ه آب مربوط كو ا مح شب ايي و عشايریتشرب روس
بار تاع( %20  در   دتبیس  يابدا ص  اص ميتاخ به آن

شمذکور  شايری و ه شرب ع ساني   در دادتبرای آبر
براساس شاخص ايي ت( برای آبرساني شرب روس80% 

های انتکمبود آب ش  رب س  الص بین اس  و  تجم ی
سه شور در مقاطع  شرکک سي  تماهه از طريق  مهند

شور  ضمب ک از مبادله  سا پتشود وزيع ميتآب و فا
مه بین تموافق ينا مدير مان  مه تس   از نا ريزی و بر
 ياو  يانتهای آب و فاض  مب اس  تو ش  رکها انتاس  

 دا هزينه شو ير ايرانسازمان امور عشا
 امور س   ازمان  دارايي و ص   ادیتاق امور توزار به  -ب

 سال،مي تمد ظرف شودمي داده اجازه( شورک يتمالیا
یا مؤديان هایپرونده از بخش   ي  افزوده بر ارزش تمال

 خود هایاظهارنامه هک ،1395 ات 1387 تسنوا هایدوره
 رس  یدگي مورد نونکات و نموده س  لیصت مقرر موعد در را

ند،هتنجرف قرار جهت با ا له از  ض   وابطي به و  نحوه جم
 ظرف شورک يتمالیا امور سازمان پیشنهاد به هک( خابتان

 صويبتبه و شودهیه ميت قانون ابمغ از ب د ماهمي تمد
 رس  یدگي بدون رس  د،مي دارايي و ص  ادیتاق امور وزير

 انمايد قط ي
 تاز    ن  تي( قانون حما5  عوارض موض  وع ماده -ج

 در   دیزان دهبه م 10/8/1394مص  وب ش  ور کبر  
هزار و  مو ي تبیسدر سقف  ( مبلغ بر  مصرفي10% 

یارد يال 21.500.000.000.000  پانص   د میل  یین ت( ر
شيم ستشود و م شايری مجاز و ترکان بر  رو ايي و ع

بر  چاههای کش  اورزی مجاز از ش  مول حكص اين بند 
شندا منابع حا له بم اف مي سقف تامل ک ت ورهبا ا 

 اد و پنج میلی  اردت  ن  ه هزار و ش   ش   ص    د و هف
وانیر ت کتل به حس  اب ش  ر( ريا9.675.000.000.000 

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نهنزد خ يازده هزار و تش   ور و کل کداری زا ا س   قف 
( 11.825.000.000.000  و پنج میلیارد تصد و بیستهش

ش  ور واريز کل کداری هبا نزد خزانتريال به حس  اب س  ا
نامه با س  ازمان برنامه و تا پس از مبادله موافقتش  ود مي

وس    ه و تاز  تف حمايیب     رترتش   ور به کبودجه 
هداری ش   ب ید بر  تيي و اتی بر  روس   هاهكنج ول

 شودا کپذير و پاجديدت
  -د
به جز تم -1 ند1  ن زير  ماده  ( ب قانون 32  پ(   )

 شود:اضافه ميوس ه کشور تهای احكام دائمي برنامه
های غیربرخوردار از انتهای مناطق و شهرسشاخص» 

ش سازمان برنامه و تا شنهاد  ضوع اين جز  با پی غال مو
 «رسدازيران ميو تصويب هیأتبودجه کشور به

و عوارض ارزش افزوده واحدهای  تمحل أخذ مالیا -2
 ا تولیدی استقرار واحد تمحل اس ،ولیدیت
ند1  عوارض ارزش افزوده موض   وع جز  -3 ب(   ( ب

های انتدر شهرس وس هتقانون برنامه ششص ( 6  ماده
سبو هران ت شهر به ن سمم ش تا شته  ر ددتاد و ه
هران و ش  هر اس  ممش  هر و ت( در نقاط ش  هری 88% 

س%12  در ددوازده شايری آنها ت( در نقاط رو ايي و ع
 شوداوزيع ميت
( قانون الحا  برخي مواد به قانون 12  مطابق ماده -ه
شي از مقررات از  م( به هر ي2  تمالي دول تنظیص بخ

اب ه تهای کتو نیرو از طريق ش   ر تهای نفخانهتوزار
وني كشود ماهانه از هر واحد مسربط اجازه داده ميذی

( ريال، از هر واحد 2000  ان گاز مبلغ دو هزارکرتمش  
( ريال و 1000  هزار مان بر  مبلغ يکرتوني مشكمس

ان گاز و بر  کرتجاری مش   تاز واحدهای  ماز هر ي
( ريال أخذ و به حس   اب درآمد 10.000  مبلغ ده هزار

ضوع رديفهای  جدول  160186و  160185عمومي مو
داری کل کش  ور واريز ( اين قانون نزد خزانه5  ش  ماره

ش سکرتکنندا برای م ر م ادل کالذايي، مبالغ فو تان رو
باش  دا وجوه فو ، مش  مول ( مي%50  در   دپنجاه
 اتبه نرخ  فر اس تمالیا

ور به کمنابع حا    له برای موارد مندرج در ماده مذ
ض  من ترائي اين بند منامه اجرس  دا آيینمص  رف مي

ش شنهاد م صه به پی رک تسقف و نحوه برگزاری مناق
شور و صادی تامور اق توزار سازمان برنامه و بودجه ک

 رسداوزيران مي تصويب هیأتو دارايي به
درآمد  مخرب پس   ماندها، تاکاهش اثرمنظور به -و

قانون ( 38  ص( ماده  ث( و  حا ل از اجرای بندهای
ه کاالهايي ک، ناش  ي از فروش وس   هتبرنامه ش  ش  ص 

ولید پس   ماند مخرب محیط ت مص   رف آنها منجر به
س سازمان امورتشود مي تزي سط  رديف ي به تمالیا و

منابع و ولي  شودا مي واريز 160189  شمارهدرآمدی 
ريال  (10.000.000.000.000  ا سقف ده هزار میلیاردت

( اين 9  دول ش   مارهج 530000-39از محل رديف 
 ندو    تزيسمحیط تسازمان حفاظ یارتدر اخقانون 

له تگیرد ( قرار ميتزيس   ملي محیط باد ا پس از م
ر برای با س   ازمان برنامه و بودجه کش   ونامه تموافق
ايجاد   االهای مزبورکپس  ماندهای حا   ل از  تبازياف

سات سی سماند به مواد و انرتای منطقه تأ ژی( با بديل پ
 مصرف شودابخش خصو ي  کتمشار تاولوي
ا ت میزان عوارضمل بر تي اين بند مش  ئنامه اجراآيین

کاالهای  تفهرس   اال، کهر  (%1س  قف يم در   د  
پس  ماند کاالها و فرآيند  تمش  مول، نرخ هزينه مديري

قانون دو تمدظرف ي ئاجرا به ماه پس از ابمغ اين 
، تزيس  محیط ترک س  ازمان حفاظتپیش  نهاد مش  

و امور  تجارت، م دن و تهای کش  ور،    ن خانهتوزار
ص  ادی و دارايي و س  ازمان برنامه و بودجه کش  ور تاق
 رسداوزيران مي تأصويب هیتو بهشود ميدوين ت
کلیه  احبان حرف و مشاغل پزشكي، پیراپزشكي،  -ز

شكي که مجوز ف الی سازی و دامپز سط تآنها  تدارو و
س  ازمان  ، درمان و آموزش پزش  كي،تبهداش   توزار

نظام پزش  كي ايران و يا س  ازمان نظام دامپزش  كي و 
لیه ک ش  ود وس  ازمان دامپزش  كي ايران    ادر مي

ز ارهای حقوقي اعص اک س  ب وک اش  خاص ش  اغل در
لکو خانواده تا ند در و مش    اوره حقوقي و  ، مكلف

هارچوب آيین مه چ ماده2  بص   رهتنا قانون 169  (   )

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 تا محا با 3/12/1366قیص مصوب تهای مستمالیا
 فاده کننداتب دی از پايانه فروشجاهي اس تو الحاقا

 هتوابس خصو ي، ي،تدول از اعص درماني زکمرا لیهک -ح
های به هاد های عمومي، ن يه مس   ل ، نیرو  و هاخیر
 الزحمهحق از( %10  در دده لفندكم يتدول هایکتشر
 تدرياف موجببه هک انكپزش   يكپزش   ال ملحق يا

 از نقداً يا و هابیمه به ارس  الي یهاحس  ابت   ور وجه
 الحس   ابعلي عنوانبه ش   ودمي تپرداخ بیمار طرف
ش نام به نند وک سرک تمالیا  ماه پايان ات مربوط مپز
 امور سازمان حساب به حسابت ور مبلغ و ول از ب د
سابعلي تمالیا ننداک واريز شورک يتمالیا  بند اين الح

 و حقو  درآمد نعنوابه هک هاييتپرداخ لیهک ش   امل
( اين قانون 12  بصرهت الف(  بند( 2جز    مطابق ارانهک

ص كح ابود نخواهد ،شودمي سرک آن تمالیا و تپرداخ
قیص در اجرای اين تهای مس   ت( قانون مالیا199  ماده

 باشدابند جاری مي
با  1399در سال  تي مكلف استسازمان امور مالیا -ط

( 169  ي موض  وع مادهتفاده از پايجاههای اطمعاتاس  
 یین تبه  تقیص نس   بتهای مس   تمكرر قانون مالیا

از  تدول تمالیا 1398ا پايان س   ال ت تكلیف مطالبات
قل  حدا قدام کرده و  خاص حقیقي و حقوقي ا اش   

را و ول و به رديف  ت( اين مطالبا%30  در دسي
( اين قانون 5  ربط مندرج در جدول شمارهدرآمدی ذی

باری در تمالي و اع تها و مؤس   س   اواريز کندا بانك
ساير ت تعدم رعاي ت ور كالیف مقرر تكالیف فو  و 

ماده یا169  در  مال قانون  قیص و تهای مس   تمكرر( 
مهآيین مه اجرائي آن عموه بر جري های مزبور در نا

ای م ادل قیص مش  مول جريمهتهای مس  تقانون مالیا
سپرده%2  دودر د شخاص نزد بانم و ( حجص  های ا

ش  وندا اين باری در هرس  ال ميتؤس  س  ه مالي و اعم
قانون مزبور قابل مطالبه و  تها از طريق مقرراجريمه

 تهای بیمه مكلفند اطمعاتو   ول خواهد بودا ش  رک
ص  ادی اش  خاص حقیقي و حقوقي تي، مالي و اقتهوي

ي تیبي که س  ازمان امور مالیاترتش  ده را به تدرخواس  
 ن قرار دهندایار آن سازماتکند در اخمقرر مي

اين بند عموه  تعدم رعاي تهای بیمه در   ورتش  رک
یابر جريمه قیص تهای مس   تهای مزبور در قانون مال

( حق بیمه %5  در   دای م ادل پنجمش  مول جريمه
 خواهند بودا 1398ي در پايان سال تدرياف

آموزش و  تي وزارتکلیه واحدهای آموزش   ي دول -ی
های هزينه تپرداخ زا و دانش   جاه فرهنجیان پرورش

الجوی مصرف( م اف  ترعاي تدر ور  آب، بر  و گاز
وسط تورال ملي تندا سقف الجوی مصرف طي دستهس
و سازمان ، نیرو و آموزش و پرورش تهای نفخانهتوزار

ابمغ  هیه وت ماها س  هتحداکثر  ش  ورکبودجه  و برنامه
 شودامي
 -ک
ی و     فر نرخ هرگونه -1 یا هایتم اف  برای يتمال

 جمله از تخدما و االک ت   ادرا از حا   ل درآمدهای
 تمالیا ردادتاس همينین و خام مواد ي،تغیرنف االهایک
 ارزش بر تمالیا قانون( 13  ماده موض   وع عوارض و

 تو الحاقا تبا ا   محا 17/2/1387مص  وب  افزوده
 طبق ت    ادرا از حا    ل ارز هک مواردی در ب دی،
ن اعممي تمقررا  ص   ادیتاق چرخه به زیکمر مبا

 و 1398 سالهای ردكعمل برای نشود، شور برگرداندهک
شاورزی و کبخش  ت ادرا اتنیس اعمال قابل 1399
مهندس  ي از ش  مول ش  روط اين بند  -فني تخدما
س زمان تندا مدتثني هستمس  عوارض و تمالیا ردادتا

ضوع افزوده ارزش  ولیدت موانع رفع قانون( 34  ماده مو
 سازمان طرف از شورک مالي نظام قایتار و پذيرترقاب
 چرخه به ارز ورود اريخت از ماهمي ش  ورک يتمالیا امور

 باشدامي يادشده تمقررا مطابق شورک صادیتاق
 برای يت   ادرا مش  و  و جايزه هرگونه تپرداخ -2

 ارز تبرگش از اطمینان حصول به منوط نندگانک ادر
 ص  ادتاق چرخه به تخدما و االک ت   ادرا از حا   ل

 جمهوری زیکمر مبان ورال ملتدس  براس اس ش ورک
 اباشدمي ايران اسممي

مايش   ي اجرای تمد -ل یا قانون آز  ارزش بر تمال
 تاو الحاق تبا ا   محا 17/2/1387مص  وب  افزوده
 اشودمي مديدت 1399 سالماه مهرهپايان  اتب دی 

https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/4756-elhagh-mavane
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/4756-elhagh-mavane
https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
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ما يكي از  تدر م امم -م کارفر که  كاری  مان پی
برنامه قانون ( 29  جاههای اجرائي موض  وع مادهتدس  

همزمان با هر  ت، کارفرما موظف استاس وس هتششص 
یاتپرداخ با آن را به تارزش افزوده م ت، مال ناس   ب 

بر  تا زماني که کارفرما مالیاتکندا  تپیمانكار پرداخ
خ كار پردا مان به پی باش   د،  تارزش افزوده را  نكرده 

شور حق مطالبه آن از پیمانكار تسازمان امور مالیا ي ک
نداردا در مواردی که يا أ مه ديرکرد از وی را  خذ جري

اس   ناد خزانه  تبدهي کارفرما به پیمانكار به     ور
 تدرخواس   تش  ود در    ورمي تاس  ممي پرداخ

اين اورا  را عیناً به  تپیمانكار، کارفرما موظف اس   
شور تسازمان امور مالیا سازمان امور تي ک حويل دهدا 

حويلي را از تا  ش  ور م ادل مبلغ اس  مي اورکي تمالیا
ي پیمانكار کس   ر و اس   ناد مذکور را به تبدهي مالیا

داری کل ا خزانهکندميکش   ور ارائه  داری کلخزانه
غ اس  مي اس  ناد خزانه م ادل مبل تکش  ور موظف اس  

 منظور کندا تعنوان و ولي مالیاحويلي را بهت
( از عوارض آاليندگي %35  در    دس   ي و پنج -ن

فروش  تاز قیم (%1  در دمشده از محل يو ول
صره ت به  ارزش افزوده بر تقانون مالیا( 38  ماده (1 ب

ظ فا مان ح ندو  ملي   تزيس   محیط تس   از     
ا پس از مبادله تيابد ص   اص ميت( اختزيس   محیط
ش  ور براس  اس کنامه با س  ازمان برنامه و بودجه تموافق
   رف اعطای  ورکاس  اس  نامه    ندو  مذ (5 ماده 

یمت ه برای  تس    لي  گيک  م  ا لود هش آ ه  ای ا
 تزيس  خريب محیطتمحیطي و جلوگیری از تزيس  

 وداش
اهش کش   ويق به تها و اهش هزينهکبه منظور  -س

های خانهتای به وزاريارانه تو خدما االهاکمص   رف 
ربط آنها ه ذیتاب ه و وابس  تهای کتو نیرو و ش  ر تنف

برنامه و سازمان  کرتشود با پیشنهاد مشاجازه داده مي
 ،ت، نیرو،     ن تهای نفخانهتش   ور و وزارکبودجه 

ص  ويب ش  ورای تش  اورزی و کو جهاد تجارتم دن و 
ز حد م ین آب، بر ، گاز، ر اتمکص   اد، مص   ارف تاق

ای را يارانه تاالها و خدماکي و س  اير تهای نففرآورده

نطقه جغرافیايي، نوع مص  رف و وجه به فص  ول متبا 
اهش مص  رف، بهای کناس  ب با تمنندگان، کمص  رف
 اهش دهنداکو يا  فر  تآنها به حداقل قیم مصرفي

های خون و ردههای حا    ل از فروش فرآودرآمد -ع
ايران  قال خونتآزمايش   جاهي س   ازمان ان تخدما

ص  ا   ي تعنوان درآمد اخبه 140206موض  وع رديف 
های مورد نیاز آن ش  ود و به مص  رف هزينهلقي ميت

 رسداسازمان مي
یار ت، اخته براس  اس قوانین و مقرراکدر مواردی  -ف

های کتبه ش  ر افزايش بهای آب، بر  و گاز مص  رفي
سي ذیتدول شده ا ، اعمال افزايش فقط با تربط داده 

وزيران  تص  ويب هیأتخانه مربوطه و تهاد وزارپیش  ن
 اتپذير اسانكام

یتدس    -ص ند م اف های اجرائي موظف ها و تجاه
فات یا تخفی به     ورکي و گمرتمال قانوني را   تي 

نندا ک تخرجي در حسابهای مربوط به خود ثب -جم ي
متدس    ند ورال  ر امو توس   ط وزارتل اجرائي اين ب

شور پس کي و سازمان برنامه و بودجه صادی و دارايتاق
 کش  ودا گمرهیه و ابمغ ميتص  ويب اين قانون تاز 

سممي ايران  سازمان امور مالیاجمهوری ا شور کي تو 
 تخفیفاتها و تبار گزارش اين م افیمماه يهر ش  ش

ممي ارائه صادی مجلس شورای استمیسیون اقکرا به 
ندا عملکمي یكن فاتها و ترد م اف به کگمر تخفی ي 

یا مال ی جمهور کو    ولي گمر تبر واردا تعنوان 
منظور افزايش ش  ودا بهاس  ممي ايران محس  وب مي

سخجويي دول تشفافی سازمان بتو پا رنامه و بودجه ، 
های تبیني میزان م افیپیش تش   ور موظف اس   ک

را در قوانین بودجه هر مورد  تي و در    د م افیتمالیا
 رس عموم قرار دهداتند و در دسک تي ثبتسنوا

شرب ت -  شايری مانند آب  شرب مناطق ع  رفه آب 
 شوداايي محاسبه ميتروس

قانون برنامه ( 80  ماده (چ ( بند 2  در اجرای جز  -ر
شص  س هتش شش کمی تحت، مددجويان و ه امداد تپو

مام خمیني ختره( و س   ازمان بهزيس     ا  تي از پردا
ماني، عوارض شهرداری تهای  دور پروانه ساخهزينه

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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آب، فاضمب، بر  و  تهای انش اباو دهیاری و هزينه
ه به آنان بر تيافصاصتهای مسكوني اخگاز برای واحد

 بار م افندااساس الجوی مصرف،  فقط برای يم
قانون رر ك( م169  ( و103  ناد موادتاس   ه ب -ش
دی و ب  تو الحاقا تبا ا   محا قیصتهای مس  تمالیا
یابه مال های  مد لتمنظور افزايش درآ از طريق  تي دو

ظرف  تلف اس   كقوه قض   ائیه م ي،تمبر مالیاتابطال 
صويب اين قانون، سامانه قرارداد تماه پس از مي تمد
ی  ل و کي بین وكرونیكتنظیص قرارداد الت مرونی  كتال

ن س  امانه اندازی ايندا از زمان راهکاندازی ل را راهکمو
شاوران و و ال مام افراد فت ضو مراکاعص از م ز کمی ع
رس   مي و مش   اوران خانواده و  ارش   ناس   انکم، کو
ند قراردادهای تمی دادگس   کهای وانونک ری موظف

با مو بکمالي خود  نظیص تو  تل را در اين س   امانه ث
سه نمايندا  شده برای هر قرارداد ای  ادركتي (دکشنا

ايي ، مبنای ش  ناس  مرونیكتوس  ط س  امانه قرارداد الت
خراج تقض  ائي به منظور اس   تیل در س  امانه خدماکو

ي تمالیا مبرتمالي مندرج در قرارداد و ابطال  تاطمعا
ند طبق قوانین تبا مخواهد بودا  خلفین از اجرای اين ب

 شودامربوطه برخورد مي
 -ت
های مس    1399در س   ال  -1 حد انواع  وني وكوا

ر به شوکابین موجود در کدو تخودروهای سواری و وان
شمول مالیا ساالنه(   بر دارايي تشرح بندهای زير م

 شوند:مي
ساب عر ه و اعیان( تبا اح  ونيكواحدهای مس -1-1

ص    د م  ی  ل  ی  ارد كب  ا ارزش روز م     ادل ي  
 های زير:به نرخر تريال و بیش( 100.000.000.000 

 150ا تمیلیارد ريال  100به مازاد  تنس   ب -1-1-1
  در هزار مي              میلیارد ريال

 250ا تمیلیارد ريال  150به مازاد  تنس   ب -2-1-1
 دو در هزار              میلیارد ريال 

 400ا تمیلیارد ريال  250به مازاد  تنس   ب -3-1-1
 سه در هزار               میلیارد ريال

  600ا تمیلیارد ريال  400به مازاد  تنس   ب -4-1-1
 در هزارچهار             میلیارد ريال

                              میلیارد ريال به باال  600به مازاد  تنس   ب -5-1-1
 پنج در هزار

وني كموضوع اين بند، هر واحد مس تدر محاسبه مالیا
 تمحس   وب و جداگانه مش   مول مالیاغل تمس    مي

 باشدا مي
ابین دارای کدو  تانواع خودروهای سواری و وان -2-1

 میلیارد تش   خص   ي، با ارزش هفظامي تش   ماره ان
ش (7.000.000.000  ساس ارزش روز تريال و بی ر بر ا

 (%2/0در د  دودهص خودرو با نرخ
 باشند:نمي تموارد زير مشمول اين مالیا -2

  توني در حال ساخكواحدهای مس -1-2
 مملتوني و خودروها در سال كواحدهای مس -2-2
 (2 ع ماده  لق به اشخاص موضوتخودروهای م -3-2

  قیصتهای مستقانون مالیا
اژ داخل، پیش از تولیدش   ده و مونتهای خودرو -4-2

 نندهکاژتسازنده و مون تارخانجاکوسط تفروش 
وس   ط تخودروهای واردش   ده، پیش از فروش  -5-2

 نمايندگان رسمي
سازی و  ن خانهتوزار -3 شهر ، م دن و تهای راه و 
ب، س   تجارت ش   ور و ک کاس   ناد و امم تازمان ث

 رس   ي برخط بهتان دس   كند امها موظفش   هرداری
عا ظامي موظف تو نیروی ان کامم تیكمال تاطم

ش  ور در کي تمورد نیاز س  ازمان مالیا تاطمعا تاس  
ما یار اين س   ازمان قرار تن و خودرو را در اخکحوزه ا

به  تنسب تلف اسكشور مکي تدهدا سازمان امور مالیا
ا پايان تثر کهای مشمول و ارزش آنها حدا یین داراييت

ب را به نحو تند و مراکم اقدا 1399ماه س   ال خرداد
 ضي به اطمع اشخاص مشمول برساندا تمق
یاكحقیقي و حقوقي م اش   خاصلیه ک -4  تلفند مال

وني و كاز واحدهای مس    ممربوط به هر يس   االنه 
 تحتخود و افراد  مملت تحتهای مش   مول خودرو

سال ا پايان بهمنتثر کفل را حداتك  تپرداخ 1399ماه 
ندا  ماي بخو ک ويض پمتن ها و ث قل و ان تدرو قال تن

https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
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وض   ع  ته به موجب اين بند برای آنها مالیاکي کامم
یا ت، قبل از پرداختگرديده اس    مال ي مورد تبدهي 

قال قط ي و تبر دارايي، نقل و ان تقال ش   امل مالیاتان
جز  در  ص اينكخلف از حتا متاج  اره ممنوع اس    

 ضامني داردات تولی لقه مسؤتم تمالیا تپرداخ
یا خذأ -5 نه تمال خا ماده بر  خالي مطابق   54 های 
وني كواحدهای مس از قیصتهای مستنون مالیاقارر( كم

 اتاين بند نیس تخذ مالیامشمول، مانع از أ
صادی و تامور اق توسط وزارتي اين بند نامه اجرائآيین

ا پايان تثر کحدا ش  ور(کي تس  ازمان امور مالیا  دارايي
 تصويب هیأتبه  شود وهیه ميت 1399ماه سال خرداد

 رسداوزيران مي
با  تلف اس   كش   ور مکي تمور مالیاس   ازمان ا -ث
واحدهای  ش  ورکهای س  راس  ر اری ش  هرداریكهم
س س وني خاليكم شهرهای با جم ی نهكاز   تواقع در 

، 1397های در س  ال تجم یص  د هزار نفر كبیش از ي
سايي و مالیارا  1399و  1398  54   لقه مادهتم تشنا

یا (رركم مالكاني که را از  قیصتهای مس   تقانون مال
های تخذ کندا م افیأ ،بیش از يم خانه خالي دارند

یا قانون ( 53  ماده( 11  بص   رهتموض   وع ي تمال
موض  وع اين  تدر محاس  به مالیا قیصتهای مس  تمالیا

 شودانميه تص در نظر گرفكح
به  ت( از درآمد حا ل از اين مالیا%50  در دپنجاه

مد عمومي در رديف  جدول  110204حس   اب درآ
ش   ور و کل کداری ( اين قانون نزد خزانه5  ش   ماره

جاه باقي%50  در    دپن به(  نده  عنوان س   هص ما
 خذأ محل شهرهای یها به حساب شهردارشهرداری

شور و کي تسازمان امور مالیاا شودمي واريز تمالیا
نهتوزار و نیرو و ديجر  ش   هرس   ازی و راه هایخا
 مكلفن  د کلی  ه صكربط اين حه  ای ذیخ  ان  هتوزار

از  های خاليش   ناس   ايي خانه تالزم جه تاطمعا
 ا قرار دهندشور کهای شهردارییار ترا در اخ نهكس
های امور خانهتوس   ط وزارتي اين بند نامه اجرائآيین 
ي( و راه و تالیاس   ازمان امور م  ص   ادی و داراييتاق

شورای سازی و  سشهر  تاری وزاركها با همانتعالي ا

ش  ور( کهای ها و دهیاریس  ازمان ش  هرداری  ش  ورک
 تص   ويب هیأتش   ود و بههیه ميتدوماه  تظرف مد

 رسداوزيران مي
شي از  -خ های ارزی ها و بدهيس یر داراييتسود نا
و  1398 ايران و ونزوئم درس   الهای کرتمش    مبان

 اتاس نرخ  فر با تمشمول مالیا 1399
حق انش اب آب، فاضمب،  تمدارس خیرساز از پرداخ -ذ

  نداتگاز و بر  م اف هس
 

 7  بصرهت
  -الف
قانون رفع ( 35  نمودن مادهای اجرائي تدر راس    -1

بتموانع  ید رقا ظام مالي تپذير و ارتول ، ش   ورکقای ن
در اين ماده « ش  ورک لکداری واريز به خزانه» تعبار

بار به حس   اب » تبه ع مد کمرتواريز  ز وجوه درآ
ا مح « شورک لکداری ي نزد خزانهتهای دولکتشر
 شودامي
قانون ( 5  جاههای اجرائي موض وع مادهتدس  لیهک -2

قانون برنامه ( 29  و ماده ش   وریک تخدما تمديري
شرتاز جمله دس وس هتششص  لزم تهای مسکتجاهها و 

 تاب ه وزارتهای ا لي و کتصري  نام مانند شرتر يا کذ
ايدرو(   رش و نوسازی  نايع ايرانتو سازمان گس تنف

وس  ه و نوس ازی م ادن و   نايع م دني تو س ازمان 
یدرو( م  ايران ند كايم يالي خودکلف های ر یه حس   اب  ل

ل کداری ای( را  رفاً از طريق خزانههزينهدرآمدی و  
جاههای تنندا دس  کاح تتزی افکمر مش  ور و نزد بانک

د را های خوتها و پرداختلیه دريافکيادش  ده موظفند 
زی کمر مشده نزد باناحتتهای اففقط از طريق حساب

نه حس   اب  هداری هرگو ندا نج جام ده وس   ط تان
زی در کمر مي غیر از بانكور در بانکجاههای مذتدس  

قانوني در اموال عمومي اس   تص كح ا تص   رف غیر
های عمومي غیردول هاد با آن بخش از تن طه  ي در راب

نابع خود  حکم يا ه از م نابع عمومي  های كمکل م

https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/3097-mavane-tolid
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/3097-mavane-tolid
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/3097-mavane-tolid
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ص اين جز  كش   ود، مش   مول حأمین ميت  مردمي 
 شوندامي
س گمرک -ب سممي ايران مكلف ا پس  تجمهوری ا
سناد دأيیتاز  سب ،مربوط ا س تن رداد حقو  ورودی تبه ا

مورد  يت   ادراکاالهای که در ي تواردا تمواد و قط ا
قانون ( 68  ات( 66  موضوع مواد اند،هتفاده قرار گرفتاس

و  تبا ا    محا 22/8/1390مص   وب  امور گمرکي
( 2  بص  رهتموض  وع  یاردارانب نهيو هز ب دی تالحاقا
 ،پانزده روز تظرف مد ،امور گمرکيقانون ( 45  ماده

ا پايان س   ال تي از خزانه که تنخواه دريافتاز محل 
 کندانمايد، اقدام سويه ميت

 تموظف اس   تجارت، م دن و ت   ن  توزار -ج
و  توزيع دخانیات حا ل از  دور مجوز یدرآمدها

 یدولتو  تواردا تي ب اب تدري اف حق انحص    ار
حس  اب را به 1399س  ال  يط يدخان تمحص  وال

داری کل کش  ور موض  وع درآمد عمومي نزد خزانه
 يزقانون وار ين( ا5  جدول ش  ماره 130421رديف 

 کندا
 تقیم تفاوتالش   ود مابهاجازه داده مي تبه دول -د
 ب آب و كرمتش  ده فروش هر ممامت تلیفي و قیمكت

پس از   بر  را تس  اع تیلوواک دفع فاض  مب و هر
عنوان بازرس قانوني در أيید س  ازمان حس  ابرس  ي بهت

های مالي همان س  ال( با بدهي ترس  یدگي به    ور
سرمايهدارايي مملتطرحهای  برداری ای به بهرههای 

رو موضوع نی ترسیده بخش آب، فاضمب و بر  وزار
جه کش   ور( 32  ماده مه و بود نا مص   وب  قانون بر
از محل ب دی  تو الحاقا تبا ا    محا 10/12/1351

يف درآم  دی  ين  ه 310404رد هز يف  -33ای و رد
ندا تخرجي  -جم ي ت    وربه 530000 يه ک س   و

ساب را در سويهتربط مكلفند ي ذیتی دولهاتشرک ح
سرمايهت ور های کتشر های مالي خود اعمال کنندا 

ناش  ي از اجرای اين ش  ده س  ويهتور م ادل بدهي کمذ
د نیرو نیز گزارش عملكر تيابدا وزارص افزايش ميكح

به  1399 ماه س  الا ش  هريورتفص  یل تاين بند را به 
، انرژی و تهای برنامه و بودجه و محاس  باکمیس  یون

 تعمران مجلس ش  ورای اس  ممي و ديوان محاس  با
 کنداکشور ارائه مي

قبل از سال  تشود مطالبااجازه داده مي تبه دول -ه 
سسازمان 1397 سازی  نايع ايرانتهای گ  رش و نو

وس   ه و نوس  ازی م ادن و    نايع م دني تايدرو( و  
شارک تايمیدرو( باب  ايران سرمايه بانمتدر  تم  أمین 

 تو م دن و همينین مطالبا تخص   ص   ي     ن ت
 تاز طريق ش  رک تنف تهای مذکور و وزارس  ازمان

 لق به آنها از واگذاری سهام تسهص م تاب ه بابتي تدول
كالیف موضوع تانجام  مشروط به مطابق قوانین مربوط

س قانون اجرای چهل و چهارم  ا ل های کليتسیا
 تباب ترا با بدهي آنها به دول ( قانون اس   اس   ي44 

سهام  تمالیا سود  سقف هفتو  ش تا  صد تهزار و ه
 -جم ي ت ور( ريال به7.800.000.000.000  میلیارد

 ر کنداتهاتخرجي از طريق گردش خزانه 
 

 8  بصرهت
ندتدر راس    -الف ماده  ای اجرای ب قانون ( 35  ب( 

مورد  تباراتاع تلف اسكم ت، دولوس هتبرنامه ششص 
برن  ام  ه حه  ای ذي  ل  طر مح  ل  ه  ای نی  از را از 

 ممکبه عنوان سهص  1307002000و  1306012000
مانده به عنوان هزينه کندا س  هص باقي تبمعوض دول
ارگر و کأمین تنقدی يا  ت   وربرداران بهس  هص بهره

سايل راهت صال  يا کارکرد و سازی و نقلیه و يا أمین م
ورهای هوش   مند بر روی چاههای دارای تنکنص   ب 

 اتبرداری قابل پذيرش اسپروانه بهره
ل -ب جازه داده مي تبه دو یاا  تش   ود برای عمل

روبنايي و  تأمین خدماتس  ازی، س  ازی، محوطهآماده
ن مهر، طرحهای كمیل واحدهای مس   تكزيربنايي و 

سوده و همينین فرهای تبازآفريني شهری و احیای باف
سأتطرح اقدام ملي  شرح زير ي را بهتن، اقداماكمین م

 عمل آورد:به
 کتاز طريق ش   ر  راه و ش   هرس   ازی توزار -1

سازمان ملي تمادر شهرهای جديد و  صي عمران  ص خ

https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/2168-90822
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/2168-90822
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/2168-90822
https://shenasname.ir/organs/vezarat/eghtesad/2168-90822
https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/2858-barnameh-budjet
https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/2858-barnameh-budjet
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ا سقف پانزده هزار میلیاردت تن( مجاز اسكزمین و مس
( ريال از محل منابع داخلي و 15.000.000.000.000 

ر کالذهای فو کت لق به شرتم کر اراضي و اممتاهتيا 
ارش   ناس   ي يا فروش از طريق مزايده ک ترا به قیم

 وکار گردش خزانه مش  روط به حفظ کاربری و با س  از
 کندا   رف اجرای طرحهای فو 

الحا  برخي مواد به قانون  قانون( 68  در اجرای ماده -2
 تدر     ور (2  تمالي دول تنظیص بخش   ي از مقررات

س شركان اعیاني واحدهای مسكمال تدرخوا  کتن مهر، 
خص  ص  ي عمران ش  هرهای جديد و س  ازمان ملي تمادر

های كزمین و مس    گذاری قط ي زمین به وا ن مكلف 
باش   ندا منابع  لق به خود ميتای نود و نه س   اله ماجاره

داری ها نزد خزانهکتس از واريز به حساب اين شرحا له پ
 کشور،  رف اجرای طرحهای فو  خواهد شدا کل
 لق تزمینهای م تراه و شهرسازی مجاز اس توزار -3

خص  ص  ي عمران ش  هرهای جديد و تمادر کتبه ش  ر
ا س  قف س  ي هزار تن را كس  ازمان ملي زمین و مس  

هايي ( ريال طي قرارداد30.000.000.000.000  میلیارد
أمین مالي در رهن تهای های عامل و     ندو كبا بان

الزم برای  تس  هیمتناس  ب با آن تآنان قرار داده و م
صیلي و آمادهتاجرای طرحهای جامع،  صوب ف سازی م

میل اين طرحها  تكند و منابع حا ل را  رف کرا أخذ 
یان طرحهای  يد و از محل فروش عر    ه و اع ما ن

و گردش خزانه،  تو مقررا قوانین تشده با رعايمیلتك
مانده را به اجرای س  ويه کند و باقيتهای عامل كبا بان

 صاص دهداتر اين بند اخکطرحهای  درالذ
زمین مورد  تلف اس  كراه و ش  هرس  ازی م توزار -4

نیاز برای احداث مدرسه، پاسجاه، پايجاه بسیج، مسجد، 
اداری  زکي و درماني، ورزشجاه و ساير مراتز بهداشکمرا
بهتخدما و یاز را  جان در اخ ت    وري مورد ن یار تراي

س سي ذیتجاههای دولتد ن مهر كربط در طرحهای م
 قرار دهدا

هاد وزارآيین به پیش   ن ند  مه اجرائي اين ب راه و  تنا
ص   ادی و تامور اق تاری وزاركش   هرس   ازی و با هم

زی جمهوری اس   ممي ايران و کمر مدارايي، ب ان  

ش   ود و به مي هیهتش   ور کس   ازمان برنامه و بودجه 
 رسداوزيران مي تصويب هیأت
سهای آب منطقهکتشر -ج سازمان آب و انتای ا ها و 

ان مجازند از محل منابع داخلي خود و تبر  خوزس   
غذيه تبخش   ي و  ادلتطرحهای  تباراتبخش   ي از اع

أمین تبه  تش  ده نس  بمص  نوعي در قالب وجوه اداره
و هوشمند  ورهای حجميتنکهای خريد و نصب هزينه

 ت   ورش  اورزی مجاز، اقدام کنند و بهکچاههای آب 
شي  ساطي با رو سته کاق سط د جاه اجرائي مربوطه تو

را از  احبان اين  تسهیمتشود، ا ل اين  یین ميت
( اقساط و ولي %100  در دکنندا  د تچاهها درياف

بخش   ي منابع آب  ادلتبرای اجرای طرحهای احیا  و 
ها و انتای اسهای آب منطقهتار شرکیتزمیني در اخزير

 گیرداان قرار ميتسازمان آب و بر  خوزس
 تزی جمهوری اسممي ايران موظف اسکمر مبان -د

مد ل تظرف  قانون مه ماه پس از ابمغ اين   تدو
فني و مهندسي  تخدما تارز حا ل از  ادرا تبرگش

سب نوع قرارداد، پرداخ ننده و با کها به  ادرترا بر ح
 نداک یین و اعمم تفو ،  توس ه  ادراتحفظ و هدف 

وزيع عادالنه ت( قانون 33  ب( ماده  در اجرای بند -ه 
 تو الحاقا تبا ا    محا 16/12/1361آب مص   وب 

شور و کهای از آبخوان تحفظ و  یان تب دی و جه
نان أمین آب برای مص   ارف تپذيری افزايش اطمی

 ش  اورزی،کو  تلف در بخش  های ش  رب،    ن تمخ
ها و سازمان آب و بر  انتای اسهای آب منطقهکتشر

صادی و اقلیمي توجه به شرايط اقتلفند با كان متخوزس
شاورزی کنندگان آب کشور از مصرفکلف تمناطق مخ

ور هوش   مند بر اس   اس تنکبرای چاههای مجاز فاقد 
نه بهره جاز دارای پروا چاههای م ها و برای  برداری آن

ساس بردتنک شور هوشمند برا مجاز از آنها، به ازای  تا
ثر م ادل کها، حداآب از آبخوان ت ب برداشكر متهر م
س شتم( ريال 200  تدوي سب با ک غالب منطقه و  تنا

س شاورزان مطابق د شتمیزان درآمد ک رک تورال مل م
فوزرای نیرو و جهاد کش   اورزی،  يا به رديف  تدر و 

( اين قانون نزد 5  جدول ش   ماره 160112ش   ماره  

https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
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کشور واريز نمايندا م ادل مبلغ واريزی  داری کلخزانه
 530000-52نامه از محل رديف تپس از مبادله موافق

ماره قانون ب9  جدول ش    هداف ترای ( اين  حقق ا
برداری آب و بخش   ي و بهبود بهره ادلتهای برنامه

زمین  تنش  س  ه با فروکهايي تجام مطال ه در دش  ان
ری و برگرداندن ارهای پیشجیكن راهتو ياف تمواجه اس

منابع آب  تیار سازمان مديريتآن به شرايط قبل، در اخ
ند گیردا آيینايران قرار مي وس   ط تنامه اجرائي اين ب

سازمان برنامه کهای نیرو و جهاد خانهتوزار شاورزی و 
وزيران  تصويب هیأتشود و بههیه ميتشور کو بودجه 

 رسدامي
( 45ماده  درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند  ه ( 

المنف ه به مس   لوب تبوزيع عادالنه آب نس   تقانون 
به میزان  مه مربوط  قدام و جري ها ا چاه نمودن اين 

ش سداد چتآب  تبردا  ب كرمتاه به ازای هر ما زمان ان
سفره و  تناسب با افت( ريال م1.000هزار  ثر يمکحدا

ورال مل وزير ته حسب دسکسری مخزن سفره کحجص 
 گرددامي ت، دريافشود یین ميتنیرو 

س  ری منابع مورد نیاز کخش  ي از مین بأتمنظور به -و
های در م رض های ساماندهي و اليروبي رودخانهطرح

ای های آب منطقهکتوقوع س  یمب، به ش  ر د تيا مس  
ان اجازه داده تآب و بر  خوزس   ها و س  ازمانانتاس  
ای را در برداری از مص  ال  مازاد رودخانهش  ود بهرهمي
خص   و    ي، به  -عمومي کتب قرارداد مش   ارقال

 210301و منابع حا له را به رديف اران واگذار كپیمان
ند و از محل کواريز  نابع مزبورن ب م  به اجرای تنس   
ما قدا نه مر تا با طرحتپیش   جیرا مذبط  ور و کهای 

سارا سازی و رفع خ سیمب اقدام  تباز شي از  نندا کنا
اريخ تماه از سه تمدورال مل اجرائي اين بند ظرف تدس

قانون  یه و ابمغ تنیرو  توس   ط وزارتابمغ اين  ه
 گرددامي
 
 
 

 9  بصرهت
آموزشي و پژوهشي و  تمؤسسا ،به دانشجاهها  -الف
صويب تبا شود اجازه داده مي یعلص و فناور یهاکپار
سقف ت امنای خود تهیأ صا ي تدرآمد اخعملكرد ا 

محل از از بانكها  تیمسهتبه أخذ  تنسب 1398سال 
ندیار خود توثیق اموال در اخت قدام کن ه ا  تو در ج
 با ای خودهای س  رمايهملم داراييتكمیل طرحهای ت

أهلین تمیل خوابجاههای متك، خريد و تس  اخ تاولوي
 وس هتقانون برنامه ششص ( 103  پ( ماده  موضوع بند

س سب فادهتا ساط از محل تبه بازپرداخ تو ن  رآمدد اق
قدامتاخ ند ص   ا    ي خود ا های رفاه     ندو  اکن

شجويان م سبكدان بار الزم در تبیني اعبه پیش تلفند ن
ارمزد کيارانه سود و  تمنظور پرداخهای خود بهتف الی

ي تس   هیمت حداث  تس   هیمت تبا اولو به ا مربوط 
 أهلین اقدام کننداتخوابجاههای م

فناوری آموزشي و پژوهشي و  تها و مؤسسادانشجاه
مفاد  توانند با رعايتي نیز ميتي و غیردولتاعص از دول

  رفاً تجهیزاتي برای خريد كبان تسهیمتاين بند، از 
صي و بهت ص شجاهها و روزخ ساني آزماي های ارگاهکر

 فاده نماينداتخود اس
ز ي اتش  ده پرداخ( وجوه اداره%100  در   د   د -ب

س  ال ز ش  هريه دانش  جويي اوامهای  تبازپرداخمحل 
 میلیاردهزار و پانص  د ا س  قف ت 1398ا س  ال ت 1385

کشور  داری کلبه خزانهريال ( 1.500.000.000.000 
رفاه های به     ندو ور کش   ودا وجوه مذواريز مي

 منابع ماليافزايش  تعنوان کمم جهبه يدانش   جوي
اس   اس ا برتيابد ص   اص ميتاخ مزبورهای     ندو 

م ش  هريه به وا ترداخاس  اس  نامه مص  وب،    رف پ
های رفاهي دانش  جويي تو س  اير پرداخدانش  جويان 

ص   اص وجوهي از محل منابع اين بند به تش   ودا اخ
 ندو  رفاه دانشجويي مربوطه دانشجاه آزاد اسممي 

 اتبممانع اس
پوش  ش  تحتحص  یلي دانش  جويان تمازاد هزينه  -ج
ي تره( و س   ازمان بهزيس     ه امداد امام خمینيتمیک

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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مندرج در اين قانون در قالب  تباراتاع به تشور نسبک
یار اين توام از طريق    ندو  رفاه دانش  جويان در اخ

مذافراد قرار مي های  ور پس از کگیردا اقس   اط وام
 تار افراد، پرداخکغال به تحص   یل و اش   تاز  تفراغ
شجويان مي شش نهادهای حماي تحتشودا دان ي تپو

 باشنداوام مي تدرياف تمزبور در اولوي
 تحقیقاتهای آموزش و پرورش، علوم، خانهتبه وزار -د

ي اجازه كوزش پزش  ، درمان و آمتو فناوری و بهداش  
سازی کاربری منظور ساماندهي و بهینهشود بهداده مي

ي تربیتبخشي از اممک و فضاهای آموزشي، ورزشي و 
 تي، نس  بتربیتآموزش  ي و  تممحظا تخود و با رعاي

برداری از آنها اقدام کندا رهبه احداث، بازس   ازی و به
یب به پیش  نهاد ترتغییر کاربری موض  وع اين بند به ت

 تان و همينین هیأتش   ورای آموزش و پرورش اس   
قانون ( 5  صويب کمیسیون مادهتامنای هر دانشجاه و 

 عالي ش  هرس  ازی و م ماری ايرانأس  یس ش  ورایت
ب دی  تو الحاقا تبا ا   محا 22/12/1351مص  وب 

غییر تکلیه عوارض شامل  تگیرد و از پرداخمي ت ور
اری، بردقال اممک، أخذ گواهي بهرهتکاربری، نقل و ان

شهرداری تاحداث،  ساير عوارض  سازی و  خريب، باز
 باشدام اف مي

نه له پرديسپه جاهي های بزرگ از جم های دانش   
 شوندامشمول مفاد اين بند نمي

  -ه 
حقق اهداف نقشه جامع علمي کشور، تای تدر راس -1
مه تباراتاع اهشک نا وس   ط ت يپژوهش    یهابر
 اتاجرائي ممنوع اس یجاههاتدس
قانون برنامه ( 64  ج( ماده  ای اجرای بندتراس   در -2

ي وس    هتش   ش   ص  های از پژوهش تمبني بر حما
( 5  جاههای اجرائي موضوع مادهتقاضامحور، کلیه دست

شوری تخدما تقانون مديري ( 117  ماده ت، با رعايک
 عمومي کش  ور تقانون محاس  با( 5  آن قانون و ماده

فاده تهای کاربردی( اس  پژوهش  برنامه تباراتکه از اع
اين  (%10  در    دکنند، مكلفند حداقل م ادل دهمي
مورد نیاز  ترا با اعمم فراخوان در موض   وعا تباراتاع

يانخ پا مهود، از طريق  كمیلي ت تحص   یمتهای نا
پار های علص و کدانش   جاهها و مراکز پژوهش   ي و 

 فناوری هزينه کنندا
قای ش  اخص  های علمي، پژوهش  ي، تمنظور اربه -و

وازن از تفاده متقانون اس    تباراتي اعتفناوری و مهار
ق  ای س   ط  من  اطق تش   ور برای ارک تان  اك  ام
س هترتکم صوب تيافو و  تبا ا محا 30/7/1393ه م

قا حا بل اخ تال قا به دانش   جاهها و تب دی  ص   اص 
های علص و فناوری و کآموزش عالي، پار تمؤس   س   ا

فه جاهي مراکز آموزش فني و حر هاد دانش    ای و ج
 اتان نیز استقر در استمس
قانون برنامه ( 64  ب( ماده  ای اجرای بندتدر راس   -ز

شص  س هتش ( از %1  در دمصاص يتي بر اخمبن و
جاههای ته به دس   تيافخص   یصتای هزينه تباراتاع

س  اجرائي صول تبه ا ( به امور پژوهشي و 6و  1ثنای ف
شورای برنامهت س ه فناوری،  ستريزی و و س ه ا ان تو

موض  وع اين ماده را از س  رجمع  تباراتاع تمجاز اس  
و با هماهنجي  کند س   رکان تای اس   هزينه تباراتاع

ها و تاس  اس اولوياني و برتجاههای اجرائي اس  تدس  
س ستسیا صوب و نیازهای ا ان و در تهای پژوهشي م

ورال مل ابمغي سازمان برنامه و بودجه تچهارچوب دس
 تحقیقاتهای علوم، خانهته با هماهنجي وزارک ش  ورک

ش شتو فناوری و بهدا دوين تي ك، درمان و آموزش پز
وس ه فناوری به جهاد تامور پژوهشي و شود، برای مي

اني تجاههای اجرائي اس  تان و دس  تدانش  جاهي اس  
 صاص دهداتوسط آن شورا اختشده  یینت

س ند را کرد اين بجاههای مذکور مكلفند نحوه هزينهتد
و  تحقیقاتعالي علوم، بار به ش  ورایماه يمهر ش  ش

شورایفناوری و مرک  عاليز آمار ايران گزارش دهند و 
س تحقیقاتعلوم،  ساالنه  تو فناوری موظف ا گزارش 

به  1400ماه س   ال مردادا پايان تاين بند را حداکثر 
مجلس ش   ورای اس   ممي ارائه کندا مرکز آمار ايران 

کرد مربوط به هزينه تس   االنه اطمعا تمكلف اس   
 شر کنداتوس ه را منتحقیق و ت

https://shenasname.ir/organs/vezarat/rah/6292-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/rah/6292-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/organs/vezarat/rah/6292-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ه به تفاعي وابس  تان تها و مؤس  س  اكها، بانکتش  ر -ح
س تدول لفند ك( اين قانون، م3  شماره تمندرج در پیو

 در    دكالیف قانوني مربوط، حداقل چهلتدر اجرای 
ندرج در آن 40%  نه امور پژوهش   ي خود م ( از هزي

و  تماهه به میزان بیس   را در مقاطع س   ه تپیوس   
 داری کل(، به حساب خا ي نزد خزانه%25  در دپنج

 تمكحل مسائل و مشای تا در راستکشور واريز کنند 
 توافقنامه با دانش  جاهها و مؤس  س  اتخود از طريق 

ي و تي و غیردولتآموزش عالي و پژوهش   ي اعص از دول
شجاهي و در قالب طرح اربردی، کهای پروژه( جهاد دان

میلي، تك تحص   یمته  ای ن  ام  هعن  اوين پ  اي  ان
ه  ای پروژه( ری و طرحکته  ای پس    ادپروژه( طرح

میلي تك تحص   یمتن ج  اتآموخي دانشتحقیق  ات
 غیرشاغل به مصرف برسانندا 

نش   دن وجوه مربوط در موعد مقرر  واريز تدر    ور
شرکت سط هر يم از  سساتو فاعي تان تها، بانكها و مؤ

داری کل کش  ور اجازه داده ، به خزانهته به دولتوابس  
ساب آنها نزد خزانه مي ساً مبلغ مربوط را از ح شود رأ

اب خاص موضوع اين بند حسکرده و آن را به تبرداش
 واريز کندا

آموزش عالي و  تاين مبالغ برای دانشجاهها و مؤسسا
صا ي تپژوهشي و جهاد دانشجاهي مازاد بر درآمد اخ

سوب و عیناً پس بینيپیش شده آنها در اين قانون مح
وسط آنها با سازمان برنامه و بودجه توافقنامه تبادل تاز 

شور و خزانه شور،  داری کلک سط خزانهتک  داری کلو
آموزش عالي يا پژوهشي و يا جهاد  تکشور به مؤسسا

ش   ود، داده مي تدانش   جاهي طرف قرارداد برگش   
ها وافقنامهتل مبلغ کا پايان س   ال مالي ته کطوریبه
 شوداسويه ت

سا تباراتاع س شجاهها و مؤ ضوع اين بند در دان  تمو
ي و تي و غیردولتآموزش   ي و پژوهش   ي اعص از دول

جاهي  هاد دانش    ناوری و ج لب قرارداف قا های ددر 
 شوداهزينه مي مشخص

به دانشجويان، پژوهشجران  تحداقل سهص قابل پرداخ
جان پژوهش   جر و نیروهای تآموخری، دانشکتپس   اد

( %60  در   دتپروژه( ش  ص   ارورز از مبلغ هر طرحک
 اتاس

سساكها، بانکتشر ضوع اين بند مي تها و مؤ وانند تمو
( %40  در   د( از مبلغ چهل%10  در   دا دهتثر کحدا

ور را از طريق دانش  جاهها و کهزينه امور پژوهش  ي مذ
سا س شي اعص از دول تمؤ ستي و غیردولتپژوه ه تي واب

مه به خود و جهاد دانش   جاهي در چهارچوب آيین نا
 اجرائي اين بند هزينه کنندا

ارهای مربوط، کو نامه اجرائي اين بند ش امل س ازآيین
جونجي مص  رف و س  اير موارد به پیش  نهاد س  ازمان چ

های امور خانهتاری وزاركش   ور و همکبرنامه و بودجه 
، تو فناوری، بهداش تحقیقاتصادی و دارايي، علوم، تاق

و  تجارت، م دن و تي،    ن كدرمان و آموزش پزش  
شود و هیه ميتابمغ اين قانون  شاورزی پس ازکجهاد 

 رسداوزيران مي تصويب هیأتبه
قانون الحا  برخي ( 78حقق ماده تای تدر راس    -ط

 (2 تمالي دول تنظیص بخش  ي از مقرراتمواد به قانون 
، قانون اس  اس  ي( 30ام اجرای ا   ل س  ي تو در جه

و  ته از مؤس  س  اتان قدس رض  وی و آن دس  تآس  
ص  ادی زيرمجموعه نیروهای مس  ل  و تبنجاههای اق

ثنای تامام ره( به اس    تاد اجرائي فرمان حض   رتس   
 تمالیا تمواردی که إذن ولي فقیه مبني بر عدم پرداخ

به واريز  تن را دارند، موظفند نس  بس  ويه آتو يا نحوه 
اقدام  110112 خود به خزانه موض   وع رديف تمالیا
ای م ادل درآمد واريزی از محل رديفهای هزينه کنندا

آموزش  ي، نوس  ازی،  توس   ه عدالتمربوط، به منظور 
س تجهیزاتسازی و خريد مقاوم ايي تبرای مدارس رو

جاههای دانشو مناطق محروم  ه تیمکآموزی و خواب
مام خمیني  ره( در اخ مداد ا آموزش و  تیار وزارتا

 ا گیردپرورش قرار مي
ای کش   ور درآمد س   ازمان آموزش فني و حرفه -ی

مشاوره  تفرهنجي، خدما آموزشي و  تمربوط به خدما
مدهای حا    ل از     دور،  مديد ت ويض و تو درآ

نامه ، 140103مندرج در رديفهای  تهای مهارگواهی
لقي تصا ي ت( اخ5  جدول شماره 140211، 140161

https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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صیص تو پس از  شود مي سازمان برنامه و تخ سط  و
 اتبودجه کشور قابل هزينه اس

س -ک شص  (92  پ( ماده  ناد بندتبه ا ش قانون برنامه 
ورزش و جوانان و س   ازمان     دا و  ت، وزاروس    هت

های لفند درآمدكس  یمای جمهوری اس  ممي ايران م
سابقاتبلیغات شي از پخش م شي را به رديف  تي نا ورز

کش  ور  داری کلنزد خزانه 140184درآمدی ش  ماره 
-49واريز نم  اين  دا وجوه واريزی از مح  ل رديف  

( اين قانون به 9  مندرج در جدول ش   ماره 530000
ورزش و  تیار وزارت( در اخ%30  س  ي در   د تنس  ب

نان فدراس   یون ممکبرای   جوا ربوطه( و های مبه 
سیمای ت( در اخ%70  اد در دتهف سازمان  دا و  یار 

 گیرداجمهوری اسممي ايران قرار مي
 ،ای علمي، پژوهش  يهقای ش  اخص  تمنظور اربه -ل

شجاهها، ت، درآمدهای اخيتفناوری و مهار صا ي دان
های علوم، خانهته به وزارتآموزش عالي وابس تسسامؤ
قات هداش    تحقی ناوری و ب مانتو ف و آموزش  ، در

ز آموزش فني کمرا های علص و فناوری وکي، پاركپزش  
ماعي ترفاه اج و ارک اون، ت توزار ه بهتای واببسو حرفه

موض  وع  تباراتص اعكو جهاد دانش  جاهي از ش  مول ح
قای ترای ارش  ور بک تاناكوازن از امتفاده متقانون اس  

 نداتثني هسته مستيافوس هتر تمکسط  مناطق 
 

 10  بصرهت
 هزار میلیاردس  ه ای مكلفند مبلغ های بیمهتش  رک -الف

شخص  (3.000.000.000.000  ريال از ا ل حق بیمه 
 ي را طي جدولي که براس   اس فروش بیمهتثالث درياف

يم از ش   رکفوی( تپر  بهتها تهر  يب ت یین و  ص   و
جي به درآمد تهف ت   وررس  د بهعالي بیمه ميش  ورای

شماره 160111عمومي رديف  ( اين قانون نزد 5  جدول 
های تداری کل کشور واريز کنندا وجوه واريزی شرکخزانه

ي تعنوان هزينه قابل قبول مالیابهبند بیمه موض   وع اين 
یار س  ازمان تدر اخ منابع حا   له ش  ودامحس  وب مي

ظامي تنیروی ان ،ش   ورک یاو حمل و نقل جاده یراهدار

سممي ايران سازمان اورژانس  جمهوری ا  قرار شورکو 
جدول جاهها در تهای مربوط به اين دسرديفا در تگیرد مي

و  تصادفات( اين قانون در امور منجر به کاهش 7  شماره
مرکزی جمهوری اسممي  بیمههزينه شودا  مرگ و میر،

سبند بر اجرای اين  تايران موظف به نظار سازمان ا تا
شور، نیروی انراهداری و حمل و نقل جاده ظامي و تای ک

شور موظفند گزارش عملكرد خود را کاورژانس  سازمان
بار از نحوه هزينه وجوه مذکور به بیمه ماه يمهر س   ه

و سازمان برنامه و بودجه  ايران مرکزی جمهوری اسممي
 گزارش کنندا کشور

جاههای اجرائي تماهه به دس  بار س  هتخص  یص اعت
ش   ور  کوس   ط س   ازمان برنامه و بودجه تر کالذفو 

 پذيردامي ت وررد كبراساس عمل
جاههای تمف مراجع بین دستدر مورد آرای حل اخ -ب

 ه در اجرای ا   ول يكص  د و س  ي و چهارمکاجرائي 
و يا  اسيقانون اس( 139  ( و يكصد و سي و نهص134 

 ،تمربوط   ادر ش ده اس  تدر اجرای قوانین و مقررا
ربط از اجرای جاه اجرائي ذیتچنانيه به هر دلیل دس  

ف كنتودداری کند، با مسمف ختصمیص مرجع حل اخت
سیدگي به ن در چهارچوب فاكنتيا مس  تخلفاتقانون ر
 شودا برخورد مي 7/9/1372مصوب  اداری

ش   ور مطابق رأی مرجع کس   ازمان برنامه و بودجه 
حداکمذ که  اريخ و    ول رأی تماه از ثر هجدهکور 

جاه، مبلغ تي دستبودجه سنوا تباراته باشد، از اعتگذش
نفع جاه اجرائي ذیتدس  تباراتس ر و به اعکمربوطه را 

ي و يا تهای دولکتکندا در خص  وص ش  راض  افه مي
لیف تك، اجرای ته به دولتفاعي وابس  تان تمؤس  س  ا

شرکمذ ساب  ساکتور از محل ح س فاعي تان تها و مؤ
شده نزد خزانه امور  تشور برعهده وزارکل کداری ياد

 باشداکشور( مي داری کلخزانه  صادی و داراييتاق
به عوارض گمرکي و سود بازرگاني  1399در سال  -ج

( %15  در    دجموعاً پانزده لوازم آرايش   ي م تواردا
( ريال 10  ي دهتنخ س  یجار واردا اض  افه و به ازای هر

( به %100   ددر د تخذ و منابع حا له به  ورأ
شود و م   ادل آن واريز مي 160188رديف درآمدی 

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72
https://shenasname.ir/subjects/salamat/1134-ta72


 شناسنامه قانون                                                                                  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
 

 26   

 

 جدول ش  ماره 530000-38ای  از محل رديف هزينه
یأ9  به ه فه ت(  نای     ر جه ام جويي ارزی در م ال

ماران بد ص   اص ميتاخ بی هتيا يد عض   و  تا ج خر
صنوعي شتپرو  م شنوايي و نیز جه تز( کا  تحلزون 

یس  ص، گوش  ه، تهای دارويي بیماران اودرمان و هزينه
 میت(، س  یس  EB  ابولیم و بال پروانهت، مکس  لیا

مادرزادی در  ماری نقص ايمني  ید تفیبروزيس و بی ول
 حلیل عضمني نخاعي مادرزادیتي بادی و بیماری تآن
 SMAهزينه شودا ) 
سال  -د ( %2  دودر د ص رانندگي رفه جرايت 1399در

به حس   اب درآمدی يابد مبالغ حا    له افزايش مي
ش   ودا ش   ور واريز ميکل کداری نزد خزانه 150101

 ا س   قف دو هزار میلی  اردت  م   ادل مبلغ واريزی 
جه  2.000.000.000.000  ين  ه ت( ري  ال  ه  ای هز

و ضاي ه نخاعي ناشي از  ن شديد و خیلي شديدم لوال
یار تدر اخ ترانندگي و پیش  جیری از م لولی تص  ادفات

 گیرداي قرار ميتسازمان بهزيس
 

 11  بصرهت
 ومانكمح يهد تباراتاع یس  رک ینأمتمنظور به -الف

شي از  سر جرائص غیرعمد نا  زنان تيبا اولو صادفتم 
 تخسارا ته پرداخک یموارد و خانوار تم سر سرپرس

 يروز، تاس تدول يا المالتیبرعهده بصادف ت ناشي از
 تنظار تهیأ يبص   وتبا  تمجاز اس    یرتدادگس   
ا سه هزار و تثر کبدني حدا هایتأمین خسارت ندو  

( ريال از منابع 3.500.000.000.000  یلیاردپانص   د م
 (24  ماده (ج  و (ث  یدرآمد س  االنه موض  وع بندها

شده به تخسارا یاجبار یمهقانون ب شخص ثالث  وارد
ناش    مص   وب  یهنقل يلاز وس   ا يدر اثر حوادث 

 110600رديف  تب  اراترا از مح  ل اع 20/2/1395
کندا  ينهو هز تياف( اين قانون در7  جدول ش   ماره

 يربا اعمم وز تلف اس  ك   ندو  مزبور م يرعاملمد
ماهه در مقاطع سه تنسبرا به يادشدهمبلغ  ری،تدادگس
ری تدادگس توزار ر دهداقرا یرتدادگس توزار یارتدر اخ

ماه گزارش عملكرد اين بند را هر س   ه تمكلف اس   

سیونيم سبابار به کمی ، تهای برنامه و بودجه و محا
ماعي و قضائي و حقوقي مجلس شورای تصادی، اجتاق

 اسممي ارائه کندا
ديه  تهای بدني مكلف استأمین خسارت ندو   -ب

ب که  مد را  ندگي غیرع یان حوادث ران ندان یل ز ه دل
های بیمه و تش  رک ت هداتس  قف  تهرگونه محدودي

برند و قبل از س   ر مي    ندو  مذکور در زندان به
واردشده  تاالجرا  شدن قانون بیمه اجباری خساراالزم

ثالث در اثر حوادث ناش  ي از وس  ايل نقلیه  به ش  خص
اد ديه تا پس از م رفي س  تأمین کند تاند، زنداني ش  ده

شور به سببمعو ت ورک به آزادی آنها اقدام  تض ن
 شودا

شص ( 110  در اجرای ماده -ج ش س هتقانون برنامه  ، و
نان کارکن كهزينه مس  ممکلفند كنیروهای مس  ل  م

های س  ازماني را از حقو  ماهانه آنان ن در خانهکس  ا
کشور موضوع رديف  لکداری سر و به حساب خزانهک

مارهجدول  160184 قانون واريز 5  ش    ندا ک( اين  ن
ل های  تلف اس    كم تدو وجوه واريزی را در رديف

نه  میر و نجهداری تهای نیروهای مس   ل  برای هزي
 صاص دهداتهای سازماني اخخانه

  -د
 ، عوارض خروج از کشور موضوع ماده1399در سال  -1
و  تبات، برای زائران عبر ارزش افزوده تقانون مالیا( 45 

قانون بار در طول س  ال بر اس  اس مرزنش  ینان برای يم
سال  شور 1396بودجه  صوب  کل ک با  24/12/1395م

قا تا    محا حا ش   ودا افراد ب دی آن أخذ مي تو ال
شود که مرزنشین موضوع اين جز  به کساني اطم  مي

س ستساکن در رو شهرهای مرزی ه سي و تاها و  ند؛ برر
 تاطمعا مامانه بانأيید اين موض   وع براس   اس س   ت

نان وزار ماره ملي و تش   ور مبک تمرزنش   ی ني بر ش   
 اتور اسکي افراد مذتپس (دکشناسه 

ماه اريخ چهاردهص ش   هريورتزائران ارب ین که از  -2
از مرزهای  1399ماه س   ال ا دوم آبانت 1399س   ال 

شوند از زمیني به مقصد کشور عرا  از کشور خارج مي
 نداعوارض خروج م اف تپرداخ

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://shenasname.ir/laws/budjet/1396/3675-budjet96
https://shenasname.ir/laws/budjet/1396/3675-budjet96
https://shenasname.ir/laws/budjet/1396/3675-budjet96
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 يتافيدر صيوجوه حا ل از جرا تلف اسكم تدول -ه 
 مصوبي تومكح تراي زتموضوع قانون ا مح قانون 

مبلغ  اتنظام را  تمصلح صیشختمجمع  19/7/1373
 تدرياف الي( ر2.000.000.000.000  اردیلیدو هزار م

به  مد فيردو  ماره  یدرآ يدا  150113ش    ما واريز ن
-28رديف ش  ماره ي از محل تبخش  ي از وجوه درياف

 تبه وزار( اين قانون 7-2  جدول ش   ماره  730000
مان   یرتدادگس     ت( و وزاريتومكح تراي زتس   از

ا    رف تش  ود مي تپرداخ تجارت، م دن و ت   ن 
 نهيهز یس   رک نیأمتمحوله و  یهاتيجام مأموران

 بازارو  عيوزت ن،یأمتبر  تو نظار يمربوط به بازرس   
 گرددا يتظارن یاقمم، مشمول طرحها هیلک
ه جبران کبه افرادی  تخس   ار تمنظور پرداخبه  -و

 در د، دهتاس تالمال يا دولتآنها بر عهده بی تخسار
های و ولي جريمه  (  از منابع رديفهای درآمدی10% 

های دادرس   ي و جزای هزينه  راهنمايي و رانندگي( و
ضائیه و تنقدی و ولي  ي( تومكح ت زيراتوسط قوه ق

قف س    ت   لی  اردا س     ی م هزار و پ  انص    د   ه 
( ريال پس از واريز به حس  اب 3.500.000.000.000 

شور به داری کلخا ي نزد خزانه ماهانه از  ت ورک
 تی ار وزارتای در اخق ل هزين هتطريق رديف مس   

فاد اين حری قرار ميتدادگس    نابع و م با كگیردا م ص 
بص   ره تب( اين   الف( و  ص بندهایكحفظ منابع و ح

 اتاس
سكم تدول -ز ساط باقي تلف ا  تمانده جريمه غیباق

ه کوظیفه عمومي افرادی  تسال از خدمتبیش از هش
اقس  اطي اين  تقاض  ي پرداختم 1397ا پايان س  ال ت

خشي از اقساط آن ب تها بوده و موفق به پرداخجريمه
سال  ساب خزانه شده 1398در  اند را و ول و به ح

 واريز نمايدا
سويه اقساط تبه  تنسب 1399سال  ا پايانته کافرادی 

شمول غايبكخود اقدام ن سوب و به خدم نند م  تمح
 شونداوظیفه اعزام مي

حل اخ -ح های  مد ش   ورا ندرج در رديف تدرآ مف م
لقي تصا ي اين شوراها ترآمد اخبه عنوان د 140101

 شودامي
فات( قانون رس   یدگي به 8  در اجرای ماده -ط  تخل

صوب   تو الحاقا تبا ا محا 8/12/1389رانندگي م
های رانندگي براس   اس اعمم و جريمه تخلفاتب دی 

ندگي نیروی ان مايي و ران ظامي از طريق تپلیس راهن
 شوداان خودروها اعمم ميكبه مال میامپ

لفن همراه موظفن  د هزين  ه ت(ه  ای ورتاپرا  ارورک  
سیله نقلیه كلفن همراه مالتها را در قبوض مپیام ان و

 ننداک تغ مربوطه را از آنها دريافدرج و مبال
ه با کهای ملي یصتاران كعوارض خروج ورزش    -ی

مرزی برون تورزش و جوانان به مس  ابقا تمجوز وزار
عوارض  ش  وند برای هر مرحله خروج، با نرخاعزام مي

 شوداخذ ميمرحله اول خروج محاسبه و أ
سال  -ک  مندرج در مواد تالثبعموه بر حق 1399در 
( 10  مقرر در ماده ت( ا محي قانون ثب124  ( و123 

شي از مقرراتقانون الحا  موادی به قانون   تنظیص بخ
و  ت   محابا ا 15/8/1384مص  وب  (1  تمالي دول

غ مندرج در مبل (%5/0  در دب دی م ادل نیص تالحاقا
ضوع  تالثبحق عنوانهسند ب سهیل اجرای طرح تمو

 160200يف ش  ماره خذ و به ردأ ،(رتکاداس  حدنجار  
درآمد ( %100 ش   ودا     ددر    د درآمدی واريز مي

له  یاردتحا     پانص   د میل  ا س   قف هجده هزار و 
( ري  ال از مح  ل رديفه  ای 18.500.000.000.000 
( رتاداس   کحدنجار  اجرای طرح  تباری مربوط بابتاع

 اشودهزينه مي
س توزار -ل سكری متدادگ  از محل منابع بند تلف ا
حقان تمس   ديه  تبه پرداخ تبص   ره نس   بت و( اين 

شامل  تدرياف شي از عبور والن و مجروحاتمقديه  ن نا
اني ش و مرزبتوس   ط يجانهای ارته کغیرمجاز از مرز 

سربازاني هتگلوله قرار گرف تمورد ا اب اند و همينین 
ه يا تش   کلف تحوادث مخثر ه در محیط پادگان در اک

ش جمهوری اس  ممي تش  وند، با م رفي ارمجروح مي

https://shenasname.ir/laws/tanzim/646-ta84
https://shenasname.ir/laws/tanzim/646-ta84
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ستايران  سقف بی  تبارات( از محل اع%20در د   تا 
 اقدام نمايدا 530000-64رديف 

با همكاری  تي موظف استحكوم ت زيراتسازمان  -م
به  تظامي جمهوری اس   ممي ايران نس   بتنیروی ان
ساي سپردهها و وجوه ني اموال، داراييشنا های قدی و 

مان  ها تحكوم ت زيراتبانكي محكو كام آن که اح ي 
سال ا پت ادر و  نیامده و به مرحله اجرا  در 1398ايان 

، اقدام و پس از و   ول، درآمد تم و  باقي مانده اس  
ساب درآمد عمومي نزد خزانه داری کل حا له را به ح

 کشور واريز کندا
 

 12  بصرهت
  -الف

ر متاقل حقو  و مزايای مس   حد 1399در س   ال  – 1
بجیران جان و وظیفهت، حداقل حقو  بازنش  س  ش  اغمن
و حداقل حقو   شوریک تخدما تقانون مديريمشمول 

ندان مش   مول ک خارم نگ پردا ماه ظام ه  تقانون ن
و  تبا ا    محا 13/6/1370مص   وب  تنان دولکارک

جاههای اجرائي تبجیران دسب دی و ساير حقو  تالحاقا
جاههای ته به دس  تجي وابس  تو    ندوقهای بازنش  س  

ناسب با آنها تهای متها و ساير حمايمریتاجرائي و مس
م ادل افزايش ض   ريب ريالي به میزان پانزده در    د 

طبیق موض   وع ماده ت تفاوتيابد و ( افزايش مي15% 
ص حقو ، كدر ح ش  وریک تخدما تقانون مديري( 78 

 مانداغییر باقي ميتبدون 
 550000 – 22بار رديف تاز محل اع تلف اس  كم تدول

 یب به عمل آورد:ترتزير را به  تاقداما
پس از اعمال افزايش ضريب حقو  به میزان پانزده  -1-1

بجیر از قبیل لف حقو ت( برای گروههای مخ%15در   د  
ری شاغل شوری و لشكکنان کارکو  تعلمي، قضا تهیأ
قانون ( 29ه  جاههای اجرائي موض   وع مادتمام دس   تدر 

شص برنامه  س هتش سل  و  ت، وزارو همينین نیروهای م
جان تمي و حقو  بازنش  س  تو س  ازمان انرژی ا تاطمعا

طبیق موضوع ماده ت تفاوته با عنوان کخاذ نمايد تیبي اترت

، مجموع مبلغ مندرج شوریک تخدما تقانون مديري( 78 
ماني( و کارکارگزيني  برای کص كدر ح نان رس   مي و پی

نه  برای  ها ما ار کو ار م ین کنان قرارداد کارکقرارداد 
سب ص حقو  كرد و حکارک تمد تمشخص و طرحي( به ن

و  تقابل قبول از بیس تخدم تناسب سنواتجان متبازنشس
 ر نباشداتمک( ريال 28.000.000میلیون   تهش

سازی ور را برای همسانکبار رديف مذتاعمابقي  -2-1
شس سب با تجان  متحقو  بازن رد آنان( و حقو  کارکنا

يای  حاظ كبلغ حه مکنان کارکو مزا با ل ها  ص آن
سال افزايش س 1398های قانوني در  و چهار  تبین بی

يال 24.000.000میلیون   يت( ر جاه و  میلیون  ما پن
ص  اص دهد به نحوی ت، اخت( ريال اس  51.000.000 
ری تمکر از ضريب افزايشي ته اشخاص با حقو  باالک

 برخوردار شوندا
های ماننامه اجرائي اين جز  با پیش   نهاد س   ازآيین

ش  ور به کخدامي تش  ور و اداری اس  کبرنامه و بودجه 
 ارسدوزيران مي تأصويب هیت
قانون ( 84  ي موض  وع مادهتمالیا تس  قف م افی -2

ساالنه مبلغ سیصد  1399در سال  قیصتهای مستمالیا
شودا  یین ميت( ريال 360.000.000  میلیون تو شص

یا ي تردولي و غیتنان دولکارکل درآمد کبر  تنرخ مال
يای فو  نای تبه اس     ال ادهاعص از حقو  و مزا ث

یا( 86  ( ماده2  ( و1  هایبص   رهت های تقانون مال
ای از ( قانون ا   مح پاره5  ماده تو با رعاي قیصتمس  
یأ تمقررا به اعض   ای ه علمي مص   وب  تمربوط 
ارانه کب دی( و  تو الحاقا تبا ا   محا 16/12/1368

يتور کمازاد بر مبلغ مذ و نیص برابر آن مش   مول  ما 
و  مبه مازاد ي تو نسب (%10  در دده ساالنه تمالیا

س  االنه  تص برابر آن مش  مول مالیاا دو و نیتنیص برابر 
سب (%15در د  پانزده ا تبه مازاد دو و نیص برابر  تو ن

 در   دتبیس   س  االنه تچهار برابر آن مش  مول مالیا
 تبه مازاد چهار برابر مش  مول مالیا تو نس  ب (20% 

 تباش  دا میزان م افی( مي%25  در   دپنجو  تبیس  
قانون ( 101  ( و57  ي اش  خاص موض  وع موادتمالیا

https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/subjects/wage/420-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://shenasname.ir/subjects/wage/420-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
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ستمالیا س قیصتهای م ش تساالنه مبلغ دوي د و اتو ه
 شودا یین ميت( ريال 288.000.000  میلیون تهش

شخا ي  ضوع تهای مالیاته از م افیکا صرهتي مو  ب
ماده1  یا( 86  (  مال ند بهره قیصتهای مس   تقانون  م

ور مطابق ک( قانون مذ84  ماده تند مشمول م افیتهس
 شوندااين جز  نمي تمقررا

پاداش  تپرداخ قانونموض   وع  تخدمپاداش پايان -3
های ضروری به کارکنان و بخشي از هزينه تخدمپايان
 تو الحاقا تبا ا    محا 26/2/1375مص   وب  تدول

شابه به مقاماب دی و پاداش سا، مديران و تهای م ، رؤ
( 29  جاههای اجرائي موض  وع مادهتکارکنان کلیه دس  

، تاطمعا تن وزارو همينی وس هتقانون برنامه ششص 
مي حداکثر م ادل تنیروهای مس  ل  و س  ازمان انرژی ا

( 76  برابر حداقل حقو  و مزايای موض   وع ماده تهف
 تدر ازای هر سال خدم کشوری تخدما تقانون مديري

جي و تسال خواهد بود که از لحاظ بازنشسا سقف سيت
 تگیردا هرگونه پرداخوظیفه ممک محاس   به قرار مي

اين عنوان و عناوين  تحتخارج از ض   وابط اين قانون 
وال عمومي ص   رف غیرقانوني در امتمش   ابه در حكص 

 اتاس
ل -ب  550000-22 بار رديفتاع تاس    مكلف تدو

( اين ق  انون را برای افزايش و 9  ج  دول ش   م  اره
پوش  ش  تحتجان تس  ازی حقو  بازنش  س  ناس  بتم

ماعي تأمین اجتجي کشوری و سازمان ت ندو  بازنشس
ماهانه آنها  يتکه دريافکساني  تبا اولوينیروهای مسل  

 ،باش   دريال مي (30.000.000  میلیون س   ير از تکم
وس  ط س  ازمان برنامه و تنامه اجرائي که ینيبراس  اس آ

هیه تربط جاههای ذیتبودجه کش   ور با همكاری دس   
صاص ترسد، اخمي وزيران تهیأصويب تو به شود مي

س دهدا ش سازمان ت ندو  بازن شوری و  أمین تجي ک
سل  مكلفند تاج احكام حقوقي افزايش ماعي نیروهای م

س 1399سال  ش شي از اجرای اين نفع جان ذیتبازن نا
جداگانه  تو به  ور اعمال 1/1/1399 اريخت ازحكص را 

 اکنند ص حقوقي درجكدر ح

كمیل يا احداث تانداران موظفند به منظور تاس    -ج
ها، پیش   نهاد فروش انتهای اداری ش   هرس   معتمج

سمانتساخ مجموعه زيرجاههای اجرائي تهای ملكي د
ان را به تهای اس  انتر ش  هرس  قر دتمس  قوه مجريه 

س شتا سومتثنای انفال و موارد مندرج در ا ل ه  اد و 
مربوطه  تقوانین و مقررا تبا رعاي قانون اساسي( 83 

شورای برنامه ستی و ريزبه  س ه ا ان ارائه و پس از تو
ص   ويب و فروش، درآمد حا    ل را به رديف درآمد ت

شور  داری کلنهاين قانون نزد خزا 210201عمومي  ک
نامه، تدرآمد حا    له پس از مبادله موافق واريز کنندا
مع اداری هم  ان تمی  ل ي  ا اح  داث مجتك    رف 

 شودا ها ميانتشهرس
ير نظر مقام جاههای زتش  مول اين حكص درمورد دس  

 اتم ظص رهبری منوط به إذن ايشان اس
  -د
قانون ( 29  جاههای اجرائي موض   وع مادهتدس    -1

ماه س  ال ا پايان خردادتلفند كم وس   هتش  ش  ص برنامه 
های اداری، مانتس   اخ ت، اطمعا1399 ها، فض   ا

 های غیرمنقول را درغیراداری و س  اير اموال و دارايي
س میل تكسادا(   جاههای اجرائيتسامانه جامع اموال د

ساسي و  ت میراتطرحهای  تابارتخصیص اعتنندا ک ا
شین سال  تجهیزاتو  تآالما  تمنوط به ثب 1399در 
س تاطمعا ضوع اين بند ا سا تمو لفند كها مانداریتا

اني موضوع اين بند، تاس تسنجي اطمعاتضمن  ح
به ارائه  تني نس   باتجاه اجرائي اس   تاری دس   كبا هم

امور  تاد به وزارهای مازپیش   نهاد مولدس   ازی دارايي
لفند كي متهای دولکتي اقدام نمايندا شرصادی و دارايتاق

سازی اموال غیر شنهاد مولد یار را تي در اختمنقول دولپی
را  کتلق به ش  ر توزيران و اموال م تبا أخذ مجوز هیأ

نمايندا ارائه  1399نه در س  ال به مجمع عمومي س  اال
های موض   وع اين بند موظفند کتمجامع عمومي ش   ر

ها الزم را در خص  وص مولدس  ازی دارايي تص  میمات
 خاذ نماينداتا

سكصادی و دارايي متامور اق توزار سب تلف ا به  تن
س سي نظارتايجاد د سازمان برنامه و بودجه تر ي برای 

https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/laws/maliati/6192-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-1366
https://shenasname.ir/subjects/wage/222-p75
https://shenasname.ir/subjects/wage/222-p75
https://shenasname.ir/subjects/wage/222-p75
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/modiriat/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 شناسنامه قانون                                                                                  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
 

 30   

 

سک سانداریتشور، ا سامانه تها و د سي عمومي به  ر
 اقدام نمايدا 1399ن سال ا پاياتمزبور 

 شودياجازه داده م ييو دارا یصادتامور اق تبه وزار -2
 تشور، نسبک کاسناد و امم تسازمان ثب يبا هماهنج

ي تدول رمنقولیاموال غ تمحور نمودن اطمعاانكبه م
ا ت تدول یهاييدارا یبه مولدس  از تو نس  ب کنداقدام 

( 80.000.000.000.000  اردیلیهزار م ادتهش   س  قف
س ريال  رمنقولیاجاره، اموال غ کوكفاده از ابزار  تبا ا

هاتدس    ازیمازاد بر ن عه قوه زيراجرائي  یجاه مجمو
اد تثنای انفال و موارد مندرج در ا ل هشتبه اسمجريه 
سوم سي( 83  و  سا  ئيجز اي يلک ت ور هب قانون ا

اموال(  ريو سا يها، فضاها و اراضمانتاز ساخ يبخش 
شنهاد وزير امور اقنامهمطابق آيین صادی تای که به پی
اقدام و وجوه  رسدوزيران مي تصويب هیأتو دارايي به

به رد مد فيحا    ل را  ند زيوار 210220 یدرآ  اک
هتدس    به همكای اجرائي مجاه با اين كلف  اری 
 نداتخانه هستوزار

 شودياجازه داده م ييو دارا یصادتامور اق تبه وزار -3
شنهاد وزير امور اقنامهمطابق آيین صادی تای که به پی
 ا س  قفترس  د وزيران مي تص  ويب هیأتو دارايي به
 ( ريال400.000.000.000.000  اردیلیهزار م چهار د

قوه مازاد  رمنقولیمنقول و غ یهاييارااز اموال و د
اد تثنای انفال و موارد مندرج در ا ل هشتبه اس مجريه
سوم سي( 83  و  سا  تشريفات ترا بدون رعاي قانون ا

قوانین و  توزيران با رعاي تص   ويب هیأتمربوط به 
 تاکدارتي در س   امانه عموم دهيمزا قياز طر تمقررا

 مرونیكتال تجارتقانون  تبا رعاي تدول مرونیكتال
و ب دی  تو الحاقا تبا ا محا 17/10/1382 مصوب
صاشده در  یینت تنیز مقررا به  تقانون برگزاری مناق
به فروش رس  انده و  ه با مزايده منطبق باش  دکنحوی 

 اکند زيوار 210221 یدرآمد فيوجوه حا ل را به رد
اری كخانه همتد با اين وزارلفنكجاههای اجرائي متدس  

 ننداک
م ادل  تش  ور موظف اس  کس  ازمان برنامه و بودجه  -4

( اين بند را 3  ز ( از مبالغ واريزی ج%50  در    دپنجاه

ب قانون،  تباراتخص   یص اعتافزايش  تبا میل تكاين 
سرمايهدارايي مملتطرحهای  ستای نیمههای   تمام پیو

س1  شماره جدول  530000-47اني از محل رديف ت( و ا
 ( اين قانون ابمغ نمايدا9  شماره

مزد مانند تهای مش  ابه حقو  و دس  تکلیه پرداخ -ه
و پاداش  تي، حق نظارتساعمه، الزحدريس، حقتالحق

سوب نابتمف، هزينه اجتشوراهای حل اخ ناپذير مح
 شودا تماهانه پرداخ تشود و بايد به  ورمي
ه تها و کمیانتاس  وس   ه تو ريزی ش  ورای برنامه -و

سبرنامه شهر ( از %5  در دا پنجتها مجازند انتريزی 
سرمايهملم داراييت تباراتاع سهای  ضتای ا وع ان مو

كمیل، بازس   ازی و ت( را برای احداث، 10-1  جدول
يتهای انجهیز ردهت با اولو ها و  تظامي  جاه پاس   

 ها هزينه کننداریتکمن
 -ز
فاده تي که از بودجه کل کش  ور اس  جاههايتدس   -1

 ي از بودجه کل کش   ورتبار دريافتبه میزان اع کنندمي
حس  اب   يكس  ود از حس  ابهای بان تمجاز به درياف

( تبلندمد و تمداهتوکگذاری سپرده یبان وتپش جاری،
 نداتي نیستي و غیردولتهای دولكبان وح درتمف

بانكدر اجرای اين ح ي نیز تي و غیردولتهای دولكص 
س تمجاز به پرداخ ساب د جاههای اجرائي تسود به ح

ند، تس  ود هس   تبرای درياف ته فاقد قوانین و مقرراک
ي، س  ازمان تدولهای بیمه کتها، ش  ركباش  ندا باننمي

ندو  هادار،      ها و بورس و اورا  ب جاه ها، دانش   
جاههای مأذون از مقام تپژوهش  ي و دس   تمؤس  س  ا

س مم ظص رهبری و هر ي ه در کجاههای اجرائي تاز د
سنامه مجاز به درياف تقوانین و مقررا سا سود  تو يا ا

 نداتثني هستص مسكباشند، از شمول اين حمي
ي ناش   ي از تد دريافس   و 1399دای س   ال تاز اب -2

مش   مول  جاههایتهای دارای مجوز دس   س   پرده
 بورس و اورا ها، س   ازمان ها، بیمهكثنای بانتاس   به

ندو  هادار،      های عمومي غیردولب هاد ي و تها، ن
جاههای مأذون از مقام م ظص رهبری به عنوان تدس   

ستدرآمد اخ ساب تصا ي آن د سوب و به ح جاه مح

https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/asasi/883-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/monaghese/2055-830125
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شود و صا ي واريز ميتاخ ز خزانه وجوه درآمدکمرتم
و مطابق قوانین و  ت( درياف%100   ددر د ت وربه

ش  ودا هرگونه اقدام مغاير مي تمربوطه پرداخ تمقررا
وجوه و اموال عمومي  ص  رف غیرقانوني درتص كاين ح

 شودامحسوب مي
رد اين بند را كعمل تشور موظف اسک تديوان محاسبا

شش سیون برنامه و کند و به کهیه تبار مماه يهر  می
 مجلس شورای اسممي ارائه نمايدا تبودجه و محاسبا

 

 13  بصرهت
گردان موضوع نخواهت شود از محل منابعاجازه داده مي

ند ماده  ب قانون قانون ( 28  م(  به  حا  برخي مواد  ال
زير  تاقداما (2  تمالي دول تمقررانظیص بخش   ي از ت

 پذيرد:  ت ور
سا مبلغ ت تپرداخ -1  و نود میلیارد تچهار هزار و دوي
ی4.290.000.000.000  به جم  يال  احمر همل  ت( ر

سممي ايران و  صد و تهزار و هفيكا مبلغ تجمهوری ا
 ت( ريال به وزار1.720.000.000.000  میلیارد تبیس  

 تباراتي در قالب اعكزش پزش  ، درمان و آموتبهداش  
نه مبلغ ا تای و های س   رمايهدارايي مملتای و هزي
 م  ی  ل  ی  ارد تص    د و ب  یس    ته  زار و ه  ف  ي  ك  

 تحقیقاتريال به مؤس  س  ه  (1.720.000.000.000 
 تیفیکقای تولید و ارتسازی رازی برای سن و سرمکوا

 رد نیاز انسان، دام و طیورهای موسنکانواع وا
ند1  در اجرای جز  -2 ماده  ( ب ( و همينین 32  ب( 

یب ترتبه  وس هتقانون برنامه ششص ( 33  ث( ماده  بند

سا ت  اد میلیاردتهزار و چهار د و هش مو ي تمبلغ بی
هزار و يكا مبلغ ت  ( ري  ال و 21.480.000.000.000 

( ريال 1.290.000.000.000  و نود میلیارد تدويس   
 تبه  ندو  بیمه محصوال تهص دولس تپرداخ تجه
سممي  ت وره شاورزی بک سناد خزانه ا نقدی و يا ا
 سالهكي
( 3.000.000.000.000  مبلغ س   ه هزار میلیاردا ت -3

سارا تريال جه س تجبران خ سیل ا شي از  های انتنا
 ان و هرمزگانتان و بلوچستسیس

یاردا ت -4 ( 2.000.000.000.000  مبلغ دو هزار میل
اورهال( نمودن بالجردهای   جهیز و بازآمدت تهريال ج

 هوانیروز جمهوری اسممي ايران 
 

 14  بصرهت
 مص   وب هايارانهردن کقانون هدفمند یاجرا در -الف
و با هدف ب دی  تو الحاقا تبا ا محا 15/10/1388

شتاهش فقر مطلق و ک، تحقق عدالت س ه بهدا و  تو
يارانه  تخنمودن پردامردم و همينین م طوف تسمم

ماده ند و در اجرای  یازم های ن خانوار قانون ( 39  به 
شص  ش س هتبرنامه  منابع( مندرج   هايتمامي دريافت، و

ها و ثنای عوارض ش   هرداریتدر جدول ذيل به اس   
ها ها به حس  اب س  ازمان هدفمندس  ازی يارانهدهیاری

ود و پس از ش   کش   ور واريز ميداری کل نزد خزانه
خصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ت

 شود:ذيل هزينه مي

 

  

https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ها )منابع(يتدرياف رديف

مبالغ 

)ميليارد 

 ريال(

 بخش

 مربوط

ردي

 ف
 ها )مصارف(يتپرداخ

مبالغ 

)ميليارد 

 ريال(

1 

ياف حاصلللل  ا  تدر ي 

فلللردا داخلللللللي 

 يتهاي نففرآدرده

770.737 

انه
خز

ك 
ي 
دار

 
كش

شها
بخ
ير 
سا
 د 
ور

 

1 
ي تهاي نفبر ار ا افزدده فرآدرده تعوارض د ماليا

 فردا داخلي
100.918 

2 

ياف حاصلللل  ا  تدر ي 

ي تللفللردا صللللادرا

ي پس تهاي نففرآدرده

بهكا   ما  تفادتالسلللر 

لي د ت کخورا ي حو

ي تللهللاي نللفللفللرآدرده

 ي ا  پااليشگاهها  تدرياف

888.000 

 23.682   طبيعيبر ار ا افزدده گا تعوارض د ماليا 2

 18.436 بر ار ا افزدده برق تايعوارض د مال 3

4 
 تبر ار ا افزدده سلللوخلل تايللعوارض د مللال

 ردگاههاين
351 

3 

ياف حاصلللل  ا  تدر ي 

فلردا داخلللي گللا  

سللللا  تطبيعي بللا اح

عوارض گا رسلللاني د 

 تعللوارض د مللاللليللا

 ار ا افزدده 

309.593 

5 

ا ي مصللرف سللطرحهاي بهينه تعهدات تبا پرداخ

،گا رسللاني د ا  حم  د نق  عمومي تانرژي، حماي

آدري گا هاي همراه د مشللع  )موعللود ماده جمع

قانون رفع موانع 12) بت(  قا يد ر قاي تپذير د ارتول

 شور(كنظام مالي 

80.000 

6 

عود ماده ) ساني مو ( قانون الحاق 65عوارض گا ر

لي ما تنظيم بخشلللي ا  مقرراتبرخي مواد به قانون 

 -ا  گا  ( اين قانون1بصلللره )ت( د بند )ه (2) تددل

 گرمايش مدارس  ت( باب%50درصدي )سهم پنجاه

13.008 

7 

سان عود ماده ) يعوارض گا ر قانون الحاق  (65مو

 يمال تا  مقررا يشلللخب مينظتمواد به قانون  يبرخ

 تسوخ - ( اين قانون1بصره )ت( د بند )ه (2) تددل

گرمايش  ت(  باب%50درصدي )نجاهسهم پ ردگاههاين

 مدارس 

179 

4 

ص  ا  فردا تيافدر ي حا

با اكلرتبرق بله مشللل ن )

ح عوارض د تا سللللا  

يا بر ار ا افزدده(  تمال

سلللر  عوارض كپس ا  

( قانون 5موعلللود ماده )

برق  تا  صلللنع تحماي

 كشور

243.766 
8 

 يگاههايجا يد هوشمندسا  يسا منيطرح ا ياجرا

 يان ج يس
3.528 

 4.258 نيردگاهها توخس 5

6 

 

نا کخورا عا گا ي  تمي

 ها ردشيميتپ
259.906 9 

گا   هايهزينه تپرداخمدارس ا   تاجراي معافي

 مصرفي
600 

 10 31.000 حاص  ا  فردا آ منابع  7
ي عاف خمدارس ا   تاجراي م نه تپردا برق  هايهزي

 مصرفي
300 

 11 
ي عاف خمدارس ا   تاجراي م نه تپردا آ   ايههزي

 مصرفي
100 
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12 

خ هدات تبا پردا ب تد ار تع با هاي  تنيرد  گاه نيرد

صي د ددلكرت  کسي صو سوختيبي )خ  تي( ا  مح  

 نيردگاهها

3.620 

پخش 

پااليش د 

پخش 

هاي فرآدرده

 يتنف

 104.596 يتهاي نفو يع فرآدردهتهزينه حم  د نق  د  13

14 

ه خطوط کد نوسا ي شب توسعه، نگهداشتعوارض 

هاي گا ي د فرآدرده تخام، ميعانا تقال نفتلوله ان

د ي تهاي نفد انبارهاي فرآدرده تأسللليسلللاتي، تنف

 صفر( تايمال يت)با نرخ محاسبا يتددل يشگاههايپاال

20.000 

 تنف

15 
 تنف يمل كتشر( %5/14درصد )ميسهم چهارده د ن

 هايميردشتپ يگا  تعانايم کا  خورا رانيا
37.686 

16 
 تنف يمل كتشر( %5/14درصد )ميچهارده د نسهم 

  يتنف يهافرآدرده يا  مح  فردا داخل رانيا
53.820 

17 
 تنف يمل كتشر( %5/14درصد )ميسهم چهارده د ن

 يتنف يهافرآدرده تا  مح  صادرا رانيا
128.760 

 گا 

 128.296 يعيگا طب د فردا عيو تقال، تان د،يولت يهانهيهز 18

19 

( قانون الحاق 65ض گا رسلللاني موعلللود ماده )عوار

 تمالي ددل تنظيم بخشي ا  مقرراتبرخي مواد به قانون 

صدي )سهم پنجاه  -( ا  گا 2) شر%50در ملي  كت( 

 گا  ايران

13.008 

20 

سان عود ماده ) يعوارض گا ر  يقانون الحاق برخ (65مو

 -(2) تددل يمال تا  مقررا يشللخب مينظتمواد به قانون 

ملي  كت( شر%50درصدي )سهم پنجاه ردگاههاين تخسو

 گا  ايران

179 

 21 برق
برق ا   ديفردا د خر ع،يو تقال د تان د،يولت نهيهز

 يبخش خصوص يردگاههاين
225.030 

 30.900 و يع د فردا آ تقال، توليد، انتهزينه  22 آ 

 986.997 هايتجمع پرداخ

دي
فمن
هد
ف 
صار

م
 

 مصارف هدفمندي

 428.000 يارانه نقدي د غيرنقدي خانوارها تپرداخ 23

24 

ي تحتهاي اهش فقر مطلق خانوارك ه تميك تحما

س سا مان بهزي حداق  نود  يتامداد امام خميني )ره( د 

مانده د باقيبار اين رديف ت( اع%95) درصلللد د پنج

ن، اجراي حقوق معلوال ا  تاجراي قانون حماي براي

ي6ماده ) قانون حما اجراي  د معلوالن ا  حقوق ت( 

 به رسللانيت( قانون جامع خدما38بصللره لي  ماده )ت

 ايثارگران

155.500 

25 

نظيم بخشللي ا  ت( قانون الحاق برخي مواد به قانون 46ماده )

قيم تهاي مس( موعود كاهش هزينه2) تمالي ددل تمقررا

 ترسللي عادالنه مردم به خدماتمردم، ايجاد دسلل تسلل م

ناپذير حم تهاي أمين هزينهترماني، كمك به ي د دتبهداشلل

صعب شش دارد، درمان بيماران خاص د  الع ج درمان، پو

52.000 
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( قانون الحاق برخي مواد به 28ه ا  طريق بند )د( ماده )ك

ل تنظيم بخشللي ا  مقرراتقانون  مال 2) تمالي دد ( اع

 شود.مي

26 

اجراي سللاير اهداف مندرج در قانون برنامه شللشللم 

ردن ك( قانون هدفمند 11ا )ت( 8وسعه، اجراي مواد )ت

بار اين رديف ت( اع%90ها حداق  نود درصللد )يارانه

اقشار خاص  تحق بيمه سهم ددل مانده برايد باقي

شهري، )ا  جمله رانندگان حم  د نق  دردن د بردن

سقالي سرپر س تبافان د  نان  سرپر  تخانوار د بد

ا تاهنمايان گردشلللگري )پنج هزار ميليارد ريال( د ر

 به ر مندگان معسر كمكنفر(،  ددهزار

55.250 

 121.000 ضميني گندم تيارانه نان د خريد  27

 4.000 غذيه د امور رفاهي دانشجويان ت 28

29 

( حداق  نود 18بصلللره تغال )بند الف تليد د اشلللوت

 مانده برايبار اين رديف د باقيت( اع%90صلللد )در

سحم  د نق  ريل شادر ي د كهاي ن د نهادهکي، م

اييان د تشللادر ان، ردسللكماعي تصللنددق بيمه اج

 عشاير

102.000 

30 
مندرج بط تاقدام مرساير مصارف هدفمندي به شرح 

 ( اين قانون9د ) (7ادل )در جد
292.513 

31 

حسلللب  ي خانوارهاتمعيشللل تاجراي طرح حماي

شنهادنامهآيين ش اي كه به پي سا مان برتم نامه د رک 

ماعي تعادن، كار د رفاه اجت تبودجه كشللور د د ار

 .رسدد يران مي تصويب هيأتبه

310.000 

 مصارف هدفمنديجمع 
1.520.26

3 

 جمع ك   2.507.260 هايتجمع ك  درياف
2.507.26

0 

صنع -1 سك( ميليارد ريال بوده 49.998برق ) ت يان  شده ا سبه ن ا   تحماي تي ا  فردا آ  د برق جهتدريافمامي دجوه تد  ته در جددل فوق محا

 .تور اسكهاي مذكتاليف قانوني برعهده شرتکشود د اجراي داده مي تربط برگشهاي ليكته به شرتدد هف تثر ظرف مدكآ  د برق حدا تصنع

 نمايد.جا در رديفهاي مصارف هدفمندي جابه(مصارف هدفمندي، %10درصد )ا سقف دهتشود اجا ه داده مي تبه ددل -2

هها وسط اين جايگاتور ك( در منابع د مصارف جددل فوق محاسبه نگرديده د مبلغ مذCNGجي )اني د سيتههاي عرعه نفالعم  جايگامعادل حق -3

 شود.مي تا  مح  فردا برداش

 .تاين قانون( منظور نشده اس( 6بصره )تشور، )بند )د( كبرق  تا  صنع ت( قانون حماي5در منابع د مصارف بخش برق، عوارض ماده ) -4

 گيرد.مي تور صوركشده نيردگاه مذشده حسابرسيمامتمي بوشهر براساس هزينه تخريد برق ا  نيردگاه ا 1399در سال  -5

ي مندرج در تهاي نفد يا افزايش درآمد حاصلل  ا  فردا داخلي فرآدرده يتهاي نففرآدرده تافزايش درآمد ناشللي ا  صللادرا تدر صللور -6

ص  ا  آن( منابع، 2( د )1دهاي )بن سيت درآمد حا سقف  صارف هدفمندي  (27) افزايش مبلغ رديفبه  ( ريال30.000.000.000.000هزار ميليارد )ا  م

 .يابدصاص ميتدالدين شهدا اخ تخدمپاداا پايان مانده برايباقي د (ضميني گندمتيارانه نان د خريد )

 يابد.صاص ميتانه به خودردهاي سواري شخصي اختابست تعطي تسال نو يا  تعطي تبنزين براي  رتلي تع ده بر سهميه ماهانه، شص -7
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با  تماعي موظف اس  تار و رفاه اجک اون، ت توزار -1
بانكهای اطمعاتاس    یه  یار و بر تي در اختفاده از کل

خانه توس  ط اين وزارته کاس  اس م یارها و ض  وابطي 
سب یین ميت ساي تگردد ن شنا سه دهم به  ي و حذف 

س  و دلیل ارائه بجیران، بايارانه تباالی درآمدی از فهر
 افراد، اقدام کندا به کمدر

سب تمنابع حا ل از ا مح قیم -2  تبه قیم تبنزين ن
سهمیه سال قبل از  شمول عوارض و 1398بندی در  ، م

یا  در    دبر ارزش افزوده و س   هص چهارده و نیص تمال
 شودا ران نمياي تملي نف کت( شر5/14% 
یاریعوارض ش   هرداری -3 ها از فروش ها و ده

بر  تقانون مالیا( 38  حاملهای انرژی موض   وع ماده
جداول پرداخ ارزش افزوده مص   ارف( اين   هايتو 

صره،ت ساب يم تپس از و ول، ظرف مد ب ماه به ح
ا ب  ه ت  ش   ود ش   ور واريز ميک تز وجوه وزارکمرت

 شودا تها پرداخها و دهیاریشهرداری
سكها مسازمان هدفمندسازی يارانه -4 ان كام تلف ا
ب بکدی نام برای افراتث به ث نام برای ته موفق 

 نداکاند را فراهص مندی از يارانه نشدهبهره
نامه اجرائي اين بند به پیش   نهاد س   ازمان برنامه و آيین

صادی تهای امور اقخانهتاری وزاركشور و با همکبودجه 
ف هیه تماعي تار و رفاه اجک اون، ت، نیرو و تو دارايي، ن

 رسداوزيران مي تب هیأصويتشود و بهمي
 مها به بانبدهي س   ازمان هدفمندس   ازی يارانه -ب
ي تنخواه دريافت تزی جمهوری اس  ممي ايران بابکمر

قانون هدفمند نهکبرای اجرای  يارا ها در س   ال ردن 
لی  ارد تا س   قف پنج  اه و هف  ت   1389  هزار می

به57.000.000.000.000  يال  ل( ر بدهي دو  تعنوان 
 گردداقي ميلتزی کمر مبه بان

  

 

 

 

 

 15بصره ت
ید نیروی بر  حرارتهای تش   رک -الف ي و تي دولتول

ش  ده در  یینتای مكلفند منابع های بر  منطقهتش  رک
ساالنه خود را پس از گردش خزانه به  صوب  بودجه م

ولید نیروی بر  تخص  ص  ي تمادر تیب به ش  رکترت
رد ديون و ي  ا  توانیر ب  اب  ت تي و ش   رک  تحرار

ي و توس   ه نیروگاه حرارتاث( در احد  گذاریس  رمايه
 کنندا  تقال کشور پرداختوس ه شبكه انت

مي ايران مكلف توس   ه انرژی اتولید و ت تش  رک -ب
شده در بودجه مصوب ساالنه خود را  یینتمنابع  تاس

 تمي بوش   هر بابتبرداری نیروگاه ابهره تبه ش   رک
 کندا تبرداری پرداخهای بهرههزينه

سوخولید موات کتشر -ج س تد اولیه و  ای ايران هته
سريع در اجرای طرحهای توس ه و ت تجه تلف اسكم
 تای، مواد م دني و محصوالهای سرمايهدارايي مملت

با مواد پر با قوانین و تجانبي همراه  طابق  وزا را م
به فروش رسانده و درآمد حا ل از آن را پس  تمقررا

 تو خدمااال کشده مامت تشامل قیم  هاسر هزينهکاز 
و فروش( ب  ه  وزيعتعمومي و  -ه، اداریت  رففروش

ساب خا ي نزد خزانه ند و کشور واريز کل کداری ح
 تجه کتدرآمد حا له را مطابق بودجه ساالنه آن شر

های دارايي مملتگذاری در طرحها و رديفهای سرمايه
زرد با منش   أ داخلي يا  میکخريد  تای جهس   رمايه

های کتوزا و ش  رت ادن پرس  هام م مملتخارجي و يا 
های نامهتبراس   اس موافق تبط با چرخه س   وختمر

ش  ور هزينه کش  ده با س  ازمان برنامه و بودجه مبادله
سرمايه دول ساب افزايش   تنمايدا درآمد حا له به ح

و  تقسیص سود سهام دولتمنظور و م اف از  کتدر شر
 شودااسبه ميآن با نرخ  فر مح تمالیا

 کتشرالجوی مصرف بر  و گاز،  ور ا محبه منظ -د
ک وانیر وت ف تاب ه وزارتربط ي ذیتدول تش   ر  تن

ه  ای مج  ازی و (ورتاپرا  راروک  موظفن  د از طريق 
ي و باط و شناسايتبه برقراری ار تنسب های نوآورکتشر

ش تو ول مطالبا ش تان با اولويکرتم ان عمده کرتم

https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
https://shenasname.ir/laws/maliati/3719-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87
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ورهای هوش  مند و تنکمص  رف و همينین نص  ب پر
 صرف آنها اقدام نماينداهوشمندسازی م

نا به تنیروگاههای خود ت رفه س   وخت -ه أمین که ب
مام يا بخشي از بر  تحويل تنیرو اقدام به  تاعمم وزار

کنند، به میزان ولیدی خود به ش  بكه س  راس  ری ميت
شده به شبكه، م ادل حويلتمصرفي برای بر   تسوخ

وس   ط بازدهي تنیروگاهي براس   اس م ت رفه س   وخت
 باشدا مي 1397ي سال تههای حرارنیروگا

مص   رف آب،  تس   ازی و مديريمنظور فرهنگبه -و
ستهای تشرک  رفه تنیرو مكلفند  ته به وزارتاب ه و واب

س صرفي در محدوده مجاز کلیه د جاههای تبهای آب م
 وس هتقانون برنامه ششص ( 29  اجرائي مندرج در ماده

م فمامت ترا م ادل قی يا مدارس،  تش   ده در ندا  کن
نهتک خا مارس   اب ي در تهای دولانتهای عمومي و بی

ر از الجوی مصرف مشمول حكص تمصرف باال ت ور
 نداتاين بند هس

هایورتاپرا  ارورک -ز ئه ( ماارا خد نده  خابرا تده ي، تم
( ري  ال از 10  مبلغ ده مهر پی  ام   تعموه بر قیم  

آمد و به حساب در تافمزبور دري تنندگان خدماکفادهتاس
ش  ور واريز کل کداری نزد خزانه 160154عمومي رديف 

 ا سقف هزارمیلیاردتناسب با و ول تنندا درآمد حا له مک
( 8  ( و5  اجرای مواد تريال جه (1.000.000.000.000 

صوب  ز حقو  م لوالنا تقانون حماي و  20/12/1396م
یار س   ازمان تر اخار و خیاباني دکان کودکس   اماندهي 

 گیرداقرار مي 131500رديف ي تبهزيس
 

 16 بصرهت
از ازدواج جوانان، بانم مرکزی  تمنظور حمايبه -الف

انداز از محل پس تجمهوری اسممي ايران موظف اس
جاری قرض بانكي، و  ظام  نه ن  تس   هیمتالحس   

سنه ازدواج به زوجهايي که قرض اريخ عقد ازدواج تالح
اکنون وام تباش   د و مي 1/1/1396آنها ب د از مورخ 

کندا  تپرداخ تنخس تاند با اولوينكرده تازدواج درياف
 هايم از زوج الحسنه ازدواج برای هرقرض تسهیمت

سال  صد 1399در  ريال با  (500.000.000  میلیون پان
بر و تس اله با أخذ يم ض امن م تهف تدوره بازپرداخ

 اتاس هتسف
شص ( 83  ب( ماده  در اجرای بند -ب ش قانون برنامه 
های قانون احكام دائمي برنامه( 52  و ماده وس    هت
شورت س ه ک سممي ايران ، باو نم مرکزی جمهوری ا

س شاز طريق بانكهای عامل مبلغ  تمكلف ا هزار  ادته
یارد نابع 80.000.000.000.000  میل يال از محل م ( ر
الحسنه نظام بانكي انداز و جاری قرضپس هایسپرده
 ه  زار م  ی  ل  ی  اردف  ك  ی  م چ  ه  ل و ن  ه ت  را ب  ه 

به کمی49.000.000.000.000  يال  مام ت( ر مداد ا ه ا
ن ی م بیس      يخ لی  ارد مو ي   تره( و  ی م  هزار 

ي ت( ريال به س  ازمان بهزيس  21.000.000.000.000 
ربط به مددجويان و جاههای ذیتکش  ور با م رفي دس  

ش زنان  تغال مددجويي با اولويتکارفرمايان طرحهای ا
با  الحسنهقرض تسهیمت تخانوار به  ور تسرپرس
هر ه کي تکندا در  ور تساله پرداختهف تبازپرداخ

س مي سهمیه تور نکجاههای مذتاز د واند به هر میزان 
سال تخود را  تسهیمت س 1399ا پايان آذرماه  فاده تا

جاههای مش  مول تور به ديجر دس  کايد، س  همیه مذنم
 گیردا  لق ميت

از ريال ( 10.000.000.000.000  مبلغ ده هزار میلیارد
 تاد اجرائي فرمان حض  رتیار س  تمنابع اين بند در اخ

اد اجرائي م ادل اين مبلغ به تگیردا سره( قرار مي  امام
غال در مناطق تند و برای اش   کاين منابع اض   افه مي

 نمايدامحروم هزينه مي
قانون الحا  برخي مواد به قانون ( 77  در اجرای ماده -ج
، مبلغ دوهزار (2  تمالي دول تمقررانظیص بخش   ي از ت

( ري  ال از م  ن  اب  ع 2.000.000.000.000  م  ی  ل  ی  ارد
سنه بانكها، در اخقرض ستالح سیدگي به تیار  اد مردمي ر

يتگیرد امور ديه قرار مي با اولو یازمند  یان ن به زندان  تا 
 شودا تزندانیان زن و زندانیان بدهكار مهريه، پرداخ

 تکش  ور مكلف اس   ری کلدااز طريق خزانه تدول -د
های دوازدهص هزينه( از يم%2  در    دماهانه م ادل دو

فاعي تان تي، بانكها و مؤس  س  اتهای دولتجاری ش  رک

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/subjects/isaar/4388-ghanoon-maloolan
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/3670-ahkamdaemi
https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/3670-ahkamdaemi
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
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س س ته به دولتواب ( اين قانون 3  شماره تمندرج در پیو
شند که سودده مي سبا سثنای هزينهتبه ا  را کهمتهای ا

ش ومي نزد و به حساب درآمد عم تاز حسابهای آنها بردا
جدول  130425داری کل کش  ور موض  وع رديف خزانه
 ( اين قانون واريز کندا5  شماره
بانم مرکزی جمهوری اس  ممي ايران مكلف  -ه     
از طريق بانكهای عامل با هماهنجي و م رفي  تاس   

سب سازندگي ن سیج  صاص مبلغ پنجاه هزار تبه اخ تب
یارد نابع50.000.000.000.000  میل يال از محل م  ( ر
 تبانكها برای پرداخ جاریالحسنه و های قرضسپرده

ايجاد نیروگاه خورشیدی  ت داد يكصد هزار نفر جهتبه 
اها و حاش  یه ش  هرها و مناطق تي در روس  تپنج کیلووا

صد میلیون ( 500.000.000  محروم به ازای هر نفر پان
( %4  ماهه و نرخ چهاردر دتشص تريال با بازپرداخ
 هزار میلیارديكا سقف تنرخ سود  تفاوتالاقدام کندا مابه

به نرخ مص  وب  ت( ريال نس  ب1.000.000.000.000 
 بص  رهتالف(   بار از محل منابع بندتش  ورای پول و اع

سؤولیمي ت( اين قانون پرداخ18  صب و  تشودا م ن
رايجان برعهده  تاندازی اين نیروگاهها به     ورراه

ز فاده اتباش  دا اس  ض   فین ميتس  ازمان بس  یج مس  
ضمیني تاين بند منوط به ارائه قرارداد خريد  تسهیمت

 اتنیرو اس تاب ه وزارت تبر  از سوی شرک
 تلف اسكزی جمهوری اسممي ايران مکمر مبان -و
های جاری و های عامل از محل س   پردهكطريق بان از

الیف مندرج تكي پس از انجام كالحس  نه نظام بانقرض
 تصره، نسببت   ( اين ه  ج( و  ب(،  الف(،  در بندهای

الحس  نه برای موارد زير قرض تس  هیمت تبه پرداخ
 اقدام نمايد:

1-  
یارد -1-1 ( 2.000.000.000.000  مبلغ دو هزار میل

ند تس   هیمتريال  قل ده  تمدبل له( برای حدا س   ا
( ريال ودي ه 700.000.000  ص  د میلیونتهف تپرداخ
 ( ريال وام200.000.000  میلیون تن، دويس  كمس  

( ريال وام 200.000.000  میلیون تازدواج و دويس   

سکارکاز  مضروری برای هر ي ش جان ناجا تنان و بازن
 های عامل كاز طريق بان

یارد -2-1 ( 10.000.000.000.000  مبلغ ده هزار میل
بان عادی  نابع  حل م يال از م خكر  تها برای پردا

 میلیارد ما سقف يتن كيا خريد مس تساخ تسهیمت
با نرخ س   ود1.000.000.000  يال برای هر فرد   ( ر

ن (%9  در    دنه ما با ض    با  تنیروی ان تو  ظامي 
 سالهتبیس تبازپرداخ

 (5.000.000.000.000  مبلغ پنج هزار میلی  ارد -2
سرطاني به بیماران   ب تپرداخ تريال جه ال مج، 

 و زوجهای نابارور
و  تسهیمت تامل نحوه پرداخال مل اجرائي شورتدس 
 تزی و وزارکمر ماری بانكشده با همشموالن يادم

ي تهیه و عملیاتي كو آموزش پزش  ، درمان تبهداش  
 شودامي
3-  

 م  ب  ل  غ چ  ه  ل ه  زار م  ی  ل  ی  ارد -1-3
يال جه 40.000.000.000.000  به  تپرداخ  ت( ر
ش جمهوری اسممي ايران، سپاه پاسداران تنان ارکارک

وهای یباني نیرتدفاع و پش   تانقمب اس  ممي و وزار
ور برای کهای مذاز سازمان ممسل  با هماهنجي هر ي

 تالحس  نه جهیزيه دويس  قرض تس  هیمت تپرداخ
جاه میلیون200.000.000  میلیون يال، ازدواج پن  ( ر

جان و تنان و بازنش   س   کارک( ريال به 50.000.000 
ها و ودي ه مس    ندان آن  ن س   یص   د میلیونكفرز

ن و ن  اکارک  از  م( ري  ال ب  ه هري  300.000.000 
 جان تبازنشس

( 8.000.000.000.000  هزار میلیارد تمبلغ هش -2-3
يال  بان تس   هیمتر عادی  نابع  حل م ها برای كاز م

يا خريد  تس  اخ تور جهکهای مذاز س  ازمان مهري
س سقف يتن كم ( ريال 1.000.000.000  میلیارد ما 

 سالهتبیسثر کحدا تبرای هر فرد با بازپرداخ
از  موافق هر يتور در کمذ تیمس  هتس  ود  تفاوتالمابه

 شوداأمین ميتهای عامل كها با بانسازمان
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( 5.000.000.000.000  مبلغ پنج هزار میلی  ارد -4
و خريد  تهیمس  ت توانمندس  ازی، پرداخت تريال جه
ارگشايي امور، کخانجي و  تسیساأتوس ه تو  تانش ابا

شنهاد م اون ست تبا پی س ه رو ناطق محروم ايي و متو
قاض   یان تبه م ترای پرداخجمهور بون اول رئیسم ا
 اييتروس

یارد  -5 هار هزار میل ( 4.000.000.000.000  مبلغ چ
به ده هزار نفر  تها برای پرداخكريال از منابع عادی بان

ي به ازای تیلوواکقاضي ايجاد نیروگاه خورشیدی پنج تم
هار    د میلیون با 400.000.000  هر نفر چ يال  ( ر

ص تبازپرداخ سود تسال مماهه با يتش نفس و نرخ 
 ( %8  در دتثر هشکحدا

به یاردكا س   قف يتنرخ س   ود  تفاوتالما  ص   د میل
به نرخ مص   وب  ت( ريال نس   ب100.000.000.000 

 بص  رهتالف(   بار از محل منابع بندتش  ورای پول و اع
 تسهیمتفاده از تشودا اسمي ت( اين قانون پرداخ18 

ض   میني بر  از ترارداد خريد اين بند منوط به ارائه ق
ظار ته وزاراب ت کتس   وی ش   ر با ن ها  تنیرو و  آن

 باشدامي
فاده از منابع تبا اس   تبانم مس  كن موظف اس   -ز

 داد چهل هزار تاقساط مسكن مهر  تحا ل از بازگش
جاني که حداقل پنج تمسكن به بازنشس تسهیمتفقره 

ه تشه و در ده سال گذتشدن آنها گذشهتسال از بازنشس
خود و همس   رش   ان فاقد واحد مس   كوني بوده و از 

ساخ تسهیمت س تخريد يا  سكن ا اند، فاده نكردهتم
 کندا تگذاری، پرداخبدون نیاز به سپرده

سود اين  (، در %9  در دهران نهتدر  تسهیمتنرخ 
س شهرها و %7  در دتها هفانتمراکز ا ساير  ( و در 

شامل کلیه  ؛ اين حكصت( اس%4  اها چهاردر دتروس
أمین تجان اعص از کش  وری، لش  كری و تبازنش  س  

ستاج شستماعي که م سي تجي آنها کمتمری بازن ر از 
ش  ودا ، ميت( ريال در ماه اس  30.000.000  میلیون

س شده فادهتمنابع ا سال ن نابع به م 1398قانون بودجه 
 تس  هیمتش  ودا س  قف موض  وع اين بند اض  افه مي

نامه قاض   یان در آيینتبندی متمزبور و نحوه اولوي

رس  د، م ین وزيران مي تص  ويب هیأتاجرائي که به 
 شودا مي
 

 17  بصرهت
 يداریو پا تدر س  مم تعدال تيمنظور رعا به -الف

 يهپا یمهب ته خدماتبس   ئهارا 1399منابع، در س  ال 
ه براساس آزمون وسع کاقشار  یهلک یه براشديف رت

 قرار تسمم يهپا یمهپوشش ب تحت يجانرا ت وربه
خانواده و در  منظام ارجاع، پزش   يقاز طر یرند،گيم

شجاهکمرا سط   یمندا بهرهشودي انجام ميز دان از 
ما ماتباال تخد خد ز کش   ده در مراهئارا تر اعص از 

ماتاز بس    رتیش   و ب يتدولیرغ خد  يهپا مهیب ته 
 يمال کتلزم مش   ارتر، مس   کالذش   ده فو يف رت
 بودا خواهد یمهحق س  رانه ب تش  دگان در پرداخیمهب

شودا أمین ميت 129203هزينه مربوط از محل رديف 
س ساترو شاير و  سکايیان، ع شهرهای زير بی  تنان 

ظام ارجاع و پزش    تهزار نفر جم ی  ممش   مول ن
 باشنداخانواده مي

س عدم امكان تدر  ور سي به خدماتد شم  تر پز
شار مذکور   ترائه خدماخانواده، ا شش  تحتبه اق پو

سمم نظام ارجاع و  ت( بدون رعايترايجان بیمه پايه 
پزشم خانواده  رفاً با مراج ه به مراکز دانشجاهي و 

 اتپذير اسي امكانت رفه دولتبا 
مام خمینيتمیکپوش   ش  تحتافراد  مداد ا ره(   ه ا

 باشندانميمشمول آزمون وسع 
از محل  تمكلف اس   يثارگرانو امور ا یدش  ه یادبن -ب
ضوع رديف  تباراتاع شماره 131600مو اين  (7  جدول 

ش تقانون به جانبازان و آزادگان غیرحال سر فاقد تا غال م 
درآمد که بر اس  اس قوانین نیروهای مس  ل  مش  مول 

ا زماني که فاقد شغل و ت ،باشندحقو  وظیفه نمي تدرياف
م ادل حداقل حقو   تم یش  کمم انهماه ،آمد باش  نددر

نامه اجرائي اين بند به آيین کندا تپرداخ تکارکنان دول
ش شنهاد م شور و بنیاد کسازمان برنامه و بودجه  کرتپی

https://shenasname.ir/laws/budjet/budjet98/4962-budjet98
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 تصويب هیأتشود و بههیه ميتامور ايثارگران شهید و 
 رسداوزيران مي

 -ج
ند  به منظور -1 قانون ( 70  ماده (چ اجرائي نمودن ب

ششص  س هتبرنامه  سو  تقرار پايجاه اطمعات، موضوع ا
صارف و  تشور و مديريکشدگان درمان برخط بیمه م

میلي تكهای بیمه پايه و ها و  ندو کتلیه شرکمنابع، 
جاههای تي و نیز دس   تي و غیردولتدرمان اعص از دول

ماده مدير5  اجرائي موض   وع  قانون  ما تي(   تخد
درماني نیروهای  تش  وری، از جمله س  ازمان خدماک

سازمان  سل ،  سازمانتأمین اجتم ساير  های ماعي و 
 تبه ارس   ال برخط اطمعا تلفند نس   بكگر مبیمه
 ت ورور بهکروزرساني پايجاه مذد و بهشدگان خوبیمه

جان و مس    مذتراي جاه  پاي قدام و از  ور از طريق کمر ا
به جای دفكرونیكتجايجزيني ابزارهای ال با رچتي  ه و 

س س (سرويسسامانه فاده از تا سازمان حقا تا سنجي 
ای بیمه تلیه خدماکارائه  ت، جهايرانیان تبیمه سمم

فاده تپوش  ش خود اس   تحتش  دگان و درماني به بیمه
 ننداک
های کتايران از طريق ش  ر تن بیمه س  ممس  ازما -2

ای رهتبس   کدارتمین و أتض  من  تلف اس  كه متوابس  
شدگان موضوع اين ي الزم، هنجام مراج ه بیمهكرونیكتال

ف يا ند برای در ما تب م تخد ماک، تس   م خد یه   تل
ای و ش   اني بیمهای، بررس   ي همپوبارس   نجي بیمهتاع

مه (رلتنکپايش  عد بی مقوا خد به تای   ت    وررا 
سنجي حقا تاس (سرويسسامانه از طريق  ي وكرونیكتال

 به پیشنهادموضوع اين بند  تبه انجام رساندا هزينه خدما
ص  ويب تو  ايران تمجمع عمومي س  ازمان بیمه س  مم

 تشده( دريافبیمه  نندهک یین و از مراج هت وزيران تهیأ
س تبادل اطمعاتهای قانوني و هزينهشود مي فاده از تو ا
 شودامین ميأتين محل اهای ساير مراجع از داده

ل -د نم مرکزی جمهوری اس   ممي تدو با ايران  و 
قانون الحا  برخي مواد به ( 62  مكلفند در اجرای ماده

ل تنظیص بخش   ي از مقرراتقانون  ، (2  تمالي دو
قانون مبني بر  تس   هیمت هدف  أمین تالزم برای 

نندا يارانه س   ود کمین أترا مس   كن يكص   دهزار نفر 
شماره 131600از رديف مذکور  تسهیمت ( 7  جدول 

 شوداأمین ميتاين قانون 
سال تاز اب -ه     س ه و ت تشرک 1399دای  جهیز تو

ش شور تجهیزاتي و درماني و تمراکز بهدا شكي ک  پز
شمول مفاد مادهتمادر  صي( م ص قانون برنامه ( 55  خ

 شودامي وس هتششص 
های دارای انتي و بیمارسكهای علوم پزششجاهدان -و

حا   ل از خريد و  مبالغقل موظفند ترديف بودجه مس  
را ي كپزش    تو ملزوما تجهیزاتفروش دارو، لوازم و 

 کدارتمین و أتهای هزينه تبازپرداخ تمنحص  راً جه
ي ب  ه كپزش    تو ملزوم  ا تزاجهیتدارو، لوازم و 

 تاخننده پردکمینأتهای پخش کتها و ش   رداروخانه
ند وک مان ن مهس   از نه دارو و كای مهای بی ند هزي لف
ش تلزوماو م تجهیزات ساب جداگانهكپز ای ي را به ح
خلف از اجرای ت اکنندنمايد واريز ه دانشجاه اعمم ميک

قانوني در اموال عمومي ص   رف غیرت صكاين بند در ح
 شودالقي ميت
مان -ز مهس   از ند فقط های بی مان موظف يه در پا گر 

ها ي را پذيرش نمايندا اين نسخهكونیركتهای النسخه
صا(دکشماره دربرگیرنده  شخ فردی بیمار،  تملي و م
، مي پزش  كفردی و ش  ماره نظام پزش   تمش  خص  ا
سه ي ، تمیزان خدم ، نوع وتز ارائه خدمکای مركتشنا

سه التزمان ارائه خدم شنا بیمار و  تي پرداخكرونیكت، 
و هزينه ص  اص پايانه فروش  جاهي تد( اخک  ش  ناس  ه

 اتسهص بیمه و بیماری اس میكفتبه  تخدم
سكعالي بیمه مشورای سخه ال تلف ا را  مرونیكتن

ضوابط موجود در اين بند طراحي و برای تمب ني بر 
 ش   ده در بندرکمامي افراد و نهادهای ذتبه   اجرا

صره ابمغ نمايدا در  ورتج( اين   شورای کي تب ه 
اقدام  1399 ماه اول سالسه تعالي بیمه ظرف مد

درمان  گر پايههای بیمهسازمان ،ار ننمايدکبه اين 
حداكم ند  مدکلف خه مي تثر ظرف  ماه نس   
یكتال مذترا مب مرون ور طراحي و کني بر ض   وابط 

 ننداک  اجرا

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 شناسنامه قانون                                                                                  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
 

 40   

 

سک -ح ضوع مادهتلیه د قانون برنامه ( 29  جاههای مو
 ي وتغیردولاز جمله نهادهای عمومي  وس   هتش  ش  ص 
 تپذير حمايل از اقش  ار آس  یبكه به هر ش  کبنیادها 

های خود را كمکها و تمامي حمايتلفند كنند، مکمي
، تننده حمايکتملي فرد درياف(دکش   ماره  میكفتبه 

بتار و رفاه اجک اون، ت تدر س   امانه وزار  تماعي ث
های تارآمدسازی سیاسکنمايندا به منظور ساماندهي و 

جاههای تمامي دستیار تسامانه در اخ تعاي، اطمتحماي
 گیردافو  قرار مي

ب عا تپس از ث فاه ک اون، ت ت، وزارتاطم ار و ر
سكام تلف اسكماعي متاج ستان ا سنجي حقا ت مم ا

ف يا نده حکتافراد در ين های ترا در اخ تما هاد یار ن
 ننده قرار دهداکتحماي

خیريه خصو ي  تسساهای مؤآن بخش از هزينه -1
شخاص پرداخ هک  تثب تنها در  ورتشود مي تبه ا

یاتور از م افیکدر س   امانه مذ ي برخوردار تهای مال
 شوندامي
ي تباری خص  و   ي و دولتاع تس  س  اها و مؤكبان -2
ش  ده را به تالحس  نه پرداخقرض تس  هیمتلفند كم
 نمايندا تور ثبکملي در سامانه مذ(دکشماره  میكفت
 تلف اس   كماعي متاج ار و رفاهک اون، ت توزار -3
بكام عا تان ث ي تاطم ما جامتح ش   ده و های ان

س   نجي افراد را برای حقا ت مم اس   تهمينین اس   
 نهاد نیز فراهص نمايداخیريه مردم تمؤسسا

 

 18  بصرهت

 -الف

مندرج در  تباراتش   ود اعمي داده اجازه تدول به -1

لب وجوه 14  بص   رهتجدول  قا قانون را در  ( اين 

بمعوض و همينین  ممک، ، يارانه س   ودش   دهاداره

های یب و برای اجرای برنامهکرتي كبان تس   هیمت

غال موجود، اجرای تاش    تثبیتغال مولد، تايجاد اش   

س  های بندمیل اجرای برنامهتكار و کهای بازار تسیا

و  1397( قوانین بودجه س   الهای 18  بص   رهتالف(  

 کشور هزينه کندا کل 1398

های أمین وثايق مورد نیاز برنامهتسهیل تبه منظور  -2

( 1  ص، بخش  ي از منابع عمومي جز كموض  وع اين ح

سازمان برنامه و بودجه تواند با تاين بند مي شور کأيید 

ندو  يه      ما نبرای افزايش س   ر ما  تهای ض   

های حقق برنامهتمنظور ی و همينین بهگذارس  رمايه

 ش  اورزی برای افزايشکص در بخش كموض  وع اين ح

 ت ندوقهای حماي شاورزی وکسرمايه  ندو  بیمه 

شاورزی و عشايری کگذاری در بخش وس ه سرمايهتاز 

 فاده شوداتاس

( 2  بص  رهت در مندرج(« %1  در   دمي» تعبار -3

حا  قانون( 52  ماده  نظیصت قانون به مواد برخي ال

 واحد مي» تعبار به (2  تدول مالي تمقررا از بخشي

 اشودمي ا مح «در د

هر  کرتهای موض  وع اين بند به پیش  نهاد مش  برنامه

س مي ار و رفاه ک اون، ت تجاههای اجرائي و وزارتاز د

أيید س   ازمان برنامه و تش   ود و به هیه ميتماعي تاج

 رسدا شور ميکبودجه 

 و برنامه س  ازمان پیش  نهاد ين بند بها اجرائي نامهآيین

 و ارک  اون،ت هایخانهتوزار اریكهم با و شورک بودجه

و  تباطات، ارتجارت و م دن ،ت    ن  ماعي،تاج رفاه

ش   ور و میراث کش   اورزی، ک، جهاد تفناوری اطمعا

س شجری وتفرهنجي،  نايع د  زیکمر مبان ي و گرد

 ص  ويبتبه ش  ود ومي هیهت ايران اس  ممي جمهوری

 ارسدمي وزيران تهیأ

 یو فناور تباطاتار تاب ه وزارت هایکتبه ش  ر -ب

 تباطاتار يروز يیدأتبا  شودياجازه داده م تاطمعا

ناور  هزار و چهار    ديما مبلغ ت تاطمعا یو ف

( ريال از محل منابع 1.400.000.000.000  یلیاردم

 هایگذاریيهبه س   رما ممک یخود و برا يداخل

پذ جا ير،خطر ندکئهارا یها(ورتاپرا  کارور ادي  هن

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
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يبخش    یهلکدر  يكیرونكتال تخدما از  تها، حما

 ياو  ينآفرغالتاش    ایوس    هت های(پروژه طرح

ماک ت    ادرا خد وس   ط تبخش  يندر ا تاال و 

وجوه  تبه    ور ي اونتو  يخص  و    هایبخش  

 یش   نهادپ اه بک اینامهيینش   ده براس   اس آاداره

طاتار توزار کرتمش    ناورو  تبا و  تاطمعا یف

و به  ش ودیه ميهتش ور کو بودجه  امهس ازمان برن

سد،يم يرانوز تهیأ يبصوت صاص دهند و تاخ ر

 اکنند تنرخ سود را از محل آن پرداخ تفاوتالمابه

اجازه داده  تو فناوری اطمعا تباطاتار تبه وزار -ج

سازمان مي شرکوس هتشود از طريق  اب ه تهای تای و 

قانون الحا  برخي مواد ( 27چوب ماده   در چهارخود 

قانون  ل تنظیص بخش   ي از مقرراتبه   (2  تمالي دو

جام طرحبه ل(پروژه منظور ان یم و تالك تهای دو رون

رونیكي ازجمله هوش  مندس  ازی تالك توس   ه خدمات

ضوع ماده شص ( 69  مدارس مو ش س هتقانون برنامه   و

گذاری بخش س  رمايه تاقدام کندا منابع مورد نیاز جه

( 5.000.000.000.000  ا مبلغ پنج هزار میلیاردتي تدول

حل اع يال از م طاتار توزار تباراتر ناوری  تبا و ف

نابع داخلي ش   رک تاطمعا با تهای تو م ید تاب ه  أي

شود و از محل أمین ميتو بودجه کشور  سازمان برنامه

( اين قانون به مصرف 7  جدول شماره 149000رديف 

 رسدامي

ل -د جاز اس    تدو مان تم های از طريق س   از

ولید و در تغال و رونق تمنظور ايجاد اشای بهوس هت

های گذاری در عر   هوس   ه س  رمايهتای تراس  

نايي و در اجرای مواد تلف اقتمخ ص    ادی و زيرب

شص  ش س هتقانون برنامه  قانون اجرای  تبا رعاي و

س ( قانون 44  های کلي ا ل چهل و چهارمتسیا

سي سا سب ا سرمايه تن گذاری، به اجرای طرحهای 

ي و نوس  ازی    نايع از جمله نوس  ازی تزيرس  اخ

ن تج  اری و ب  ا در نظرگرفتپیم  ای ن  اوگ  ان هوا

با اولويهای منطقهتمزي  تای و آمايش س   رزمین 

س هترتمناطق کم ه، محروم و هدف بازآفريني تيافو

أمین منابع تنوع تکارگیری ابزارهای مش  هری با به

ای، وجوه وس   هتهای منابع داخلي س  ازمان  مالي

گذاری ش   رک به تهای وابس   تحا     ل از وا ه 

أمین تبانكي و  تس  هیمتای وس   هتهای س  ازمان

 بص  رهتالف(   فاينانس( موض  وع بند  مالي خارجي

 اين قانون( اقدام کندا( 3 

 

 19  بصرهت

قانون ( 27  مادهدر اجرای  لفندكجاههای اجرائي متدس

 تبخش   ي از مقررانظیص تالحا  برخي مواد به قانون 

کش   ور و  از محل منابع بودجه کل ،(2  تمالي دول

 هایالزم را برای اجرای طرح تمهیداتهای خود دارايي

يد، نیم ه ماده تجد حال بهرهمام و آ برداری و در 

ه  ای دارايي ممل  تاعص از طرحه  ای برداری بهره

ص ا  ي و طرحهای تای با منابع عمومي و اخس رمايه

از طريق ان قاد قرارداد با منابع داخلي  يتهای دولکتشر

 اوني و تبا بخش  های خص  و   ي،  در قالب ماده فو 

بخشهای خصو ي  تها با اولويها و دهیاریشهرداری

 .نندک اوني فراهص تو 

( از %10  در   دا دهتش  ود اجازه داده مي تبه دول -1

جاه تهر دس    ایهای س   رمايهدارايي مملت تباراتاع

شمارهکاين قانون را  ج دراجرائي مندر   سر و به رديف 

بار مص   وب طرحها و تا با اعتند کواريز  38-550000

 تمندرج در قس  م جاه اجرائيتهمان دس   زيرطرحهای

( اين قانون، در قالب يارانه سود، 1  شماره تدوم پیوس

ور ک، برای قراردادهای مذممکش   ده و يا وجوه اداره

هدا تاخ ها و ، تباراتجايي اعجابص    اص د طرح

( 1  شماره تدوم پیوس تزيرطرحهای مندرج در قسم

سازمان برنامه و تبندی آنها تاين قانون و اولوي سط  و

https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim


 شناسنامه قانون                                                                                  کل کشور 1399قانون بودجه سال 
 

 42   

 

 تباراتوزيع اعتش   ودا نحوه ش   ور انجام ميکبودجه 

سها(پروژه طرح شورای برنامهتاني تی ا سط  ريزی و و

 شودا یین ميتان توس ه است

ها و دهیاریها  اوني و شهرداریتبخشهای خصو ي، 

أمین تأمین مالي را از طريق روشهايي چون توانند تمي

، ( اين قانون(3  بصرهت (الف  موضوع بند  مالي خارجي

ريالي و ارزی  تس  هیمتي، بازار س  رمايه و كمنابع بان

ي  وس    ه مليت    ندو    تقوانین و مقررا تبا رعا

 اموضوعه( انجام دهند

 تاين جز  جهموض  وع  تبارات( از اع%1  در   دمي

ورزشي  ،سازی سالنهای فرهنجيجهیز وآمادهت میل،تك

 شوداامدادی بسیج هزينه مي و

( 11  و (10  (،7  (،6  (،5  (،4  (،3  اجرای بندهای -2

با  کش  ور کل 1397قانون بودجه س  ال ( 19  بص  رهت

 داشونفیذ ميتبصره تاين  تاز ظرفی فادهتو اس تايرع

از  برداریوس    ه و بهرهتاحداث،  در واندتمي تدول -3

 فرهنگ و تحقیقات و آموزش ،تس  مم طرحهای حوزه

ند( 2  بص   رهت موض   وع  اجرای قانون( 3  ماده ج(  ب

 قانون( 44  ا   ل چهل و چهارم ليک هایتس  یاس  

به قانون الحا  برخي مواد ( 27اده  در قالب م اس  اس  ي

ل تنظیص بخش   ي از مقرراتقانون   از (2  تمالي دو

های تقانون اجرای سیاس تبا رعاي بصرهت اين تظرفی

سي ( 44  لي ا ل چهل و چهارمک سا سقانون ا  فادهتا

 اکند

ستريزی و شورای برنامه -4  در دا سقف دهتان توس ه ا

ان را تای اس  های س  رمايهدارايي مملت تبارات( از اع10% 

ص   اص دهد و برای تاني اختبرای طرحهای جديد اس   

در قالب ش  ده    رفاً  یینتطرحهای جديد بیش از س  قف 

شي تبه قانون  قانون الحا  برخي مواد( 27ماده   نظیص بخ

باش  دا خريد محص  ول مجاز مي (2  تمالي دول تاز مقررا

های دارايي مملت تباراتي از محل اعکتطرحهای مش   ار

اني مص وب تان طرحهای اس  تای اس  ای و هزينهس  رمايه

 .باشدپذير ميانكان امتاس وس هتريزی و شورای برنامه

شار قرارداد در پروژه( طرح محصول بهای -5  از کتم

 و عام تمقررا و قوانین در مندرج گذاری رفهت ش  مول

س ثنيتمس خاص  لیفي،تك تقیم  یینت ت ور درا تا

 تدرياف از جلوگیری يا و گذاری رفهت نظام در تدخال

 تفاوتلامابه ،پروژه( طرح محص   ول بهای برای  رفهت

 أمینتهای روش مبنای بر شدهمحاسبه محصول تقیم

هار چوب قوانین و مقررا مالي يبتبا  تدر چ  ص   و

( 27  ورال مل مادهتش  ده در دس   ريفتهای ارگروهک

قانون  به  حا  برخي مواد  نظیص بخش   ي از تقانون ال

ل تامقرر م و (2  تمالي دو خ لیفيتك تقی يا  تپردا

 شوداور ا مح ميکمالي مذ مینأتهای روش

ی جديد بزرگراهي و راه ا لي و ها(پروژه در طرح -6

فاده از قرارداد تراه آهن( اس  همينین حمل و نقل ريلي

بهس ازی، بازس ازی و در احداث، نجهداری،  کتمش ار

 اتپذير اسانكربران اماکبرداری با أخذ عوارض از بهره

های (پروژه طرح کراتدرآمد حا    ل از حق اش    -7

نظیص بخشي تقانون ( 63  ي آب در اجرای مادهکتمشار

ل تاز مقررا به  27/11/1380مص   وب  تمالي دو

 گیردا لق ميتگذار سرمايه

س -8 س ازمج جاه اجرائيتد  هیهت و تمطال ا هزينه تا

س   ازی تو ظرفی مورد نیاز برای فراخوان هایگزارش

 هایدارايي مملت تباراتاع محل از را کتوس ه مشارت

و همينین  کند أمینت خود منابع س  اير و ایس  رمايه

جاز اس    نه تم مادهبخش   ي از هزي س   ازی های آ

ناد  کتبرای فراخوان مش   ار (پروژه طرح را در اس   

گذار در الجوی مالي ا س   رمايهتاعمم نمايد  فراخوان

 نداک تخود، لحاظ و پرداخ

غییر ته با کيي ها(پروژه طرح ا   لي اربریک غییرت -9

أخذ  با اندداده توجیه اولیه خود را از دس   تش   رايط، 

https://shenasname.ir/laws/budjet/1397/4378-budjet97
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/asl44/146-44
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/2994-elhagh-tanzim
https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
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 تش   ور و رعايکبرنامه و بودجه  س   ازمان تموافق

 اباشدپذير ميانكربط امذی تمقررا

برای  تجرائي ملي مج  از اس    ا ج  اهتدس     -10

يا ملي اس   (پروژهطرح  ه در کش   ده انيتهای ملي 

ی ي تموق  یايي  با ان واقع ش   دهتاس    مجغراف ند  ا

فرآيند اجرائي  تیاراتاندار، وظايف و اختاس   تدرخواس  

اعص از  پروژه( خص  و   ي طرح -عمومي کتمش  ار

جاه اجرائي تبه دس  را ار و ان قاد قرارداد کفرآيند ارجاع 

راهبری اجرای  ،اندارتندا اس   کفويض تاني تاس   ابع ت

شار ور کهای مذ پروژه(طرحخصو ي  -عمومي کتم

 عهده داردارا بر

 و برنامه س  ازمان وس  طت بص  رهت اجرائي اين نامهآيین

وزيران  تصويب هیأتشود و به هیه ميت شورک بودجه

 رسدامي

 

 20  بصرهت

 عملكرد، بر نيتمب ريزیبودج  ه اجرای در -الف

 ( قانون5  ماده موض وع اجرائي جاههایتدس  ماميت

 هایتشرک و بانكها جمله از کشوری تخدما تمديري

سايي هزينهبا  1399 در سال مكلفند ي،تدول ها به شنا

س میكفت سانيتحقو  و د س  مزد، غیرنیروی ان قیص تم

یباني تپش   تز ف الیکهای مراقیص( و هزينهتو غیرمس  

سب س كمیل وتبه  تن سامانهامک قرارتا س  ل  ص( تسی

 کنندا اقدام شدهمامت تقیم حسابداری

ستمازاد درآمدهای اخ -ب جاههای اجرائي تصا ي د

در  102530ش   ده در رديف بینيدر س   قف رقص پیش

أيید و ابمغ سازمان برنامه تبا  1399قانون بودجه سال 

يکو بودجه  با رعا مربوطه  تقوانین و مقررا تش   ور 

 اتل هزينه اسجاه قابتوسط همان دست

 رد موضوع بندكني بر عملتريزی مببودجه اجرای در -ج

 :وس هتقانون برنامه ششص ( 7  پ( ماده 

س -1 سكجاه اجرائي متد  هايابي خروجيهزينه تلف ا

ماک  خد نه يتاال و  ما چه ك( را از طريق س   ا پار

يابي هزينهزی، ريبرنامه  ردكني بر عملتريزی مببودجه

بادل تورودی آن از  ته اطمعاک رد(كعمل تو مديري

 تجاه اجرائي به دس  تهای دس  داده با س  اير س  امانه

 آيد، انجام دهدامي

س -2 سكمجری م جاهتد  نامهفاهصت بر مبنای تلف ا

با واحد مجری  یکمن قده  ها، ته ش   امل حجص ف ال

ن طرفی ت هدات یین تشده آنها و مامت تو قیم تخدما

س س سامانه در مجری را واحد تبارات، اعتا  (صتسی

ای نجهداری به گونه جداگانه ت وربه خود حسابداری

واحد  مالي رويدادهای گیریگزارش امكان هکند ک

ش وجود مجزا ت ورمجری به شد هتدا  شخیصت .با

 مدير نامه من قده بافاهصتچهارچوب  خرج در انجام

 اتمجری اس واحد

 تباراترد اعکدر هزينه ای اجرائي کهجاههتبه دس   -3

نه با واحد  نامهفاهصت ای خود براس   اسهزي من قده 

 تموافق با ش  ودمي داده نند، اجازهکمجری اقدام مي

جابجايي  به تنس  ب کش  ور، و بودجه برنامه س  ازمان

ابمغي  تباراتاع س  قف در هزينه و فص  ول تباراتاع

قانون ( 79  ماده تالزاما تجاه بدون رعايتدس   همان

 کنندا اقدام تمالي دول تنظیص بخشي از مقررات

لي کهای ت( س   یاس   16  ص بندكدر اجرای ح -4

قانون برنامه ( 28  الف( ماده  ي و بندتصاد مقاومتاق

مجری بخشي از ه واحد کي ت، در  وروس هتششص 

سب%10  در دا دهتثر کحدا  نان خود راکارک  ت(( ن

ش   خیص دهد، تهای خود مازاد تبه انجام مأموري

ربط جاه اجرائي ذیتار دس   یتواند آنها را در اختمي

ید باالتا پس از تد قرار ده جاه ترين مقام دس   تأي

ئي م  ذ جرا قرراکا م ین و  ن قوا  مربوط تور، وفق 

حدجاب  به وا مان دس    ديجری جايي  جاه، تدر ه

سجاب شهر جاه اجرائي ديجرتجايي به د ی در همان 

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
https://shenasname.ir/laws/tanzim/645-ta80
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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جايي به س   اير ش   هرها و ان و جابتيا ش   هرس   

س سانتشهر جاه اجرائي و يا تهای ديجر در همان د

خدم و تمس  تجاههای اجرائي با رض ايتس اير دس 

س تموافق شور( اقدام کخدامي تسازمان اداری و ا

، وفق خدمتمس    تعدم موافق تنمايدا در     ور

مربوط، در خص   وص نیروهای رس   مي و  تمقررا

جي يا بازخريدی و در تبه بازنش  س   تپیماني نس  ب

به فس  خ قرارداد و  تمورد نیروهای قراردادی نس  ب

 نداکبازخريدی آنها اقدام 

هایتدس    -5 ند اجرائي جاه  تاطمعا مامت مكلف

سال ادهحقو ، فو  به مربوط سمر و غیرتهای م  مرتم

سمي، کارکنان  یارتاخ در را خود پیماني و قراردادی ر

 و اداری بودجه کش   ور و و برنامه هایس   ازمان

س شور و وزار خداميتا  دارايي و صادیتاق امور تک

  دهندا قرار

يای  ند حقو  و مزا های مجری موظف حد نان کارکوا

ارگزيني و کص كرسمي، پیماني و قراردادی مندرج در ح

قده را برابر قوانی مربوط و  تن و مقرراقراردادهای من 

مر مربوط به کارکنان را تمس  های غیرتس  اير پرداخ

 تارآيي آنها محاس  به و پرداخکرد و كم طوف به عمل

 کنندا

 هایجويياز  رفه تجاه اجرائي مجاز استدس -6

 مورد ش  دهمامت تقیم بین فاض  لت از حا   ل

مهفاهصتدر  وافقت قده هاینا نه و من   هایهزي

ی قط ي مان در محص   ول يا تف ال  دوره ه

به فاهصت مه، مش   روط  ید عملتنا رد مطلوب كأي

سازمان برنامه و بودجه ت سط  سقف کو شور و در 

 منظور ( را به%20  در دتبیسبار، تخصیص اعت

 در قالب مجری واحد کارکنان در انجیزه ايجاد

 تکیفي خدما قایتار و مرتهای غیرمس  تپرداخ

 غيابم ورال ملتدس   اس  اس بر تمحص  وال و

 و اداری و کش  ور بودجه و های برنامهس  ازمان

 ديجر را (%80  در داد تهش و کشور خداميتاس

ع برای يش ا فزا حه  ای تب  اراتا  مل  مت طر

 ربط وذی جاههایتدس   ایس  رمايه هایدارايي

 هتکمی مصوب تباراتاع خصیصت بر سقف مازاد

 قانون( 30  ماده موض  وع تباراتاع خص  یصت

 کندا هزينه ،و بودجه کشور برنامه

هداف دس   تمنظور به -7 ظايف و ا هایتحقق و  جاه

رد، مقدار كسنجه عمل تجاه اجرائي مجاز استاجرائي، دس

های مص  وب های ذيل برنامهتش  ده ف الیمامت تو قیم

( اين قانون را مش روط به 4  ش ماره تمندرج در پیوس 

نه آن برنامه  تباراته در جمع اعكآن غییری ايجاد تهزي

جاه ترين مقام دس  تبا باال کرتنش  ود، با پیش  نهاد مش  

س ستاجرائي و د سیا سازمان برنامه و  أيیدتجذار و تجاه 

بار مص  وب همان برنامه تش  ور، در س  قف اعکبودجه 

 نداکا مح 

 هایس  ازمان یش  نهادبه پ بند، اين اجرائي نامهآيین

شور و و برنامه س و اداری بودجه ک شور و  خداميتا ک

 به ش   ود ومي هیهتص   ادی و دارايي تامور اق توزار

 رسدامي وزيران تهیأ صويبت

  -د

س -1  ت هدی، مهلتامل حسابداری کای اجرای تدر را

های دارايي مملتای و هزينه تباراتاع ت هد و پرداخت

ه از محل منابع بودجه كاز اين ای و مالي اعصس   رمايه

ا پايان سال تأمین شده باشد و تصا ي تعمومي يا اخ

کشور به حسابهای مربوطه  داری کلوسط خزانهتمالي 

ا پايان همان تربط واريز گرديده باشد، جاههای ذیتدس

به نشده پايان سال، باشدا مانده وجوه مصرفسال مي

مربوطه در  تدا هتشود و برای داده مي تخزانه برگش

س سال ب د سال تنامه مربوطه تای موافقتدر را ا پايان 

 ا تجديد قابل مصرف اس

ساب دريافتهیه و ارائه  ورت تآخرين مهل -2 و  تح

قانون ( 100  ( و99  (،95  نهائي موضوع مواد تپرداخ

https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/2858-barnameh-budjet
https://shenasname.ir/laws/barnameh-boudjet/2858-barnameh-budjet
https://shenasname.ir/laws/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
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سبا شت شورکعمومي  تمحا سال تا پايان ارديبه ماه 

ي تهای دولکتهای مالي ش  رتا ارس  ال    ورتب د اس  

هیه به همراه تور پس از ک( قانون مذ98  موض  وع ماده

ثر کحسب مورد، حداعامل  تمديره يا هیأتگواهي هیأ

 اتماه سال ب د الزامي اسا پايان خردادت

حس  اب تص  ادی و دارايي،    ورتامور اق توزار  -3

 کش ور، موض وع ماده کل 1399رد بودجه س ال كعمل

ا تثر کرا حدا ش  ورک عمومي تقانون محاس  با( 103 

ربط ارس  ال ماه س  ال ب د به مبادی ذیپايان ش  هريور

 کندامي

به  تلفند نس  بكم ،جاههای اجرائي مش  مولتدس   -ه

ناس   ايي  ها، کش    مد مل درآ نها ها و ها، داراييهزي

انداردها و نظام حسابداری تهای خود براساس اسبدهي

ش   ور ک تدا ديوان محاس   باننکبخش عمومي اقدام 

ور در اجرای کهای مالي مذتموظف به حسابرسي  ور

مص   وب  ش   ورک تان محاس   باقانون ديو( 2  ماده

 اتاس 11/11/1361

 

 21بصره ت

نان کارکانس  اني و  نیروی س  اماندهي منظور به -الف

 شود:مقرر مي مالي انضباط و ايجاد تدول

 قانون( 29  ماده موض   وع اجرائي جاههایتدس    -1

بودجه  از انحا  از نحوی به هک وس   هت ش  ش  ص برنامه

ي مندرج تدولهای تنمايند و ش  رکمي فادهتس  ا عمومي

صره  ت     ( ( بند  ه1در جز     لفندكم ( اين قانون 2ب

 ار م ینکقرارداد  نان رس  مي، پیماني وکارک تاطمعا

براساس  تنان حوزه سممکارکارگری و کمشخص(،  

ا ت راان كان و پیراپزش  كپزش   توط به خدمقانون مرب

س شتبی سال  تص ارديبه  ارمندک سامانه» در 1399ماه 

ب»و  «ايران نه ث ما يا تس   ا ب «حقو  و مزا  يا تث

 نمايندا  روزرسانيبه

 حقو  بارتاع خص   یصت، 1399 س   ال ماهیرت از -2

 دارای ش  ناس  ه قراردادی و پیماني رس  مي، نانکارک

ساس بر جاههای اجرائي،  رفاًتدس  سامانه تاطمعا ا

 گیردامي ت ور رانيا ارمندک

 تهرگونه پرداخ 1399دماه س   ال دای خرداتاز اب -3

های اجرائي جاهتنان دسکارکلیه کبه مر تقیص و مستمس

ای و از من  ابع عمومي و هزين  ه تب  اراتاز مح  ل اع

آنان در سامانه  تاطمعا تصا ي  رفاً پس از ثبتاخ

ند ايران، از اعک مد تيافخص   یصت تباراتارم يا درآ ه 

 وسطتربط جاه اجرائي ذیتشده دسصا ي محققتاخ

شودا ي انجام مينفع نهائشور به ذیکل کداری خزانه

خدام و تگونه حقي برای اس   هیچ تدرج اين اطمعا

 نداکارگیری اشخاص ايجاد نميکبه

 (پرس  نلي  نیروی انس  اني تاطمعا تچجونجي ثب -4

ساير  ضوع اجزای فو  و اجرای  الیف اين بند در تكمو

ل کادتمس  ل ، س   یباني نیروهایتدفاع و پش   توزار

 تاطمعا ت، حفاظتاطمعا توزار نیروهای مس   ل ،

مي و دبیرخانه ش  ورای تانرژی ا س  ازمان قض  ائیه،قوه

س تعالي امنی ساس  شده  یینتار اجرائي کو ازملي برا

ل نیروهای کاد تری ساكه با همکقلي تنامه مسدر شیوه

 گرددا یین ميت ،شوددوين ميتمسل  

های برنامه پیشنهاد سازماننامه اجرائي اين بند به آيین

س و شور و اداریکو بودجه   تشور و وزارکخدامي تا

ص  ويب تبه و ش  ودهیه ميتص  ادی و دارايي تامور اق

 رسداوزيران مي تهیأ

موض  وع  اجرائي جاههایتدس   تیاراتمام اخت -ب

شص ( 29  ماده ش س هتقانون برنامه   تباراتکه اع و

های تی خود را از محل اين قانون و پیوس  اهزينه

ف يا ندمي تآن در خاص اداری  تو دارای مقررا کن

جاههايي که تثنای دستبه اس باشندخدامي ميتو اس

در  خاص دارند تبه حكص قانون اس   اس   ي مقررا

س ساني در که خدام و بتخصوص ا ارگیری نیروی ان

https://shenasname.ir/laws/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
https://shenasname.ir/laws/mohasebat/641-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1
file:///C:/Users/Safoora/Desktop/قانون%20دیوان%20محاسبات%20کشور
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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نه االجرا  ميموقوف 1399 س    ال ش   ودا هرگو

مام تارگیری نیروی انس   اني در که بخدام و تاس   

جاههای مشمول،  رفاً بر اساس مجوز  ادره تدس

س سازمان اداری و ا سوی  شور و أخذ کخدامي تاز 

ش   ور مبني بر کأيیديه س   ازمان برنامه و بودجه ت

ورال مل اين بند تا دستبیني مالي در قانون اسپیش

يتثر کحدا با تماه پس از ما  قانون  ص   ويب اين 

 شوداهیه و ابمغ ميتور کهای مذازماناری سكهم

 قانون( 29  ماده موض  وع اجرائي جاههایتدس   -ج

شص برنامه س هت ش شور برای  و که از بودجه کل ک

 تم یش   هزينهمری يا کممتهرگونه مس   تداخپر

م ادل  تکنند، مكلفند برای پرداخمي توجه درياف

 تحتافراد  تفهرس    دفي به جام ه هتوجه درياف

شش خود را به  ور  داری کلماهانه به خزانه تپو

 کشور اعمم نمايندا 

جاههای اجرائي توری در دس  قای بهرهتبه منظور ار -د

شده بینيهای پیشیابي به اهداف و انجام برنامهتو دس

 :وس هتقانون برنامه ششص ( 5  ( و3  در مواد

( قانون 5  جاههای اجرائي موض  وع مادهتدس   -1

ي ند ک تماخد تمدير يان تش   وری موظف پا ا 

مه 1399ماه س   ال خرداد یابرنا ي خود تهای عمل

س شاخصهای تو ار تقرار چرخه مديريتبرای ا قای 

حدهای توری در س   بهره به تاد و وا اب ه خود را 

ش   ور و اداری و کهای برنامه و بودجه س   ازمان

س وری ايران( ي بهرهسازمان مل  شورکخدامي تا

ئه  ندا دس   کارا های اجرائي متن ند در كجاه لف

بادله با س  ازمان برنامه و بودجه تهای منامهتموافق

ضوع را در برنامه تباراتشور، اعک ای الزم اين مو

ندا پیش« وریقای بهرهتار»با عنوان  ماي بیني ن

ماهه اين برنامه منوط به بار س   هتخص   یص اعت

جاهها به ترد از س  وی دس  كعملارس  ال گزارش 

وری ايران و س  ازمان برنامه و س  ازمان ملي بهره

رد از س وی س ازمان ملي كأيید عملتش ور و کبودجه 

 اتوری ايران اسبهره

شرک -2 شرتهای دولکتلیه  سکتي و  جاههايي تها و د

شمول قانون بر آنها مسک صري  تا ر نام و يکلزم ذته 

س شر تنام ا ي تهای دولتشرک ،تي نفمل کتاز قبیل 

روش  یمي تي    نايع پمل کت، ش  رتنف تاب ه وزارت

زی جمهوری اسممي ايران، سازمان کمر مايران، بان

بنادر و دريانوردی، س  ازمان    داوس  یما، س  ازمان 

س سازمان تگ سازی  نايع ايران،  س ه و ترش و نو و

سازی م ادن و  نايع م دني ايران و وزار جهاد  تنو

وری س  رمايه، قای بهرهتش  اورزی موظفند برای ارک

مل کنیروی  ید و تار و س   اير عوا هداف تول حقق ا

قانون ( 3  ( ماده2  ناس  ب با جدولتش  ده مبینيپیش

مورد نیاز اجرای  تبارات، اعوس    هتبرنامه ش   ش   ص 

قل تمس    توری را به     ورقای بهرهتهای اربرنامه

صويب مجامع تبه  بیني و در قالب بودجه ساالنهپیش

ند و ربط برس  انعمومي و يا س  اير مراجع قانوني ذی

يان خردادتگزارش آن را  پا به  1399ماه س   ال ا 

مان جه س   از مه و بود نا ش   ور و اداری و کهای بر

س وری ايران( ارائه سازمان ملي بهره  شورکخدامي تا

سازمانک سازمان ملکبرنامه و بودجه  نندا  ي شور و 

حقق اين بند و اهداف و تظفند بر وری ايران موبهره

نموده و گزارش  تش  ده نظاربینيش  اخص  های پیش

ماهه اول و دوم به ه را برای ش   شتيافانجام تاقداما

یأ خ ته ندا پردا ماي ئه ن پاداش  توزيران ارا نه  هرگو

شرتساالنه به اعضای هیأ ها کتمديره و مديران اين 

 ترانظیص بخش   ي از مقرت( قانون 84  ماده تبا رعاي

ساس شاخصهای بهره2  تمالي دول وری (  رفاً بر ا

سازمانتو  شور و اداری و کهای برنامه و بودجه أيید 

 اتشور قابل اقدام اسکخدامي تاس

ش   ور و اداری و کهای برنامه و بودجه س   ازمان -3

نظام  تقويتبه  تش  ور موظفند نس  بکخدامي تاس  

https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://shenasname.ir/laws/tosee/plan6/3579-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B4%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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حقق اهداف تای تش  ور در راس  کوری بهره تمديري

و  وس   هتانون برنامه ش  ش  ص قش  ده در بینيشپی

نه هادي ظام اجرائي و ردن موض   وع بهرهکن وری در ن

 شور اقدام نماينداکصادی تاق

های اداری نامه اجرائي اين بند به پیشنهاد سازمانآيین
صويب تشور به کشور و برنامه و بودجه کخدامي تو اس
 دارسوزيران مي تهیأ
 قانون مربوط به سال احكام مندرج در ايناجرای  -ه 

 اتاس 1399
قانون حداکثر  ينا یازاجرائي مورد ن هاینامهآيین -و

 يبصوتهیه و بهتصويب آن تماه پس از سه تظرف مد
 رسدامي يرانوز تهیأ
 

بصره ت و يم تواحده و بیسمل بر مادهتنون فو  مشقا

ال الي( و ری  مدظلهبراساس إذن مقام م ظص رهب

( قانون 85اد و پنجص  ت( و هش57ص  تا ول پنجاه و هف

 و ششص تبیسشنبه مورخ دودر جلسه روز  اساسي

کمیسیون  تماه يكهزار و سیصد و نود و هشاسفند

اريخ تصويب شد و در تمجلس شورای اسممي لفیق ت

 أيید شورای نجهبان رسیداتبه  28/12/1398
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