
 

  

  تخصصی مجموعه های  + نظارت مالیفصلنامه تخصصی 

  مالی و محاسباتی اداري استخدامی، گزیده احکام اموالی، 

  1400قانون بودجه  

  

  

  
  معاونت نظارت مالی خوزستان گردآوري : 
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 :  1 تبصره

 . باشند ی نم  افتهیو توسعه ن زیگازخ  ز،یمناطق نفت خ) %3از منابع سه درصد( يا نه یمجاز به استفاده هز یمل یاجرائ يهادستگاه :   1:  ب

 
طر  -ي از  است  مکلف  مل  ق یدولت  ا  یشرکت  درخواست    ران ینفت  م  ربطیذ  ی اجرائ  يهادستگاهدرصورت  هزار  نهصد  مبلغ   اردیلیتا 

مستضعفان    ادیبن   ،یو خصوص  یتعاون  ،یحقوق  ،یقیخود به اشخاص حق  یقطع  یخالص بدهاز    الیر)  000/000/000/000/900(

قانون از جمله پرداخت    نیا  فیتکال  ياجرا  نیشده و همچن  جادیا  1399سال    انیتا پا  نیکه در چهارچوب قوان  فرمان امام  ییو ستاد اجرا

روز    متیاص براساس قاشخ  نیبه ا   یصادرات  ي گاز  عاناتینفت خام و م  ل یاز محل تحو  ياو هسته   یو دفاع  ی عمران  يهاتعهدات مربوط به طرح

کل کشور    يقانون با خزانه دار  نی ا)  21دولت و براساس جدول شماره (  یمنابع و مصارف عموم  ق یو از طر  هیتسو  رانینفت ا  یشرکت مل  یصادرات

 اعمال حساب کند. 

 ي مسلح، امور اقتصاد  يروهاین  یبانینفت، دفاع و پشت  يهاوزارتخانه   يسازمان برنامه و بودجه کشور با همکار شنهادیبند به پ  نیا  یینامه اجرا  نیآئ

 . رسدی م رانیوز اتیه بیو صنعت، معدن و تجارت به تصو یو دارائ

 

نموده و اقدام الزم  را اصالح  و دولت  رانینفت ا  ی شرکت مل  یاصالح ساختار بودجه رابطه مال  يدولت مکلف است در راستا:    1:    ل

 يو گاز  ینفت  یباالدست  يقراردادها  يساختار و الگو  ،یعموم  طیمخزن نفت و گاز و در چهارچوب شرا  /دانیم  کیعقد قرارداد به تفک  يرا برا

 آورد. عملبه  ران، یوز أتیمصوب ه

ظرف دو ماه   لیذ  ياجزا  يبر مبنا  دانیهر م  کینفت و گاز کشور به تفک  دیسهم خود از تول  نییتع  يمکلف است برا  رانینفت ا  یشرکت مل  -2

 اقتصاد اقدام کند. يدر شوا بیجهت تصو

به ازا  دیدر حال تول  نیادیم  يا  هیو سرما  يجار  يهانه یهز  قیارائه دق  -1-2 هر بشکه نفت و هر    يو در حال توسعه کشور به روش دستمزد 

نفت   یسهم شرکت مل  افتیدر  ي اقتصاد که مبنا   يآن در شورا  بیبند و تصو  نی ا)  1و در چهارچوب مورد اشاره در جزء (  يدیمترمکعب گاز تول

 خواهد بود. 

  ست یخسارت ز  مه یو ب  ) اکتشاففی (س  مه یحمل و ب  نهیمحصوالت با احتساب هز  ریصادرات نفت خام و سا  اتیاز عمل  ی ناش  يهانه یارائه هز  -2-2

 یطیمح

  أت یه  بیکه به تصو  ي شده ا  نی متقابل بر اساس برنامه تدو  ع یو ب  يا   ه یو تعهدات، از جمله تعهدات سرما  یبازپرداخت اصل و فرع بده  -3-2

 .رسدی م ی نظارت بر منابع نفت یعال

 محصوالت رینفت خام و سا يریبارگ ه،یتخل  ،يساز رهیانتقال، ذخ زات،یو تجه  ساتیتأس ينوساز يهانه یارائه هز -4-2

 از ساخت اقالم پرکاربرد نفت  تیو حما ياکتشاف، پژوهش، فناور يهانهیهز -5-2

 وزارت نفت  يو ستاد يباالسر يهانهیهز -6-2

 . شودیبا نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه م  یاتیسهم از نظر مال نیا -7-2

خردادماه   انیآن تا پا  ینهائ  هیکه حداکثر سه ماهه و تسو  باشدیکل کشور م  ينفت با دولت، خزانه دار  یحساب شرکت  مل  هیتسو  يمبنا  -8-2

 خواهد بود.  1401سال 

و دولت به صورت   رانینفت ا یشرکت مل  نیب یدر روابط مال يجار یبند، روال مقرر قانون  نیمقرر در ا دیجد یشدن روابط مال  یتا زمان اجرائ -3

 .رسدی م رانیوز أتیه ب یبه تصو 1400خردادماه سال  انیبند حداکثر تا پا نیا ییاجرا باتی. ترتشودیالحساب اجراء م یعل

وزارت نفت را    یتیساختار حاکمقانون    نیوزارت نفت حداکثر تا شش ماه پس از ابالغ ا  یتیحاکم  فیاعمال وظا  ي دولت موظف است برا  -5

نفت    یکه بودجه وزارت نفت به طور کامل از شرکت مل  يبه طور  ،دی نما  بیو تصو   يبازنگر  ربطیذ  یاجرائ  يهادستگاه   يبا همکار

 ی تابعه وزارت نفت از جمله شرکت مل  يهاشرکتدر    یشرکت  تیقواعد حاکم  تیخود را با رعا  یتیو حاکم  یف نظارتیو وظا  دهیمنفک گرد  رانیا

  .دیاعمال نما رانینفت ا

 

 : 2 تبصره

متعلق به دولت  يهاییاموال و دارا ياز محل واگذار  یردولتیغ  یعموم  ي و نهادها  یو تعاون  یخصوص  يدولت به بخشها  یبده:    3:    الف

موضوع   يو مشمول واگذار  یقانون اساس)  83مندرج در اصل هشتاد و سوم (  قیموارد مصاد  يبه استثنا  یدولت يهاشرکتو مؤسسات و 

 قانون قابل پرداخت است.  نیا) 18جدول شماره ( قیاز طر  ی قانون اساس) 44( وچهارمچهلاصل   یکل يهااست یس  يقانون اجرا
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 ها و مؤسسات شرکتقانون شامل    نیا)  3شماره (  وستیوابسته به دولت مندرج در پ  ی بانکها و مؤسسات انتفاع  ،یدولت  يهاشرکت  هیل: ک  1ـ :  ه

نفر و    ونیلیم  کی  يباال  تیبا جمع  يشهرها  يهاينام است، شهردار  حیتصر  ایبه آنها مستلزم ذکر    یو مقررات عموم  نیکه شمول قوان  یدولت

استان  نهادها  هامراکز  و  عموم  یردولتیغ  یعموم  يو مؤسسات  نهادها و مؤسسات  قانون فهرست  با   19/4/1373مصوب    یردولتیغ  یموضوع 

 یروزرساننسبت به ثبت و به  بارکیماه  متناوباً و هر سه  1400قانون، در طول سال    نیمکلفند پس از ابالغ ا  ياصالحات و الحاقات بعد

و   خود  مؤسشرکتاطالعات  و  نظ  سات ها  وابسته،  و  پا   ر یتابعه  ن   ،هیاطالعات  طر   ی انسان  يرو یاطالعات    گاه ی پا  قی(از 

ادار نظام  کارکنان  مد  ياطالعات  و  گزارشها  یمال  يبودجه و صورتها  ران،ی(پاکنا)  سامانه    يعملکرد  يو    کپارچه ی در 

. وزارت امور اقدام کنند  ییو دارا  يمستقر در وزارت امور اقتصاد  یدولتر یغ  یعموم   يو نهادها  یدولت  يهاشرکت اطالعات  

و    ي برنامه و بودجه کشور و ادار  يهاسازمان  يبه اطالعات سامانه مذکور را به صورت برخط برا  ی مکلف است امکان دسترس  ییو دارا  ياقتصاد

 محاسبات کشور فراهم کند.  وانیکشور و د یاستخدام

سازمان    ران،یا  یاسالم  يجمهور  يکشور، بانک مرکز  ی و استخدام  يسازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ادار   ، ییو دارا  يامور اقتصاد  وزارت

مرتبط (اعم از    یکیالکترون  يهاارتباط سامانه   يبرقرار  يثبت اسناد و امالك کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات الزم را برا

  ی اشخاص حقوق  ی و سامانه شناسه مل  ایساختار، سامانه حقوق و مزا  ی(پاکنا)، سامانه مل يطالعات کارکنان نظام ادارا  گاهیسامانه جامع بودجه، پا

 و تبادل اطالعات به عمل آورند.  یدولتریغ یعموم يو نهادها  یدولت يهاشرکتاطالعات   کپارچهیکشور) با سامانه 

)  84ماده (  تی جزء با رعا  نی مشمول ا  يهاشرکت عامل   رانیو مد  رهیمدأت ی ه  يهرگونه پاداش ساالنه به اعضا  پرداخت

  ران یبه رؤسا و مد ایپرداخت هرگونه مزا زیو ن) 2دولت ( یاز مقررات مال  یبخش میمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

بند    نیموضوع ا  يهاشرکت  رهیمد  أتیه  يعامل و اعضا  رانیمد  زء است.ج  ن یا  ف یها منوط به انجام کامل تکالشرکت   نیعامل ا

) 6اول مجازات درجه    فی(رد  یقانون مجازات اسالم  19به مجازات ماده    ند،یمقرر استنکاف نما  یبند از قانون در مهلت قانون  نیا  يچنانچه از اجرا

 . شوندی به حبس محکوم م

 
نام است، مکلفند ضمن   حیتصر  ای و مقررات بر آنها مستلزم ذکر    نیکه شمول قوان یدولت  ي هاشرکت  هیو کل  ی دولت  يها شرکت  یمجامع عموم  -3

شرکت، از    یلیدرخصوص اصالح بودجه تفص)  2دولت (  یاز مقررات مال  یبخش  میمواد به قانون تنظ  یقانون الحاق برخ)  75کامل ماده (  تیرعا

  يهانه یبه کارکنان شرکت و کاهش هز  یرفاه  يهای پرداخت  ریو سا  ا ی) اعم از حقوق و مزای(پرسنل  یانسان  يروین  يهانه یدر هز  ش یفزاهرگونه ا

جزء    نیمشمول حکم ا  زین  یردولتیغ  یعموم  يتابعه مؤسسات و نهادها  يهاشرکتاجتناب کنند.    رانیوز  أت یخارج از مصوبات ه  يگذارهیسرما

   .باشدیم

 منوط به اذن معظم له خواهد بود.  ينظر مقام معظم رهبر ریز يدهابند درخصوص نها نیحکم ا ياجرا

 
 ي واگذار  از،یاالمتاز محل ارائه حق   الیر)  1.500.000.000.000.000(  اردیلیو پانصد هزار م  ونیلیم  کیتا سقف    شودی به دولت اجازه داده م  -و

  ن یو همچن  یدولت  يهاشرکتمتعلق به دولت و    يگذار  هیسرما  يهاو طرح  يا  هیسرما  يهاییتملک دارا  يهاطرح   يسهام و حقوق مالکانه، واگذار

 :دینما نهیو هز نیتأم ریبه شرح ز مازاد رمنقولیغ يهاییاموال و دارا يواگذار

مبلغ   530000-93 يا نهیهز فیو از محل رد  زیوار 310517شماره  يدرآمد فیآن از محل فروش سهام است به رد نیکه محل تأم يموارد -1

  ، يکشور  یافراد تحت پوشش صندوق بازنشستگ  یاجتماع  نیتأم  تیجهت تقو  الیر)  1.300.000.000.000.000(  اردیلیهزار م  صدیو س  ونیلیم  کی

و    يلشکر فوالد  د  یبخش  هی تأد  نیهمچنو  ا  ونیاز  قانون  يفایو  تأم  یتعهدات  م  یاجتماع  نیسازمان  هزار  نود  و    اردیلی(هشتصد 

، نظام  20/12/1396از حقوق معلوالن مصوب    تیو خانواده شهدا، مطالبات قانون حما  ثارگرانیا  یلیتکم  مهی ) و بالیر)  890.000.000.000.000(

و   یخانواده، ارث مکف تیماکه همزمان از سه مؤلفه ح یزنان معسر (زنان مهیو ب شتی ن حداقل مسکن و معیو متمرکز، تأم ریفراگ یاجتماع نیتأم

بر اساس  (  16/12/1361پنج نفر کارگر مصوب    زان یتا م  انیسهم کارفرما  مه یپرداخت حق ب  تیقانون معاف  نیمحروم هتند)، مشمول  ی شغل قانون

کارگاه قانون    يها فهرست  دولت،  مصوب  صنا  بافان،یقال   یاجتماع  يهامه یبمشمول  شاغالن  و  فرش  مصوب    یدست  عیبافندگان  دار  شناسه 

 ان یشمال و جنب، مددجو  ادانیص  ،یها (شامل زنان سرپرست خانوار، رانندگان حمل و نقل عموم  ارانهی  يقانون هدفمندساز)  7و ماده (  18/5/1388

و قانون بودجه    یستیبهز  یمهدکودك و مراکز توانبخش  ان یمرب  سندگان،یو نو  نرمندان کشور، ه  یستی(ره) و سازمان بهز  ینیامداد امام خم  تهیکم

 .ابدیی کل کشور (خادمان مساجد، باربران و رانندگان) اختصاص م 1386مصوب 

  نهیهز  فیو از محل رد  زیوار  210227شماره    يدرآمد  فیآن از محل فروش اموال است، به رد  نیکه محل تأم  يآن مربوط به موارد  ماندهیباق  -2

 یلی معلمان و اعمال مدرك تحص  يرتبه بند  ،ییاجرا  يهادستگاهخدمت کارکنان    انی از پاداش پا  یبخش  ن یجهت تأم  530000-94شماره    يا

(  ثارگرانیاز مطالبات ا  یبخش  نیمطالبات معلمان مأمور به مدارس خارج از کشور، تأم  ختمعلمان، پردا بند (الف) ماده  قانون جامع  )  1موضوع 
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بازنشسته مشموالن قانون حالت اشتغال و تبصره ماده   ثارگرانیشهدا و ا یمرخص رهیخدمت و ذخ انیپاداش پا نیتأم ثارگران،یبه ا یخدمات رسان

کشور    یقانون  یپزشک  يهافوق العاده خاص کارمندان سازمان  يقانون تسر  ياجرا  ثارگران،یبه ا  یخدمات رسان   معقانون جا)  38(

،  19/2/1391مصوب    کشور  یتی و ترب   ی نیو سازمان زندان ها و اقدامات تأم   ی به کارمندان سازمان دامپزشک  رانی و انتقال خون ا

 يهادانشگاه  یعلم  أتیه  يحقوق اعضا  ي، همسان ساز)%50شهدا با جانبازان پنجاه درصد (  نیبازنشسته و حقوق والد  يحقوق شهدا  يمتناسب ساز

  ، یوابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  يهادانشگاه  ینیربالیغ  یعلم  أتیه  يبا حقوق اعضا  يو فناور  قاتیرت علوم، تحقوابسته به وزا

 . ابد یی از خانواده اختصاص م تیو حما تیجمع ی موضوع جوان يو اجرا انیجیبس رهیذخصندوق  ياعضا تیحق عضو یمطالبات سهم قانون نیتأم

  نیا)  9جدول شماره (  530000-90  فیاز محل رد  الیر)  300.000.000.000.000(  اردیلیهزار م  صدیتا سقف س  شودیاجازه داده مبه دولت    -ط

  و   مانکاران یقانون به پ  نیمندرج در ا  افتهیمناطق کمتر توسعه    تیبا اولو  ییربنایز  يهاطرح   جادیا  ي قانون از بنگاه ها، سهام و سهم الشرکه را برا

بند،    نیدولت مجاز است در سقف ا  نی. همچندی(ص) واگذار نما  اءیخاتم االنب  ی و قرارگاه سازندگ  یردولتیغ  یعموم  ، یخصوص  ،یمشاوران تعاون

مناطق کمتر توسعه  تیبا اولو ییربنایز يهاطرح يو اجرا لیتکم يخود برا يهاییاموال، امالك و دارا يواگذارنسبت به  

 اءیخاتم االنب یو قرارگاه سازندگ یردولتیغ یعموم ،یخصوص ،یو مشاوران تعاون مانکارانیبه پ انونق نیمندرج در ا افتهی

و  لیتکم يخود برا يهاییاموال، امالك و دارا يواگذاربند، نسبت به    نیدولت مجاز است در سقف ا  نی. همچندی(ص) واگذار نما

 .  دینما اقدام يا هیسرما يهاییتملک دارا يهاطرح ياجرا

 
شماره    وستیوابسته به دولت مندرج در پ  یبانک ها و موسسات انتفاع  ، یدولت  يهاشرکتبودجه    تیبه منظور اصالح ساختار و ارتقاء شفاف:    1:    ي

تابعه وزارت نفت از    يهاشرکتنام است،    حی تصر  ایبه آنها مستلزم ذکر    یکه شمول قانون و مقررات عموم  ییقانون، شامل شرکت ها  نیا)  3(

تابعه سازمان توسعه    يهاشرکتو    ران یا  عیصنا  يسازمان گسترش و نوساز  ران، یا  یاسالم  يجمهور  يبانک مرکز  ران، ینفت ا  یمل  رکتجمله ش

 : ردیپذی انجام م ری تابعه آنها، اقدامات ز يهاشرکتو   رانیا یمعدن عیمعادن و صنا يو نوساز

بند را مشتمل بر  نیا) 1مصرح در جزء( یاشخاص حقوق ریسا ایشرکت و  تیبودجه، برنامه و فعال بیمکلفند به همراه تصو یمجامع عموم -1-1

انباشته،    انیسود، کاهش ز  شیافزا  ،یمال نیتام يهاها، بهبود روش ییدارا يمولدساز  ،يبهره ور  يارتقا  رینظ  یفیو ک  یاهداف کم

 برسانند.  بیمربوط به تصو يهارا در قالب شاخص یالم يهابهبود نسبت

و    يهمسان سازنسبت به    یسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرس   يمکلف است با همکار  ییو دارا  يوزارت امور اقتصاد  -1-2

 ي حسابدار يهارفصلبند با س نی ا) 1مصرح در جزء( ی اشخاص حقوق ر یسا   ای و  یدولت يهاشرکت   يبودجه ا يهاانطباق سرفصل 

  ه یدستورالعمل ته   ي . سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگردیاقدام و آن را ابالغ نما  1400خرداد ماه سال    انیآنها حداکثر تا پا

 .دیمذکور اقدام نما يهاوابسته به دولت بر اساس سرفصل  ی بانک ها و موسسات انتفاع ،یدولت يهاشرکتبودجه   میو تنظ

به طور مجزا از بخشنامه بودجه    دی بند با  نیا)  1مصرح در جزء (  ی اشخاص حقوق  ریسا  ایو    یدولت  يهاشرکتبخشنامه بودجه ساالنه مختص    -1-3

مرداد ماه سال   انیبودجه کل کشور، حداکثر تا پا  يهاو برنامه   یخط مش  ،یکل  يهااست یو بر اساس اهداف و س  یوزارتخانه ها و موسسات دولت

   ابالغ گردد. 1400

   ی بررس  يکنند و برا  هیته   یلیبودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفص  قیعامل مکلفند گزارش تطب  يهااتیه  /رهیمد  يها اتیه  -1-5

ارائه و نسخه    یمال  يهابند جهت انعکاس در صورت  نیا)  1مصرح در جزء(  ی اشخاص حقوق  ریسا  ایشرکت و    یبه حسابرس مستقل و بازرس قانون

. دستورالعمل مربوطه توسط  ندیمحاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نما  وان ید  ، یی و دارا  يوزارت امور اقتصاد  ي از آن را برا  يا

و ابالغ    هیته   1400ماه سال    ریت  انیحداکثر تا پا  یسسازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابر  يبا همکار  ییو دارا  يوزارت امور اقتصاد

 . شودیم

است و   ی بند الزام  نیو بانکها با ساز و کار ا یو مادر تخصص یاصل يهاشرکت   ي) برایقیرتلفیشش ماهه (غ  يدوره ا انیم یمال يهاصورت هیته 

، وزارت امور    یاسالم  يبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا  ونی سیبه کم  1400مهرماه سال    انیمذکور تا پا  یمال  ينسخه از صورتها  کی

 . شودیو سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال م ییو دارا ياقتصاد

(  يهاشرکت  -1-6 ن  نیا)  1موضوع جزء  آمار  را    ی انسان  يرویبند مکلفند    گاه یدر پا   1400ماه سال    بهشت یارد  31حداکثر تا  خود 

کل    1400قانون بودجه سال    یاحتمال  هیدر اصالح  یپرسنل  يهانهیمحاسبه هز  يکرده تا مبنا  (پاکنا) ثبت ياطالعات کارکنان نظام ادار

 .ردیکل کشور قرارگ 1401بودجه سال  حهیکشور و ال

(  يهاشرکت  -1-7 مزا  نیا )1موضوع جزء  تکم  ایبند مکلفند اطالعات ثبت حقوق و  ماهانه  به صورت  مدندینما  لیرا  ها،  شرکتعامل    رانی. 

 حکم را خواهند داشت.  نیا ياجرا تیمسئول
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بند   نیا  ي. در صورت تخلف از اجراشده ممنوع است   نییمندرج در اساسنامه و اهداف تع  فیخارج از وظا  تیهرگونه فعال  -2

 گردد. زیکل کشور وار  ينزد خزانه دار یبه حساب درآمد عموم دیها با تیفعال نگونهیمنابع حاصل از ا ن،یمتخلف ی قانون گردی عالوه بر پ

 
عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس    ق یو گزارش تطب  انهیسال  یمال  يهانسبت به صورت   ی مجامع عموم  میاتخاذ تصم  -3

مصوب    یمال  يهابر صورت   یهرگونه آثار مال  تیمسئول.  باشدیبند فاقد اعتبار م  نیا)  1مصرح در جزء(  یاشخاص حقوق  ریسا  ایشرکت و    یقانون

 . باشدیم  یمجامع عموم يبا روسا رفاقد اعتبا

 

نامه احراز    نییآ   ،یی و دارا  يسازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد  يکشور مکلف است با همکار  ی و استخدام  ي سازمان ادار  -5

را   يافراد نیعامل و همچن اتی/ ه  رهیمد اتیه يبند و اعضا نیا) 1مصرح در جزء( یاشخاص حقوق ری سا ا ی عامل و  رانی مد تیصالح

 ایشرکت و    تیفعال  یدگیچیرا با در نظر گرفتن اندازه و پ  شوندیم  یمعرف  رهیمد  تیسهم در شرکت ها به عنوان عضو ه  حبصا  یندگیکه به نما

و حداکثر   هیته   ،یتیریو مد ی سوابق تجرب ، یلیرشته تحص الت، یتحص زانیم رینظ  ییارهایمع زیبند و ن  نیا) 1مصرح در جزء( یاشخاص حقوق ریسا

 برساند.  رانیوز اتیه بیبه تصو 1400 سالماه  بهشتیارد انیتا پا

 

  ی نامه سامانده  ن یآئو سازمان برنامه و بودجه کشور    ییو دارا  يوزارت امور اقتصاد  يکشور مکلف است با همکار  یو استخدام  يسازمان ادار  -6

 ریسا  ا یشرکت و    تیفعال  یدگیچیرا با در نظر گرفتن اندازه و پ  عامل  اتی / ه  رهیمد  اتیعامل و اعضاء ه  رانیمد  يایحقوق و مزا

 برساند.   رانیوز ات یه بیبه تصو 1400ماه سال  بهشتیارد انیو حداکثر تا پا هیبند، ته  نیا) 1در جزء( رحمص ی اشخاص حقوق

 
مذکور را از زمان ابالغ مصوبه،    رانیمد  يایبند موظفند حقوق و مزا  نیا)  1مصرح در جزء(  یاشخاص حقوق  ری سا  ایو    یدولت  يهاشرکت  یتمام  -7

 . شودیم محسوب  یدر اموال عموم ی رقانونیبند در حکم تصرف غ نی. تخلف از اندینامه مربوطه پرداخت نما نیبراساس آئ

 
عملکرد،   جیمذکور را بر نتا فیاز تکال ی ناش یموظفند خالص آثار کمّ باشندی م ی فیتکل متیکه مکلف به ارائه خدمات و کاال به ق ییشرکت ها -8

افشاء    ،یمال  يهاصورت  یحیتوض  يهاادداشت یآن را در    اتیارائه و جزئ  یسازمان حسابرس یابالغ  يمطابق استانداردها  انیصورت سود و ز  لیذ

 .دیبند جداگانه اظهار نظر نما نیشرکت، در خصوص ا یو بازرس قانون  ی مکلف است در گزارش حسابرس ی. سازمان حسابرسندیمان

 
  ی عضو جامعه حسابداران رسم  یموسسات حسابرس  ایو    یسازمان حسابرس  قیاز طر  1400آذر ماه سال    انیمکلفند تا پا  یدولت  يهاشرکت  -12

انجام  نسبت به    ،یمال  يهااعتماد گزارش  تیقابل  ش یشرکت و افزا  تیفعال  یو اثر بخش  ییکارا  ،يصرفه اقتصاد  شیحسب مورد در جهت افزا  رانیا

برنامه    يز ابتداکه ا  ییفوق و شرکت ها  يهاشرکتعامل    اتیه/رهیمد  اتیاقدام کنند. ه  یو ارائه آن به مجمع عموم   یاتیملع  یحسابرس

جلسه مجامع   نیو ارائه گزارش اقدامات در اول یاتیعمل یحسابرس جینتا رامون یشده اند، مکلف به اقدامات الزم پ یاتیعمل  یششم توسعه، حسابرس

مجامع   يبند با روسا  نیا  يحسن اجرا  تی. مسئولندینما  ي ریگ  میمکلفند نسبت به گزارشات فوق تصم  یعموم  مجامع  .باشندیخود م  یعموم

 .          باشدیم یدولت يهاشرکت  یعموم

 

با اصالحات و الحاقات   1386/  7/  8مصوب    يخدمات کشور  تیر ی قانون مد)  71موضوع ماده (  همزمان مقامات  تیعضو  -13

کشور مصوب   یقانون محاسبات عموم)  5و ماده (  يخدمات کشور  تیریقانون مد)  5موضوع ماده(  یاجرائ  يهادستگاه  رانیو معاون آنان و مد  يبعد

 ي هاتیریمد  ریو سا  یعامل  تیریمد  ره،یمد  اتیدر ه  یتی ریمد  يهاپست  هیکارکنان شاغل درکل  نیو همچن  يبعد  قاتبا اصالحات و الحا  1366/  6/  1

 دستگاه ها ممنوع است.  ریمجموعه سا ر یمجموعه خود و ز ریو سازمان ها اعم از ز یردولتیغ یعموم  يو نهادها یدولت يهاشرکت  یاجرائ

ها که به موجب اساسنامه   يو شهردار  ی ردولتیغ  یعموم  يوابسته به موسسات و نهادها   ي هاشرکتو سازمان ها و    یدولت  يهاشرکتها و    سازمان

 . باشندیم یحکم مستثن نیاهستند از شمول  رهیمد اتیجزء عضو ه نیآنها، اشخاص موضوع ا

 

 : 5 تبصره

 اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی: 1400در سال 

سال  انیتا پا دیو با سررس دیقانون را با حفظ قدرت خر نی ا) 5جدول شماره ( 310103 يدرآمد  ف یموضوع رد  یاسناد خزانه اسالم دولت  -و

  ی بودجـه سنوات   نیاسناد در قوان  نی به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت ا  الیر)  500.000.000.000.000(  اردیلیصادر و تا سقف پانصد هزار م  1403

قانون نسبت    نیا)  8فصل مربوطه و جدول شماره (  يفهایکشور موظف است از محل اعتبارات رد  کل  يدارو خزانه   شودیم  ینیبشیکشور پ  لک
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تا    یدانشگاه آزاد اسالم تیبا اولو یاجرائ يهادستگاه به طلبکاران  شدهی مطالبات قطع هیبابت تأداسناد  نیآن اقدام کند. ا هیبه تسو

صادره توسط سازمان   يهاصیاس ابالغ اعتبار و تخصاسو صرفاً بر  شودی به آنان واگذار م ال،یر) 15.000.000.000.000( اردیلیهزار م دهمبلغ پانز

. مانده منتشرنشده شودیقانون صادر م  نیو جداول ا  فهایو رد  ياهیسرما  يهاییو تملک دارا  يانه یبرنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هز

 .شودیتبصره اضافه م  نیموضوع بند (ب) ا ی اسالم یاوراق مال تیبند به ظرف نیموضوع ا سنادا

 

) و نهادها و  یو خصوص  ی(تعاون  یو حقوق  ی قیاشخاص حقخود به    یقطع  يهای بده،  خزانه  هی اسناد تسو  قی ولت از طر: د  1:    ز

سال    انیو مقررات مربوط تا پا  نی که در چهارچوب قوان  یسازندگ  جی(ص) و بس  اءیخاتم االنب  ی قرارگاه سازندگ  ،یردولتی غ  یمؤسسات عموم 

  ي درآمد  فی(موضوع رد  الیر)  50.000.000.000.000(  اردیلیمعوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار م  یشده، با مطالبات قطع  جادیا  1399

 کند.  هیتسو یخرج-یقانون) به صورت جمع نیا) 9جدول شماره ( 530000-42 فیو رد) 5جدول شماره ( 310106

کشور مصوب    ینظام مال  يو ارتقا  ریرقابت پذ  دیقانون رفع موانع تول)  2بند (پ) ماده (  يدولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرا  یقطع  باتمطال

  ه ی اسناد قابل تسو  نیا  لهیمذکور به وس  يهاشرکتدولت به    یمنتقل شده، با بده  یدولت  يهاشرکتبه    يبا اصالحات و الحاقات بعد  1/2/1394

 . ستا

که در چهارچوب   ی و تعاون  یخصوص  یو حقوق  یقی اشخاص حق  یمطالبات قطع  ان، یدر صورت درخواست متقاض  شودی به دولت اجازه داده م  -2

بانکها (از جمله   ،یبازنشستگ  يهاصندوق  ،یردولتیغ  یعموم  يمطالبات نهادها  نیشده است و همچن  جادیا  1399سال    انیو مقررات تا پا  نیقوان

  ت یمحروم مانکارانی(ص)، پ اءیخاتم االنب ی کرونا)، قرارگاه سازندگ يماریب وعیاز ش دهید بیآس یردولتیغ يهابخش  يهابه بنگاه ودس  ارانهیبابت 

تابعه    یدولت  يهاشرکت  ز یتابعه و وابسته و ن  يهاشرکت و    ران ینفت ا  ی شرکت مل  ،ی سازندگ  جی(ص)، بس  اءیخاتم االنب  ی قرارگاه سازندگ  ییزدا

  ی شده است را با بده  جادیا  1399سال    انیو مقررات مربوط تا پا  نیاز دولت که در چهارچوب قوان  یفیتکل  يهامتیق  ارانهیها بابت    نهوزارتخا

و پنجاه هزار    صدیشده است، تا سقف س  جادیا  1399سال    انیکه تا پا  ی ربانکیغ  يبانک ها و مؤسسات اعتبار  ای  يشده به بانک مرکز  ادیاشخاص  

  ی ربانکیغ  يبانک ها و مؤسسات اعتبار  ،يبه بانک مرکز  میو تسل  خزانه  هیانتشار اسناد تسو  قیاز طر  الیر)  350.000.000.000.000(  اردیلیم

 کند:  هیتسو ریبه شرح ز

مبلغ مانده  )  %50درصد (پنجاه  یو تعاون  یخصوص  یو حقوق  یقیاشخاص حق  يخزانه برا  هیاسناد (اوراق) تسو  قیاز طر  یحداقل تهاتر بده  -2-1

  ارانه یها (صرفاً بابت  تابعه وزارتخانه   یدولت  يهاشرکتبانکها و    ،یردولتی غ  یعموم  ينهادها  هاي یآن جهت تهاتر بده  ماندهیالذکر است و باقفوق

  ی اجتماع   نیسازمان تأم  یو قطع  شدهیمطالبات حسابرس  تیبا اولو  رانینفت ا   یو شرکت مل  ی آب و فاضالب استان  يهاشرکت،  )یفیتکل  يها متیق

  يهاکتشرامام (ره) و  فرمان حضرت  یجزء به ستاد اجرائ  نیاز منابع ا  الیر)  15.000.000.000.000(  اردیلیتا سقف پانزده هزار م .رسدی به مصرف م

اختصاص    يدولت به آستان قدس رضو  یبده هیبابت تسو  الیر)  000/ 10/000/000/000(  اردیلیتا سقف ده هزار م  نیتابعه و وابسته آن و همچن

 .ابدی

 هیتسو  گرید  يبخشها  هاي¬یرا با بده)  2-1نشده سهم مجوز موضوع جزء (مانده مصرف  1400آذرماه سال    انیدولت مجاز است در پا  -2-2

 کند.

بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت،   نیدر ا  شدهف یتعر  ندیبانکها از فرآ  يمکلف است به منظور استفاده حداکثر  يبانک مرکز  -3-2

است    يانامه نییمطالبات، مطابق آ  ن یاز بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال ا  يو مطالبات بانک مرکز  یردولتیمطالبات بانکها از اشخاص غ

 . رسدی م رانیوز أتیه بیتصوبه يبانک مرکز شنهادیقانون به پ نیمدت دوماه از ابالغ اکه ظرف 

تسو  -4-2 قانون  هینحوه  با منشأ  ب  ،یدولت  يهاشرکت  ،یردولتیغ  یعموم  ينهادها  یمطالبات  با    يهاو آستان  هاهیاتحاد  ها،مهیبانکها،  مقدسه 

و   يمشترك سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد  شنهادیاست که با پ  يانامهن ییمطابق آ  یضوابط قانون   تیبا رعا  ژهیو  یحسابرس

 .رسد یم رانیوزأت یه بیتصوبه  ییدارا

  يهاشرکت و    ران ینفت ا  یدولت به شرکت مل  ی بده  ه یمبالغ آن به حساب تسو  ران ینفت ا  یمطالبات بانکها از شرکت مل  ه یتسو  زان یبه م  -5-2

 . شودی شرکت منظور م نیدولت در ا هیسرما ش یافزا ایتابعه و وابسته و 

ماده    يمنعکس کند و در اجرا  عمومی  بودجه  ماهه بند را در گزارش عملکرد شش  نیمکلف است عملکرد ا  ییو دارا  يوزارت امور اقتصاد  -6-2

را در صورتحساب   رانیا  یاسالم  يجمهور  يدولت به بانک مرکز  یبده  شی ل افزاشده از مح  کشور، منابع استفاده  یقانون محاسبات عموم)  103(

 درج کند. جهعملکرد بود

هستند. سقف مجاز    یپول  هیپا  شی از افزا  يریگ  شیبه منظور پ  هیبند در بازار ثانو  نیو بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع ا  يبانک مرکز  -7-2

  ران یا  یاسالم  يجمهور  يبانک مرکز  دییو تأ  يبا اعالم آن بانک و موسسه اعتبار  يبه بانک مرکز  يهر بانک و مؤسسه اعتبار  یبده  هیتسو

 . شودیم نییبند تع نیا نامهنییماه پس از الزم االجراء شدن آ کی رحداکث
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 ران یوز  أتیه  بیتصوبه  يو بانک مرکز  ییو دارا  ي مشترك سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصاد  شنهاد یبند به پ  نیا  یاجرائ  نامهنییآ

 . رسدیم

 در حکم مطالبات آنها از دولت است.  رویتابعه وزارت ن يهاشرکتآب و برق از سازمان ها و   دکنندهیتول يهاشرکتمطالبات  -8-2

 

و   دولت تیو مالک تیریواسط ناشر با مد ينهادها سینسبت به تأس  شودی اجازه داده م  ییدارا  و  يبه وزارت امور اقتصاد:    5:    ك

اصل چهل و چهارم    یکل  يهااستیس  ي اجرا  لیبه منظور تسه   دیجد  یمال  يواسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادها  ياستفاده از نهادها  ای

انتشار اوراق    يبه دولت، برا  تیبدون انتقال مالک  ایو    تیبا انتقال مالک  يبا اصالحات و الحاقات بعد  1388/  5/  29مصوب    یقانون اساس)  44(

 .دیمربوط اقدام نما ی اسالم یانتشار اوراق مال يدولت برا يهایینهاد واسط مولدساز دارا س یو تأس يبهادار ارز

 یاسالم یعنوان پشتوانه انتشار اوراق مالو مطالبات دولت به هاییدارارأساً از    شودیاجازه داده م  یی و دارا  يبه وزارت امور اقتصاد  -6

عنوان پشتوانه مورد استفاده به توانندیدارند م زین يکه سند عاد هیاموال متعلق به قوه مجرتبصره استفاده کند.    نیموضوع ا

 .رندیقرار گ

  

  ن یتعهد و تضم  ا یمجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و    یورتاز دولت در ص  دیطلب جد   جادیا  -ن

 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. یقانون يآن با مبنا

 

قانون رفع )  1و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (  های تبصره و بده  نیموضوع بند (و) ا   و مطالبات   هایبده  دیی و تأ  یدگیمرجع رس  -س

 .شودی م نییتع ییو دارا يکشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد ینظام مال يو ارتقا ریپذرقابت  دیموانع تول

 

 يهادستگاه   هیکل  ي، برا1400به طلبکاران) منتشره در سال    لی(تحو  يرنقدیغ  یاسالم   یاوراق مال  يمهلت واگذار  -ف

توسعه کشور، تابع قانون اصالح    يهابرنامه  یقانون احکام دائم)  1موضوع ماده (  یاجرائ  يهادستگاه از جمله    یاجرائ

 است.  1379/ 12/  15 بکشور مصو یقانون محاسبات عموم ) 64و () 63مواد (

 

 : 6 تبصره

  ي هاشرکت و    هاه یریمسلح، خ  يروهاین  ،یعموم   يوابسته به نهادها  ،یخصوص  ،یاعم از دولت  یمراکز درمان  هیکل:    1:    ح

نقداً   ایو    هامه یبه ب  یارسال  يهاوجه صورتحساب  افتیموجب درپزشکان که به   یالعمل پزشکحق  ایالزحمه  از حق)  %10درصد (مکلفند ده  یدولت

ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب   انیکسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پا  اتیمال  الحسابی عنوان علبه   شودی پرداخت م  ماریاز طرف ب

بند  )  2عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (که به  ییهاپرداخت هیبند شامل کل نیا الحسابیعل اتیکنند. مال زیکشور وار یاتیسازمان امور مال

با    3/12/1366مصوب    میمستق  يها اتیقانون مال)  199نخواهد بود. حکم ماده (  شود،یآن کسر م  اتیقانون پرداخت و مال  نیا)  12(الف) تبصره (

 . باشدیم يبند جار نیا  يدر اجرا ياصالحات و الحاقات بعد

 ایو    ی، درمان و آموزش پزشککه مجوز آنها توسط وزارت بهداشت  یو دامپزشک  يداروساز  ،ی راپزشکیپ  ،یصاحبان حرف و مشاغل پزشک  هیکل   -2

و خانواده، مکلفند از    یاعم از وکالت و مشاوره حقوق  یحقوق  ياشخاص شاغل در کسب و کارها  هیو کل  شودی صادر م  رانیا  یسازمان نظام پزشک

 استفاده کنند. یوشگاهفر انهیپا

 

پرداخت کند. تا   مانکاریارزش افزوده متناسب با آن را به پ  اتیهمزمان با هر پرداخت، مال  کارفرما موظف است  يمانکاریدر معامالت پ  -ل

  ا کشور موظف است ضمن پاسخ به استعالم بانکه   یاتیپرداخت نکرده باشد، سازمان امور مال  مانکاریبر ارزش افزوده را به پ  اتیکه کارفرما مال   یزمان

را نخواهد داشت.    ياز و  رکردید  مهیاخذ جر  ای  مانکاریحق مطالبه آن از پ  ییاجرا  يهادستگاه  ریو سا  یدفاتر اسناد رسم  ،يرو اعتبا  یو مؤسسات مال

  ن یا  ست کارفرما موظف ا   مانکار،ی در صورت درخواست پ  شودی پرداخت م  ی به صورت اسناد خزانه اسالم  مانکاریکارفرما به پ  یکه بده  يدر موارد

  مانکار یپ  یاتیمال  یرا از بده  یلیاوراق تحو  یکشور معادل مبلغ اسم  یاتیدهد. سازمان امور مال  لیکشور تحو  یاتیبه سازمان امور مال  ناًیاوراق را ع

عنوان  را به  یلیاسناد خزانه تحو ی کل کشور موظف است معادل مبلغ اسم يدار. خزانهکندی کشور ارائه م کل يدارکسر و اسناد مذکور را به خزانه 

 منظور کند.  اتیمال یوصول
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)  vatبر ارزش افزوده (  اتی مشمول پرداخت مال  یاصل  نیمشابه سرزم   یصنعت  -يمناطق آزاد تجار  1400در سال    -ت

 خواهند بود.

 

به    یکیو فروش اموال تمل  يسازمان امور زندان ها، جمع آور  اریدر اخت  رمنقولیفروش اموال منقول و غدولت مکلف است نسبت به    -ض

)  7جدول شماره (  108200  فیاقدام و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به رد  الیر)  4.400.00.000.000(  اردیلیمبلغ چهار هزار و چهارصد م 

 کند. ز یوار انیزندان اكبابت غذا و پوش

 

 : 7 تبصره

با اصالحات و الحاقات    1/2/1394کشور مصوب    ینظام مال  يو ارتقا  ری پذرقابت   دیقانون رفع موانع تول)  35نمودن ماده (  یاجرائ  يدر راستا:    1:    الف

 لک  يدارنزد خزانه  یدولت  يهاشرکتبه حساب تمرکز وجوه درآمد    زیماده به عبارت «وار   نیکشور» در ا  کل  يداربه خزانه   زیعبارت «وار  يبعد

 . شودیح مکشور» اصال

(  یاجرائ  يهادستگاه  هیکل   -2 ماده  مد)  5موضوع  کشور  تیریقانون  (   يخدمات  ماده  از جمله  )  29و  توسعه  برنامه ششم  و  دستگاهقانون  ها 

) و سازمان  دروی(ا  رانیا  عیصنا  يو تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوساز   یاصل  يهاشرکتنام مانند    حیتصر  ایمستلزم ذکر    يهاشرکت

  يدارخزانه   قیصرفاً از طر ) را  يانهیو هز  يخود (درآمد   یالیر  يهاحساب  هی) مکلفند کلدرویمی(ا  رانیا  یمعدن  عیمعادن و صنا  ينوساز  وتوسعه  

 يهاحساب  ق یخود را فقط از طر  يهاو پرداخت  هاافتیدر  هیموظفند کل  ادشدهی  يهادستگاه.  افتتاح کنند  يکل کشور و نزد بانک مرکز

نافتتاح مرکز  زدشده  نگهدار  يبانک  دهند.  توسط    يانجام  بانک  يهادستگاههرگونه حساب  در  بانک مرکز  ر یغ  ی مذکور  تصرف    ياز  در حکم 

 یمردم  يکمکها  ای  یدر رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عموم  یردولتیغ  یومعم  ياست. نهادها  یدر اموال عموم  یرقانونیغ

 . شوندیجزء م نیمشمول حکم ا شود،یم نیتأم

 

 : 9 تبصره

خود تا سقف عملکرد    يامنا  أتیه   بیبا تصو  شودیاجازه داده م  يعلم و فناور  يهاو پارك  یو پژوهش  یها، مؤسسات آموزشبه دانشگاه   -الف

  يهاطرح   لیخود اقدام کنند و در جهت تکم  اریدر اخت اموال قیاز محل توثها  از بانک   التینسبت به أخذ تسه   1399سال    یدرآمد اختصاص

موضوع بند (پ) ماده   افتهیمناطق کمتر توسعه    ژهیبه و  نیمتأهل  يهاخوابگاه  لیو تکم  دیساخت، خر  تیخود با اولو  ياهیسرما  يهاییتملک دارا

 انیرفاه دانشجو  يهاخود اقدام کنند. صندوق  یقانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاص)  103(

مربوط به احداث    التیتسه   تیبا اولو  التید تسه سود و کارمز  ارانه یمنظور پرداخت  خود به   يهاتیاعتبار الزم در فعال  ینیبشیمکلفند نسبت به پ

 اقدام کنند.  نیمتأهل يخوابگاهها

بند، از    نیمفاد ا  تیبا رعا  توانند یم  ز ین  یردولتیو غ  یاعم از دولت  يعلم و فناور  يو پارکها  يو فناور  یو پژوهش  ی و مؤسسات آموزش  دانشگاهها

 .ندیخود استفاده نما يو کارگاهها شگاههایآزما یرسانروزو به  یصرفاً تخصص زاتیتجه   دیخر يبرا ی بانک التیتسه 

 

برنامه ششم توسعه مبن)  64بند (ج) ماده (   ياجرا  يدر راستا  -د   ی اجرائ  يهادستگاه  هی، کلتقاضامحور  يهاپژوهش از    تیبر حما  یقانون 

درصد  مکلفند حداقل معادل ده  کنند،ی) استفاده مي کاربرد  يهاکه از اعتبارات برنامه (پژوهش  يخدمات کشور  تیریقانون مد)  5موضوع ماده (

  ی ردولتیو غ  یدولت  يدانشگاهها  یلیتکم  التیتحص  يهانامهانیپا  قیخود، از طر  ازیاعتبارات را با اعالم فراخوان در موضوعات مورد ن  نیا  )10%(

 يهاو پژوهشکده  ان یدانش بن  يهاشرکت  ه،یعلم  يهاحوزه   ، یدانشگاه آزاد اسالم  ينوآور  يسراها  ،يعلم و فناور  يو پارکها  یو مراکز پژوهش

 کنند.  نهیهز جیوابسته به بس یقانون

 
به    افتهیصیتخص  يانه یاز اعتبارات هز)  %1(  درصدکیبر اختصاص    ی قانون برنامه ششم توسعه مبن)  64بند (ب) ماده (  ياجرا  يدر راستا  -هـ

و توسعه استان مجاز است اعتبارات    يزیربرنامه   يشورا  ،يو توسعه فناور  یامور پژوهشبه  )  6و    1فصول    ي(به استثنا  یاجرائ  يهادستگاه

و    ی استان  یاجرائ  يهادستگاه  یقانون کسر کند و با هماهنگ   نیا)  10استان مندرج در جدول (  يانه یماده را از سرجمع اعتبارات هز  نیموضوع ا

اولوبر  ن  یپژوهش  يهااست یو س  هاتیاساس  و  ابالغ  يازهایمصوب  در چهارچوب دستورالعمل  با    یاستان و  بودجه کشور که  و  برنامه  سازمان 

به    يو توسعه فناور  یامور پژوهش  يبرا  شود،ی م  نیتدو  یو بهداشت، درمان و آموزش پزشک  يو فناور  قاتیعلوم، تحق  يهاتخانه وزار  یهماهنگ

 اختصاص دهد. یتوسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاه شدهن ییتع یاستان یاجرائ يهادستگاه
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گزارش دهند   رانیو مرکز آمار ا  يو فناور  قاتیعلوم، تحق  یعاليبه شورا  بارکیماه  بند را هر شش  نیا  کردنهیمذکور مکلفند نحوه هز  يهادستگاه

  ی اسالم  يبه مجلس شورا  1401مردادماه سال    انیبند را حداکثر تا پا  نیموظف است گزارش ساالنه ا  يو فناور  قاتیعلوم، تحق  یعاليو شورا

 و توسعه را منتشر کند. ق یتحق کرد نه یمکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هز ران یارائه کند. مرکز آمار ا

 
مربوط، حداقل    یقانون  فیتکال  يقانون، مکلفند در اجرا  نیا)  3شماره (  وستیوابسته به دولت مندرج در پ  یها و مؤسسات انتفاعها، بانکشرکت  -ح

  ی ، به حساب خاص)%25درصد (و پنج  ست یب  زان یماهه به مرا در مقاطع سه   وستیخود مندرج در آن پ  یامور پژوهش  نهی هزاز  )  %40درصد (چهل

 ی و پژوهش   یتوافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال  قی حل مسائل و مشکالت خود از طر  يکنند تا در راستا  زیکشور وار  کل  يدارخزانه   نزد

از دولت   ي هاطرح(پروژه)  ،یلیتکم  التیتحص  يهانامهانیپا  نیعناو  ،يکاربرد  يهاو در قالب طرح(پروژه)  یو جهاد دانشگاه  یردولتیو غ  یاعم 

نشدن وجوه مربوط در   زیبه مصرف برسانند. در صورت وار  رشاغلیغ  یلیتکم  التیان تحصآموختگدانش   یقاتیتحق  يهاو طرح(پروژه)  يپسادکتر

رأساً مبلغ مربوط را    شودیکل کشور اجازه داده م  يداروابسته به دولت، به خزانه   یها، بانکها و مؤسسات انتفاعشرکتاز    کیموعد مقرر توسط هر  

و   یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال  يمبالغ برا  نیکند. ا  زیبند وار  نی حساب خاص موضوع ااز حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به

  زمان پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سا  ناًیقانون محسوب و ع  نیآنها در ا  شدهینیبشیپ  یمازاد بر درآمد اختصاص  یو جهاد دانشگاه  یپژوهش

طرف قرارداد   یجهاد دانشگاه  ایو    یپژوهش  ای  یکشور به مؤسسات آموزش عال  کل  يدارکشور، توسط خزانه   کل  يداربرنامه و بودجه کشور و خزانه 

 ی آموزش  سساتبند در دانشگاهها و مؤ  نیشود. اعتبارات موضوع ا  هیها تسوکل مبلغ توافقنامه  یسال مال  انیتا پا   کهيطوربه   شود،یبرگشت داده م

. حداقل سهم قابل پرداخت به  شودیم  نهیمشخص هز  يدر قالب قراردادها  یو جهاد دانشگاه  يو فناور  یردولتیو غ  یاعم از دولت  یو پژوهش

ها، شرکتاست.  )  %60درصد (کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت  يروهایآموختگان پژوهشگر و ندانش   ،يپژوهشگران پسادکتر  ان،یدانشجو

دانشگاهها   قیمذکور را از طر  یامور پژوهش  نهیهز)  %40(  درصداز مبلغ چهل)  %10(  درصدحداکثر تا ده  توانندیبند م  نیو مؤسسات موضوع ا  بانکها

  نه یهزبند    نیا  یاجرائ  نامهنییدر چهارچوب آ  هیعلم  ياو حوزه  یدانشگاهوابسته به خود و جهاد    یردولتیو غ  یاعم از دولت  یو مؤسسات پژوهش

تخص به  بودجه کشور نسبت  و  برنامه  نشده    نیا)  %100صد درصد (  صیکنند. سازمان  و وجوه مصرف  اقدام  را در   ییاجرا  يهادستگاهمنابع، 

 .دینمای م ینیبشیپ یسنوات يهابودجه 

اجرا  نییآ کارها  نیا  ينامه  و  ساز  چگونگ  يبند شامل  و سا  یمربوط،  پ  ریمصرف  به  و همکار  شنهادیموارد  بودجه کشور  و  برنامه   ي سازمان 

  ي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورز  ،یبهداشت، درمان و آموزش پزشک  ،يو فناور  قاتیعلوم، تحق  ،یی و دارا  يامور اقتصاد  يهاوزارتخانه 

 .رسدی م رانیو أتیه بیو به تصو شودی م هیقانون ته  نیپس از ابالغ ا

 

مصرف)    يالگو  تیآب، برق و گاز (در صورت رعا  يهانه یاز پرداخت هزوزارت آموزش و پرورش    یدولت  یآموزش  يواحدها  هیکل   -ح

و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه    روینفت، ن  يهاتوسط وزارتخانه   یدستورالعمل  یروزشده طمصرف به   ي. سقف الگومعاف هستند

 . شودیو ابالغ م هیقانون ته  نی ابالغ ا ازماه پس کشور حداکثر تا سه

 
به حساب مدارس سراسر    یرا بدون کسر هر گونه وجه   يسرانه دانش آموز  نیوزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تأم  -ك

 .دینما زیکشور وار

  

 : 10 تبصره

) 139و نهم (  یو س  کصدیو  )  134و چهارم (  یو س  کصدیاصول    يکه در اجرا  یاجرائ  يهادستگاه   نیحل اختالف مراجع ب  يدر مورد آرا  -ب

مراجع حل    میتصم  ياز اجرا  ربطيذ  ی دستگاه اجرائ  لیو مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دل  نیقوان  يدر اجرا  ایو    یقانون اساس

گذشته باشد، از اعتبارات    يابالغ رأ  خیماه از تارمراجع مذکور که حداکثر هجده  يکند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأ  ياراختالف خودد

مؤسسات   ایو    یدولت  يهاشرکت. در خصوص  کندی اضافه م  نفع يذ  ی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائ  ی بودجه سنوات

کل کشور برعهده وزارت امور   يدارنزد خزانه  ادشدهی یها و مؤسسات انتفاعشرکتمذکور از محل حساب  فی تکل يبه دولت، اجرا ستهواب یانتفاع

 . باشدیکشور) م کل يدار(خزانه ییو دارا ياقتصاد
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 : 11 تبصره

  یسازمان يهامسکن کارکنان ساکن در خانه  نهیهزکمکمسلح مکلفند  يروهاینقانون برنامه ششم توسعه،  ) 110ماده ( يدر اجرا -ب

کل    يقانون نزد خزانه دار  نیا)  5جدول شماره (  160184   يدرآمد  فیکشور موضوع رد  کل  يداررا از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه 

 . دکنن زیکشور وار

 

 : 12 تبصره

توسعه و همچن)  29موضوع ماده (  یاجرائ  يهادستگاهدر    ر یبگمختلف حقوق   يها حقوق گروه  ب یضر:    1:    الف برنامه ششم    ن یقانون 

انرژ  يروهاین و   يکارکنان کشور  لی) از قبرانیا  ی اسالم  يمشموالن قانون کار جمهور  ي(به استثنا  ی اتم  يمسلح، وزارت اطالعات و سازمان 

حقوق   شیافزا نیو همچن گرددیم  نییو قضات که توسط دولت تع یو پژوهش یو مؤسسات آموزش عال نشگاههادا یعلم أتیه ياعضا ،يلشکر

 ش یافزا)%25و پنج درصد (  ستیب   زانیبه م  تیاعمال گردد که در نها  يبه نحو  یبازنشستگ  يهاو مشترکان صندوق  رانیبگفه یبازنشستگان، وظ

) 78موضوع ماده (  قیتجاوز نکند. تفاوت تطب  الیر  ونیلیو پنج م  ستیاز ب  1399به سال  نسبت    چکسیحقوق ه  ش یافزا  زانیمشروط بر آنکه م  ابدی

 .ماندی م یباق  رییدر حکم حقوق، بدون تغ يخدمات کشور تیریقانون مد

مسلح، وزارت اطالعات و سازمان    يروهاین  نیقانون برنامه ششم توسعه و همچن)  29موضوع ماده (  ی اجرائ  يهادستگاه  هیدر کل  1400در سال    -2

خدمات   تیریمستمر شاغالن مشمول قانون مد  يای)، حداقل حقوق و مزارانیا  یاسالم  يمشموالن قانون کار جمهور  ي(به استثنا  یاتم  يانرژ

  ن ی و سازمان تأم  يکشور  یبازنشستگ  مشمول صندوق  رانیبگفه یحداقل حقوق بازنشستگان و وظ  ران،یحقوق بگ  ریحقوق سا  حداقلو    يکشور

  بیضر  شیمتناسب با آنها، معادل افزا  يهاتیحما  ریو سا  هايومستمر  یاجرائ  يهادستگاهوابسته به    يهاصندوق  ریمسلح و سا  يروهاین  یاجتماع

 ابد.ییم شیافزا یالیر

  ي برا   یالیر  بیضر  شیبند و معادل افزا  نیا)  1موضوع جزء (  ر یبگمختلف حقوق  يگروهها  يحقوق برا  یالیر  بیضر  شیپس از اعمال افزا  -3

و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه    یمانیو پ  یکارکنان رسم  يبرا  ینیمجموع مبلغ مندرج در حکم کارگز  ران، یبگ  فه یحقوق بازنشستگان و وظ  شیافزا

به نسبت    یدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک  راپزشکانیکان و پ(مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزش  نیقرارداد کارمع  کنانکار  يبرا

 کمتر نباشد. الیر)  35,000,000( ونیلیو پنج م ی مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از س

  الیر)  480.000.000(  ونیلیمبلغ چهارصد و هشتاد م  1400در سال    می مستق  يهااتیقانون مال)  84موضوع ماده (  یاتی مال  تیسقف معاف  -4

 . شودیم نییتع

و  میمستق ياتهایقانون مال) 87ماده () 2و () 1( يهاتبصره نی (مشمول ا یاعم از حقوق و مزا یردولتیو غ یبر درآمد حقوق کارکنان دولت اتیمال نرخ

 سسات ) شاغل و بازنشسته دانشگاه ها و مو یو پژوهش ی (آموزش یعلم أت یه ياز مقررات مربوط به اعضا يقانون اصالح پاره ا ) 5ماده ( تیبا رعا

 :باشدی م ری) و کارانه به شرح زيبا اصالحات و الحاقات بعد 16/12/1368مصوب  یآموزش عال

 ) %10ده درصد ( الیر) 960/ 000/ 000( ونیلیتا نهصد و شصت م الیر) 480/ 000/ 000( ونیلینسبت به مازاد چهارصد و هشتاد م 4-1

: پانزده   الیر) 1/ 440/ 000/ 000( ونیلیو چهارصد و چهل م اردیلیم ک یتا  الیر) 960/ 000/ 000( ونیلینسبت به مازاد نهصد و شصت م  4-2

 ) %15درصد (

)  2/ 160/ 000/ 000( ونیلیو صد و شصت م اردیلیتا دو م الیر) 1/ 440/ 000/ 000( ونیلیو چهارصد و چهل م اردیلیم کینسبت به مازاد  4-3

 )%20درصد ( ستی: ب الیر

)  2/  880/  000/  000(  ونیلیو هشتصد و هشتاد م  اردیلیتا دو م  الیر)  2/ 160/  000/  000(  ونیلیو صد و شصت م  اردیلینسبت به مازاد دو م  4-4

 )%25و پنج درصد ( ستی: ب الیر

/ 840/  000/  000(  ونیلیو هشتصد و چهل  م  اردیلیتا سه م  الیر)  2/  880/  000/  000(  ونیلی و هشتصد و هشتاد م  اردیلینسبت به مازاد دو م  4-5

 )%30درصد( ی: س الیر) 3

 )%35و پنج درصد ( ی: سالیر) 3/ 840/ 000/ 000( ونیلیو هشتصد و چهل  م اردیلینسبت به مازاد سه م 4-6

  ی قانون احکام دائم)  71و ماده (  یاجرائ  يهادستگاهحقوق شاغالن    ضی رفع تبع  يقانون برنامه ششم توسعه و در راستا)  30ماده (  يدر اجرا  -5

کشور مصوب    يهابرنامه  بندها  1395/  11/  10توسعه  (  يو  ماده  (ث)  و  توسعه کشور،  )  7(ت)  ششم  برنامه   نامه،ب یهرگونه تصوقانون 

افزا  يبندو طبقه  یجداول حقوق  ب،یضرأ  رییتغ  الت،یتشک  ریی تغ  ورالعمل،بخشنامه، دست  و   ،یحقوق  يمبنا  شیمشاغل 

مشمول   ی اجرائ  يهادستگاهدر    آن  ریامناء و نظا   يهاأت یمصوبات ه  نیو همچن  روین  يریکارگمجوز هرنوع استخدام و به   ياعطا

برنامه ششم  )  29ماده (  يهادستگاهو    )رانیا  یاسالم  يقانون کار جمهور   نیمشمول  ي(به استثنا  یاتم  يسازمان انرژ  نیتوسعه و همچنقانون 
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)  74مندرج در ماده (  باتیترت  تی و رعا  ازیاعتبارات مورد ن  نیکشور، منوط به تأم  توسعه  يهابرنامه   یقانون احکام دائم)  1مشمول ماده (  یاجرائ

 . باشدیششم توسعه (أخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) م  مهقانون برنا) 7بند (ج) ماده ( و يخدمات کشور تیریقانون مد

با  1375/ 2/ 26به کارکنان دولت مصوب  يضرور يهانهیاز هز یو بخش خدمتانیموضوع قانون پرداخت پاداش پا خدمتان یپاداش پا -6

ماده )  10العاده بند (با احتساب فوق  يخدمات کشور  تیریقانون مد)  107خدمت کارکنان مشمول ماده (  انی پاداش پا  ،ياصالحات و الحاقات بعد

رت  وزا  نیقانون برنامه ششم توسعه و همچن)  29موضوع ماده (  یاجرائ  يهادستگاه  هیو کارکنان کل  رانیبه مقامات، رؤسا، مد  ذکورقانون م)  68(

هر   يبند، در ازا  نی ا)  2موضوع جزء (  نیشاغل  يایحداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزا  یاتم  يمسلح و سازمان انرژ  يروهایاطالعات، ن

 خواهد بود. الیر) 4.720.000.000( ونیلیم ستیو هفتصد و ب اردیلیو تا سقف چهار م سالی تا س ثرسال خدمت حداک

)  29موضوع ماده(  یاجرائ  يهادستگاهدر    ریمختلف حقوق بگ  يها) گروهیافتیمستمر(مجموع در   ریمستمر و غ  يایمزاسقف ناخالص حقوق و    -7

  ی اسالم  يقانون کار جمهور  نیمشمول  ي(به استثنایاتم  يمسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژ  يروهاین  نیقانون برنامه ششم توسعه و همچن

مناطق کشور    هیو قضات در کل  یو پژوهش   یدانشگاهها و موسسات آموزش عال  یعلم  أتیه  ياعضا  ،يو لشکر  يکارکنان کشور  لیقب) از  رانیا

 ت یریقانون مد)  76برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده()  15حقوق و دستمزد به(  يبرابر حداقل حقوق مصوب شورا)  21، از (1400سال    يبرا

از حکم    ی است. کارانه گروه پزشک  قیحکم مشمول پرداخت تفاوت تطب  نیا  ياز اجرا  یافراد ناش  یافتیکاهش در.  ابدییکاهش م  يخدمات کشور

 است.  یجزء مستثن نیا

 

 يهادستگاه  یملک يهافروش ساختمان شنهادیپها،  شهرستان  يادار  يهااحداث مجتمع   ای  لیاستانداران موظفند به منظور تکم:    1:    ب

با    یقانون اساس)  83انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (  ياستان را به استثنا  يهامستقر در شهرستان   ه یقوه مجر  رمجموعهیز  یاجرائ

موضوع در شورا مکلف    بیمربوطه  پس از  تصو  ی . دستگاه اجرائدیو توسعه استان ارائه نما  يزیربرنامه   يو مقررات مربوطه به شورا  نیقوان  تیرعا

کشور است. درآمد حاصله پس از    کل  يدارقانون نزد خزانه   نیا  210201  یدرآمد عموم  فیدرآمد حاصله به رد  زیاموال مذکور و وار  به فروش 

 . شودیها مهمان شهرستان  ياحداث مجتمع ادار ای لیصرف تکم مه،مبادله موافقتنا

 است.  شانیمنوط به إذن ا ينظر مقام معظم رهبر ریز يهادستگاهحکم درمورد  نیا شمول

 
استان در    يزیبرنامه ر  ي شورا  دییاستاندار و تا  شنهادیبا پ  شودیدر شهرستان ها اجازه داده م  هیقوه مجر  رمجموعهیز  ییاجرا  يهادستگاهبه    -2

س م  یسقف  به    الیر)  30.000.000.000.000(  اردیلیهزار  با امالك و اموال  شیخو یملک يهامعاوضه امالك و ساختماننسبت 

شهرستان   يادار  يهااحداث مجتمع  يبرا  یکارشناس  متیشهر مربوط با ق  يشورا  بیو تصو  يپس از اعالم شهردار هايشهردار رمنقولیغ

 بت کند.ث یخرج -یجزء را به صورت جمع نیکل کشور موظف است عملکرد ا ياقدام کند. خزانه دار

 
  ی اتم   يمسلح، وزارت اطالعات و سازمان انرژ  يروهایاماکن ن  يقانون برنامه ششم توسعه به استثنا)  29موضوع ماده (  ییاجرا  يهادستگاه:    1:    ج

از جمله انفال در  رمنقولیغ يهاییاموال و دارا ریامالك و سا ،يراداریو غ يادار يها، فضاهااطالعات ساختمانمکلفند  

 ي هادستگاهدر سامانه جامع اموال    1400ماه    بهشتیارد  ي) را تا انتهایوقف   ،يااجاره  ت، یفاقد سند مالک  ایو    تیسند مالک  يارا(اعم از د خود اریاخت

 .ندینمای نظارت م ی اطالعات استان یو صحت سنج لی. استانداران بر ثبت، تکمندینما  لی(سادا) ثبت و تکم یاجرائ

 1400آب و برق در سال    نهی هز  زات، یآالت و تجه  نیو ماش  یاساس  رات یتعم   يهاهر گونه اعتبارات از جمله طرح  پرداخت

برا  نیو همچن پرداخت  محل درآمدها  نهیهز  ر یو سا  ينگهدار  ز،یتجه  يهر گونه  از    ا ی منابع و    ری سا  ،یاختصاص  يها 

 در سامانه سادا ممنوع است.  ده موارد ثبت نش يبرا یدولت يهاشرکت اعتبارات و منابع  

 است.  یدر اموال و وجوه عموم  ی رقانونیبند توسط کارکنان دستگاه ها به منزله تصرف غ نیا ياجرا عدم

الك  سازمان ثبت اسناد و ام  ياقدام کند و با همکار یدولت یامالك و اراض ییبه شناسامجاز است رأساً نسبت    ییو دارا  يامور اقتصاد  وزارت

 ي آن به نام دولت جمهور يمستندساز ایو  تیدر سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصالح سند مالک 1400ماه سال  وریشهر انیکشور چنانچه تا پا

ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و    یی. وزارت امور اقتصاد و دارادیاقدام نما  رانیا  یماسال به  مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت 

  بات برنامه و بودجه و محاس  ونیسی بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمبهره  يهادستگاهثبت شده در سامانه سادا و    رمنقولیغ  يهاییدارا

 .دیاقدام نما یاسالم يمجلس شورا

 . دیاقدام نما 127612 فی شده در رد ینیب  شیخود از محل اعتبار پ امالك يمستندسازآموزش و پرورش مکلف است نسبت به  وزارت

 .رسدی م ران یوز أتیه بی به تصو ییو دارا يوزارت امور اقتصاد شنهادیبند به پ نیا ییاجرا نامهنییآ
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سازمان   ربط، يسازمان ذ ق یاز جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از طر مکان محور یسامانه امالك و اراض ي دارا ییاجرا يهادستگاه -2

  نیزم یسازمان ثبت اسناد وامالك کشور سازمان مل رویتابعه وزارت ن  يهاها و سازمانشرکت ،يمسلح  وزارت جهاد کشاورز  يروهاین ییایجغراف

مس به  رانیا  یاسالم  يو پست جمهور  هايشهردار  کن،و  اقتصاد  يهمکر   مکلف  امور  وزارت  دارا  يبا  به صورت    يبرا  ییو  اطالعات  تبادل 

 با سامانه مذکور هستند.  گان یو را ی کیالکترون

 

برنامه ششم توسعه ،به  وزارت امور اقتصاد)  10بند (پ) ماده (  يدر اجرا:    1:    د  يمولدسازنسبت به     شودی اجازه داده م  ییو دارا  يقانون 

اخت دولت يهاییدارا (  ییاجرا  يهادستگاه  ار یدر  ماده  مد)  5موضوع  کشور  تیریقانون  ب  يخدمات  سقف  م  ستیتا    ارد یلیهزار 

دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده    ی اسالم  یخارج از سقف اوراق مال  یاسالم   یال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالیر)  20.000.000.000.000(

. انفال و اموال  دینما  زیوار  210220  يدرآمد  فیاقدام و وجوه حاصله را به رد  ییو دارا  يامور اقتصاد  ریو مجوز وز  صیبا تشخ  قیساله ، توث)  10(

  يمولدساز  شنهادینسبت به ارائه پ  توانندیم  ییاجرا  يهادستگاه. استانداران و  باشندیم  یموضوع مستثن  نیاز ا   یاساس  قانون)   83موضوع اصل (

 . ندیاقدام نما ییو دارا يدولت به وزارت امور اقتصاد يهاییدارا

 یمجمع عموم بیبا تصو توانندینموده اند، م يداریشرکت خر یکه از منابع داخل یدرخصوص اموال یدولت يهاشرکت

 .ندینما يمذکور مولد ساز يهاوهیبه ش ییامور اقتصاد دارا ریشرکت و با مجوز وز

 

اموال و از    الیر)  176.000.000.000.000(  اردیلیو هفتاد و شش هزار م  کصدیتا سقف    شودیاجازه داده م  ییو دارا  ياقتصادبه وزارت امور    -2

قانون )   83انفال و موارد مندرج در اصل(  ي(به استثنا  رانیا  یاسالم  يمازاد دولت جمهور  یو حقوق مال  رمنقولیمنقول و غ يهاییدارا

در بورس امالك و مسکن و    یحراج عموم  ق یو مقررات از طر  ن یقوان  تی با رعا  ران یوز  أت یه  ب یمربوط به تصو  فاتیتشر  ت یبدون رعا را)  یاساس

با اصالحات و الحاقات   1382/  10/  17مصوب    کیقانون تجارت الکترون  تیدولت با رعا  کیدرسامانه تدارکات الکترون  یعموم دهیمزا  قیاز طر  ای

باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به رد  دهیکه با مزا  يمناقصات به نحو  يشده در قانون برگزار  نییتع  راتمقر  زیو ن  يبعد  ف یمنطبق 

  ي دولت به وزارت امور اقتصاد مازاد يهاییفروش دارا شنهادیپمکلف به ارائه    ییاجرا  يهادستگاهکند. استانداران و    زیوار  210221  يدرآمد

 .باشندی م ییو دارا

 
 فیرا از محل رد  يزیمعادل وجوه وار  210227شماره    يدرآمد  يهافی از وصول رد  نانیسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطم  -3

تملک   يهاو طرح   يا  نه یوصول کننده منابع، بابت اعتبارات هز  یاستان  /ییقانون، به همان دستگاه اجرا  نیا)  9جدول شماره (  530000  -  47

پ  مهین  ياهیرماس  يهاییدارا (  وستیتمام  به    ،یاستان  يهاقانون، طرح)  1شماره  و  ییاجرا يهادستگاهمسکن کارکنان  نیتامکمک 

 شهرستان و استان اختصاص دهد.  مقاومت يهاو حوزه هاگاهیپا زیو تجه يبازساز ل،یتمام، تکم مهین يادار يهامجتمع

  ی و دارائ يوزارت امور اقتصاد ها،یآن دارائ يبهادارساز  قیاز طر یدولت يهاشرکتو   دولت رمنقولیاموال غ يواگذار لیتسهبه منظور  -4

مصوب    ران یا  یاسالم  يقانون بازار اوراق بهادار جمهور)  1ماده()  20امالك و مستغالت موضوع بند(  يهاصندوق   لیمجاز است نسبت به تشک

مذکور   يهاصندوق  تیاز مالک  یبخش  ایتمام    يصندوق ها و واگذار  نیا  يمعامالت واحدها  نهیزم  جادیو ا  ياصالحات و الحاقات بعد  اب  1384/  1/9

 .دیو سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نما يتحت نظارت بانک مرکز يهااز بورس  یکی  قیاز طر

 . رسدی م رانیوز أتیه بیبه تصو  ییو دارا يوزارت امور اقتصاد  شنهادیبند به پ نیا یینامه اجرا نییآ

 

حل   ي حق نظارت و پاداش شوراها ،یالزحمه، ساعتحق  س،ی التدرمشابه حقوق و دستمزد مانند حق  يهاپرداخت هیکل -ه

 به صورت ماهانه پرداخت شود.  دیتبصره است و با نیبند (الف) ا) 4و  مشمول مفاد جزء ( شودیمحسوب م ریناپذاجتناب  نهی، هزاختالف

 
با مصوبه    1398که از سال    سیتازه تاس  يهادر شهرستان  یدولت  يهادستگاه  ازیمورد ن  یانسان  يروین  1400سال    انیدولت مکلف است تا پا  -و

ارتقا    اتیه به شهرستان  از بخش  تام  افتهیدولت  را  امکانات و منابع مورد  نی . همچندینما  نیاند  ا  یادارات دولت  ازین  دولت مکلف است   ن یدر 

 .دینما نیقانون تام نیا) 9جدول شماره ( 550000-119 فیاز رد الیر) 2.000.000.000.000( اردیلیها را تا سقف مبلغ دو هزار م ستانشهر

 
  ن ی ا)  10-1استان موضوع جدول (  ياهیسرما  يهایی از اعتبارات تملک دارا)  %5(  درصدها مکلفند تا پنج و توسعه استان  يزیربرنامه  ي شورا  -ز

 کنند. نهیهز هايپاسگاهها و کالنتر  تیبا اولو  یانتظام  يهارده  ز یو تجه يبازساز ل، یاحداث، تکم يقانون را برا
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، منوط به احراز  1400ها درسال دستگاه   رانیو پرداخت حقوق کارکنان/ مد  يهادستگاه اعتبار  صتخصی اجازه صدور -ح

(  ف یانجام تکال ماده  ا)  29مندرج در  برخالف  اقدام  توسعه است. هرگونه  برنامه ششم  منزله تصرف    نیقانون  به  بند 

 است. یدر اموال و وجوه عموم  یرقانونیغ

 
 ی برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندس  عیتوز  يهاشرکتو    یآب و فاضالب استان  يهاشرکتپرسنل    يامزای  و  حقوق  پرداخت  -ط

 مذکور، بالمانع است.  یاستان يهاشرکت یاز محل منابع داخل ند،ینمای ارائه خدمت م ریضالب کشور و شرکت توانآب و فا

 
  ي نامه ا   نییتهران) به موجب آ  يوابسته به آن (به جز شهردار  يهاشرکتها، مؤسسات، سازمان ها و   يکارکنان شهردار  ی مقررات استخدام  -ل

 . دیخواهد رس رانیوز أتیه بیو به تصو  نیوزارت کشور ظرف مدت سه ماه تدو شنهادیخواهد بود که به پ

 

 : 15 تبصره

 رییو تغ يساز نهیبه،  یکشور از محل سامانده یتیمالحظات امن تیبا رعا شودیاجازه داده م رویتابعه و وابسته به وزارت ن يهاشرکت به  -ط

  ی و حقوق  یقیبا مشارکت اشخاص حق از آن ها يو بهره بردار يخود و احداث، بازساز يهاییاز امالك و دارا یبخش يکاربر

  ، يکاربر  ریینحوه محاسبه عوارض تغ  یینامه اجرا  نییشبکه فرسوده برق کشور اقدام کند. آ  ينوساز  يهاطرح  ین مالی، نسبت به تأم  یخصوص

 شودی م  هیته   ربطیذ  يهادستگاه يبا همکار  رویقانون توسط وزارت ن  ن یابالغ ا  خیمدت دو ماه از تار  یمانساخت  يهانقل و انتقال امالك و پروانه 

 .رسدی م رانیوز أتیه بیو به تصو

 

 : 17 تبصره

  رحالت یقانون به جانبازان و آزادگان غ  ن یا  )7جدول شماره (  131600  فیمکلف است از محل اعتبارات موضوع رد  ثارگران یو امور ا  دیشه   ادیبن  -ب

که فاقد شغل و درآمد    یتا زمان  باشند،ی نم  فهیحقوق وظ  افتیمسلح مشمول در  يروهاین  نیاشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوان

مشترك سازمان برنامه و   شنهادیبند به پ  نیا  یاجرائ  نامهنییمعادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آ  شتیمع  کمکماهانه    شند،با

 . رسدی م رانیوز أتیه بیتصوو به  شودی م هیته  ثارگرانیو امور ا دیشه  ادیبودجه کشور و بن

 

 : 19 تبصره

از جمله بانکها و  يخدمات کشور تیریقانون مد) 5( موضوع ماده یاجرائ يهادستگاه ی، تمامبر عملکرد یمبتن يزیربودجه يدر اجرا -الف

  ي هانه ی) و هزمیرمستقیو غ  می(مستق  یانسان  يرویرنیحقوق و دستمزد، غ  کیبه تفک  هانه یهز  ییبا شناسا  1400مکلفند در سال    ،یدولت  يهاشرکت

شده که اطالعات  تمام  متیق  يو استقرار کامل سامانه حسابدار  لیخدمات) تکم  ای(کاال    های خروج  یابینهینسبت به هز  یبانی پشت  تیفعال  اکزمر

 اقدام کنند. د،یآی به دست م  یدستگاه اجرائ يهاسامانه ریسا يهاآن از تبادل داده يورود

و ابالغ   دییبا تأ  1400در قانون بودجه سال    102530  فیدر رد  شدهینیبشیدر سقف رقم پ  یاجرائ  يهادستگاه  یاختصاص  يمازاد درآمدها   -ب

 است.  نهیو مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هز نیقوان تیسازمان برنامه و بودجه کشور با رعا

 
 هایخروج  ها،تیو شامل حجم فعال  گرددی منعقد م  1400  رماهیت  انیکه تا پا  يتفاهم نامه با واحد مجر  يمکلف است بر مبنا  یاجرائ  دستگاه :    1:    ج

صورت جداگانه به  خود به  يرا در سامانه حسابدار  يواحد مجر  است، اعتبارات  نیتعهدات طرف  نییشده آنها و تعتمام  متی خدمات) و ق  ای(کاال  

انجام خرج در چهارچوب   صیصورت مجزا وجود داشته باشد. تشخبه   يواحد مجر  یمال  يدادهایرو  يریگامکان گزارش  کند که   ينگهدار  ياگونه 

  ینیمندرج در حکم کارگز  يو قرارداد  یمانیپ  ،یکارکنان رسم  يایموظفند حقوق و مزا  يمجر  ياست.واحدها  ي واحد مجر  ریتفاهم نامه منعقده با مد

آنها محاسبه   ییمربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآ  مستمرریغ  يهاپرداخت   ریو مقررات مربوط و سا  نیمنعقده را برابر قوان  يردادهاو قرا

 و پرداخت کنند.

اجازه داده    کنند،ی اقدام م  بر عملکرد  یمبتن  يزیربودجه خود در چهارچوب    يانهیاعتبارات هز  کردنهیکه در هز  یاجرائ  يهادستگاهبه    -2

 همان دستگاه اقدام کنند.  ی و در سقف اعتبارات ابالغ نهیاعتبارات فصول هز ییبا موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجا شودیم

 ي سازادهیرا پ  عملکرد  ت یریو مد  یابی نظام ارز  ها،نهیو کاهش هز  يوربهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره  يمکلف است برا  ی دستگاه اجرائ  -3

عملکرد مطلوب توسط سازمان   دییمشروط به تأ  ،ییجومنابع حاصل از صرفه)  %100. تا صددرصد(دینما  ایو امکان ارتباط آن با سامانه ها را مه 
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اعتبارات مصوب    ص یآن دستگاه، مازاد بر سقف تخص  ياهیسرما  يهاییتملک دارا  يهااعتبار به طرح   صیور و در سقف تخصو بودجه کش رنامهب

 کند. نهیهز ،يبا اصالحات و الحاقات بعد 1351/12/10قانون برنامه و بودجه کشور مصوب) 30اعتبارات موضوع ماده ( صیتخص تهیکم

شده تمام متیسنجه عملکرد، مقدار و ق  ،یعنوان خروج  ،یدستگاه اجرائ  شنهادیبر اساس پ شودیکشور اجازه داده مبه سازمان برنامه و بودجه  -4

 جاد یا  يرییآن برنامه تغ  نهیقانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هز  نیا)  4شماره(  وستیمصوب مندرج در پ  يهابرنامه  لیذ  يهایخروج

 ن برنامه اصالح و ابالغ کند. در سقف اعتبار مصوب هما نشود،

و پرداخت اعتبارات    صی، تخص1400سال    رماهیقانون برنامه و بودجه کشوراز ت)  30و ماده(  بر عملکرد  یمبتن  يزیربودجه  ياجرادر    -5

 .ردیعملکرد صورت گ يهاشاخص  یابیخدمات) و ارز ای (کاال های و متناسب با تحقق خروج یاجرائ يهابر اساس برنامه  يانهیهز

را در مقاطع سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال    هایو خروج  یاجرائ  يهابرنامه   یاتیو عمل  یمکلف است گزارشات مال  یاجرائ  دستگاه

 .دینما

  شود یم  هیته   ییو دارا  يکشور و وزارت امور اقتصاد  یو استخدام  يبرنامه و بودجه کشور و ادار  يهاسازمان  شنهادیبند، به پ  نیا  یاجرائ  نامهنییآ

 .رسدی م رانیوز أتیه بیو به تصو

 

اعم از    یو مال  ياهیسرما  يهاییو تملک دارا  يانهیمهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هز  ،يتعهد  يکامل حسابدار  ياجرا  يدر راستا:    1:    د

عموم  نکهیا بودجه  منابع  محل  پا  نیتأم  یاختصاص  ای  یاز  تا  و  باشد  مال  انیشده  خزانه   یسال  به حساب  کل  يدارتوسط  مربوطه    يهاکشور 

 يهامهلت انیسال، به سال بعد منتقل و تا پا انینشده پا. مانده وجوه مصرفباشدیهمان سال م انیباشد، تا پا دهیگرد زیوار ربطيذ يهادستگاه

قابل مصرف   يبا اصالحات و الحاقات بعد  15/12/1379کشور مصوب    یقانون محاسبات عموم)  64و ()  63شده در قانون اصالح مواد (  نییتع

 درج خواهد شد.  1401وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال  نیخواهد بود. عملکرد ا

قانون محاسبات  )  100و ()  99، ( )95موضوع مواد (  یو پرداخت نهائ  افتی و ارائه صورتحساب در  هیمهلت ته  نیآخر  -2

قانون مذکور پس از  )  98موضوع ماده (  یدولت  يهاشرکت  یمال  يارسال صورتها  سال بعد است.   ماهبهشتیارد  انی کشور تا پا  یعموم 

 است.  یال بعد الزامخردادماه س انیعامل حسب مورد، حداکثر تا پا أتیه ای رهیمدأت یه یبه همراه گواه هیته 

  ی قانون محاسبات عموم)  103، موضوع ماده (کشور  کل  1400صورتحساب عملکرد بودجه سال    ، ییو دارا  يوزارت امور اقتصاد  -3

 .کندیارسال م ربطيذ يسال بعد به مباد ورماهیشهر انیکشور را حداکثر تا پا

به    یاجرائ  يهادستگاه  -هـ نسبت  مکلفند  هز   یی شناسامشمول،  درآمدها،  بده  هاییدارا  ها،نه یکامل  براساس    يهایو  خود 

) 1موضوع بند (  یمال  يصورتها  ی محاسبات کشور موظف به حسابرس  وانیاقدام کنند. د  یبخش عموم   ياستانداردها و نظام حسابدار

  11محاسبات کشور مصوب  وانی قانون د) 2ماده ( ي، در اجرا)2دولت ( یررات مالاز مق یبخش میتنظ قانونمواد به  یقانون الحاق برخ) 26ماده (

 است.  يبا اصالحات و الحاقات بعد 1361/  11 /

کشور و    یو خدمات  يدیقانون حداکثر استفاده از توان تول)  8ماده (  يبه منظور اجرا  یاجرائ  يهادستگاه   یمال  رانیحسابان و مد  يذ  -و

 ي قراردادها  گاهیو دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پا  يمکلفند بر اساس قرارداد واگذار  1398/    2/    15مصوب    یرانیا  ياز کاال  تیحما

 نیواگذارشده تأم  يحساب مطالبات قرارداد  هیو مقررات نسبت به تسو  نیمطابق قوان  یمقام دستگاه اجرائ  نیباالتر  دییصدور حواله و تأ  اکشور ب

 .ندیکننده اقدام نما نیاز تأم  ابتیبه ن رندهیه به پذکنند

 

نمونه    رش یپذ  ی محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائ  وان یسازمان برنامه و بودجه کشور و د  يبا همکار  یی و دارا  يوزارت امور اقتصاد:    1:    ز

اجراء   يرا برا  ياسناد کاغذ  رینظ  يا  هیسرما  يهاییتملک دارا  يهادولت و طرح  یعموم  يهانهیپرداخت هز  يبرا  یکیالکترون  یاسناد مال

 د. یابالغ نما

 
 يجمهور يدولت، بانک مرکز يهاو پرداخت هاافتیدر هیشدن کل یکی استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترون يدر راستا -2

 يهاشرکتاز جمله درآمد   یوصول وجوه عموم  یکل کشور) سازوکار اجرائ ي(خزانه دار ییو دارا يوزارت امور اقتصاد ی با هماهنگ ران یا ی اسالم

  ي ابزارها  ق یتابعه آن، از طر  يواحدها  ریو سا  رانیا  ینفت  يهاو پخش فرآورده  شیپاال  یشرکت مل  ریمستلزم ذکر نام نظ  يهاشرکتو    یتدول

 يجمهور يکل کشور نزد بانک مرکز يداربه حساب خزانه   یهر تراکنش بانک يوجوه برا زیشناسنامه وار دی ا تولب  یخاص وجوه عموم کیالکترون

 .دیرا فراهم نما رانیا یاسالم

نام م  یدولت   يهاشرکتو    یدولت  يهاشرکت افتتاح حساب  يداربا مجوز خزانه   توانندیمستلزم ذکر  به  نسبت   رینزد سا  یفرع  يهاکل کشور 

اصل پنجاه    تیاعتبار با رعا  نیمنابع تأم  ریسا  نیو همچن  يگذارهیسرما  يهاوام   ر یمنابع نظ  ریسا  افتیدر  يبرا  یو خصوص  یعامل دولت  يهابانک

 .ندیاقدام نما یقانون اساس) 53( ومو س
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و قابل رصد   يشناسه(کد)گذار  ي، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برا 1400ماه سال    ریت  انیپاسازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا    -3

  ي و گزارشگر  يحسابدار تی ریمد يدر راستا زین یبخش عموم یاجرائ يهادستگاهو استاندارد نمودن آن اقدام کند تا  یبودن مخارج دولت

 .ندیگزارش نما یبخش عموم يظام حسابدارو ن يابودجه  ماتیخود را مطابق با تقس ملکرد،عدولت یمال

اختصاص  یها از محل منابع عمومپرداخت  هیکل  -4 با هز  یو  بخش    ياهیسرما  يهاییتملک دارا  يهاطرح   نیو همچن  یعموم  يهانه یمرتبط 

از    یاز دستگاه اجرائ  ابت یبه ن  یکیالکترون   یاسناد مال  رشیبراساس پذ  ،ی نمودن بده  یمراحل خرج و قطع  هیکل  تیدولت با رعا  یعموم

انتظام  ینظام  یاجرائ  يهادستگاهمربوط به    يها. پرداختگرددیپرداخت م  میبه طور مستق  نفعيدر وجه ذ  1400خردادماه سال    يابتدا و    یو 

 . باشندیم یحکم مستثن نیاز شمول ا یاجرائ يهادستگاهدر حد نصاب معامالت کوچک  یمصارف عموم نیو همچن یتیامن

  ک ی و سامانه حواله الکترون  ينزد بانک مرکز  يهاحساب  ق یصرفاً از طر  1400خردادماه سال    ياز ابتدا  یدولت  يهاشرکت   ي پرداختها  هیکل  -5

 .شودی انجام م یینها نفعیبا درج شناسه پرداخت و در وجه ذ

 است. یدر اموال عموم   یرقانونیسازوکار در حکم تصرف غ  نیخارج از ا یپرداخت هر

اقتصاد  -6 امور  ا  يهای پرداخت  هیکل کشور) مکلف است اطالعات کل  يدار(خزانه ییو دارا  يوزارت  تفک  نیموضوع  را به   يهاسرفصل  کیبند 

  وان یسازمان برنامه و بودجه کشور، د  ياطالعات را برا  نیبه ا  یو امکان دسترس  عیتجم  یینها  نفع یشناسه پرداخت و ذشده در    فیتعر

 .دیفراهم نما یاسالم يبرنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا ونیسیمحاسبات کشور و کم

سازمان برنامه   یرا با هماهنگ یینها نفع  يبه ذ میپرداخت مستق یکل کشور)، ساز و کار اجرائ ي(خزانه دار یو دارائ يامور اقتصاد وزارت

مقام دستگاه    نیبر عهده باالتر  یصحت و سالمت اسناد مال  تی. مسوولدیاجراء ابالغ نما  يبرا  1400ماه سال    بهشتیارد  انیاو بودجه کشور تا پ

 . باشدی محاسبات کشور م وانیو د یائاجر

 
  ت یریقانون مد)  5مشمول ماده (  یاجرائ   يهادستگاه فیبر تکل یتوسعه کشور مبن  يهابرنامه  ی قانون احکام دائم)  37بند (چ) ماده (  يدر اجرا  -ح

قرارداد مشخص با  یط) 6و  1، 4فصول  يخود (به استثنا  يانه یاز اعتبارات هز ) %1( درصدکی کردنهیبه هز يخدمات کشور

  میسازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظ  ، یرسانو اطالع  یبخش  یو آگاه  يسازبرنامه جهت فرهنگ   دیتول  يبرا  ما یسازمان صدا و س 

مشمول کسر،   یاعتبار دستگاه اجرائ  صیبند را متناسب با تخص  نیاعتبارات موضوع ا  ، يا  نهیاعتبارات هز  صیسازوکار مناسب در هر مرحله از تخص

و مقررات مربوط نسبت به انعقاد    نیظفند براساس قوانمو   ربطیذ  یاجرائ  يهادستگاهو    مایاختصاص دهد. سازمان صدا و س  مایسو به سازمان صدا و  

 .ندیبند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نما نیآن اقدام و گزارش عملکرد ا يقرارداد و اجرا دیتمد ای

  ران یا  یاسالم  يجمهور  يمایسازمان صدا و س  صیآنتن به تشخ  ازیبند بر اساس تنوع و ن  نیموضوع ا  يهازمان و جدول پخش برنامه  د،یتول  قالب

 .گرددی م ییشناسا  رانیا ی اسالم ي جمهور مایسازمان صدا و س ي. اعتبار فوق جزء درآمدهاشودیمشخص م

  

 : 20 تبصره

 : شودی مقرر م ی انضباط مال جادیو کارکنان دولت و ا یانسان  يروین یساماندهبه منظور  -الف

قانون    نیا)  3شماره(  وستیکه نام آنها در پ  یدولت  يهاشرکت  هیقانون برنامه ششم توسعه از جمله کل)  29موضوع ماده(   یاجرائ  يهادستگاه  -1

(مشخص)،    نیو قرارداد کار مع  یمانیپ  ،یقرارداد منعقده کارکنان رسم  ای  ینیو احکام کارگز  یو استخدام  يذکر شده است، مکلفند اطالعات فرد

کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به    ریو سا  راپزشکانیسالمت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پ  و کارکنان حوزه  يکارگر

(پاکنا) ياطالعات کارکنان نظام ادار  گاهیرا درسامانه پا  شوندیم  رفتهیبه خدمت پذ  یدستگاه اجرائ  کیدر    دارتیقرارداد مقام صالح  ایموجب حکم  

 .ندینما یروزرسانبه  ایثبت 

 .کندینم جادیاشخاص ا يریکارگاستخدام و به  يبرا  ی حق گونهچ یاطالعات ه نیا درج

 

اطالعات کارکنان   گاهیبند، صرفاً بر اساس  پا  نیا)  1مذکور در جزء(  اعتبار حقوق کارکنان  صی، تخص  1400از خرداد ماه سال    -2

 .ردیگی(پاکنا) صورت مينظام ادار

از محل    یاجرائ  يهادستگاه کارکنان   هیبه کل  رمستمر ی و مستمر و غ  م یهرگونه پرداخت مستق  1400از خردادماه سال    2-1

از منابع عموم  يانهیاعتبارات هز آنان در پا  یو اختصاص  ی و  (پاکنا)، از اعتبارات ياطالعات کارکنان نظام ادار  گاهیصرفاً پس از ثبت اطالعات 

 . شودیانجام م ینهائ  نفعيکل کشور به ذ يدارتوسط خزانه  ربطيذ  یشده دستگاه اجرائمحقق یدرآمد اختصاص ای یمعمومنابع  افتهیصیتخص

از   یکیآن به    يموضوع است و در صورت استنکاف از اجرا  نیا  يمسئول اجرا  ،ییمقام اجرا  نیو باالتر  حسابیذ  2-2

 . شوندیمحکوم م  1392/ 2/  1مصوب  یقانون مجازات اسالم ) 19ماده () 5تا () 3درجه ( يریتعز يمجازاتها
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(اشخاص    ینهائ  نفعیدر قالب شناسه ذ  شودی م  ی محرمانه تلق  یمل  تیامن  ی عال  يشورا  صیکه به تشخ  يجز در موارد  یاجرائ  يهانه یهز  ریسا  2-3

 . ردگی یکل کشور قرار م يدارخزانه  اریاطالعات در اخت نی) صورت گرفته و ایو حقوق یقیحق

 
 یبانیبند در خصوص وزارت دفاع و پشت  نیا  فیتکال  ریسا  يبند و اجرا  نیا)  2و ()  1(  يموضوع اجزا  یانسان  يرویثبت اطالعات ن  ی چگونگ  -3

سازمان    ،یمل  تیامن  یعال  يشورا  رخانه یو دب  یاتم  يسازمان انرژ  ه،یقضائ  مسلح، وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه  يروهایمسلح ، ن  يروهاین

 ي هانامهوه یدر ش  شدهنییتع  یکل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائ  ی سازمان بازرس  لی قانون تشک)  3موضوع ماده (  نانکارک

  ی اجرائ   يهادستگاه يکاربا هم  یی و دارا  يکشور و وزارت امور اقتصاد یو استخدام  يبرنامه و بودجه کشور و ادار  يهاکه توسط سازمان   یمستقل

 است.  رانیوز اتیبند بر عهده ه نیا ياز اجرا یمستثن يهادستگاه  ریسا نیی. تعگرددی م نییتع شود،یم نیتدو مذکور

  یی و دارا  يکشور و وزارت امور اقتصاد  یو استخدام  يبرنامه و بودجه کشور و ادار  يهاسازمان  شنهادیبند به پ  نیا)  2و ()  1(  ياجزا  یاجرائ  نامهنییآ

 .رسدی م رانیوز أتیه بیتصوو به  شودیم هیته 

 
برنامه و بودجه    يهاسازمان  يموظف است با همکار  ییو دارا  يوزارت امور اقتصاد  1400سال    يبند و از ابتدا  نیا  ي بهبود روند اجرا  يدر راستا  -4

 کشور:  یو استخدام يکشور و ادار

  ا ی(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزا  ياطالعات کارکنان نظام ادار  گاهیمحاسبات کل کشور از همه اطالعات مندرج در پا  وانیامکان استفاده د  4-1

 .دیها را فراهم نماسامانه  نیا يهاتیهمه ظرف نیو همچن

  ی اسالم  ي برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورا  ونیسیمبه ک  کباری بند را به صورت سه ماه    نیا)   2و ()  1(  ياجزا  ي گزارش روند اجرا  4-2

 .دیارائه نما

 
(پاکنا) و سامانه  ياطالعات کارکنان نظام ادار  گاهیاز اطالعات مندرج در پا  یگزارش  کباریمحاسبات کشور موظف است به صورت سه ماه    وانید  -5

  نیا)  1مشمول جزء (  ییاجرا  يهادستگاهدرباره هرکدام از    ریشامل اطالعات ز  دیگزارش با  نی. ادیمنتشر نما  یبه صورت عموم  ایثبت حقوق و مزا

 بند به صورت ماهانه باشد: 

 ي(مشخص) و کارگر نیقرارداد کار مع  ، یمانیپ ،یرسم کیدستگاه ها به تفک  نیتعداد کارکنان هر کدام از ا -5-1

 کارکنان  يایبت حقوق و مزادستگاه ها با نیتوسط ا یکل مبلغ پرداخت زانیم -5-2

 کارکنان يایبر حقوق و مزا اتیدستگاه ها بابت مال نیتوسط ا یپرداخت  اتی کل مبلغ مال زانیم -5-3

 
  يهاوست یقانون و پ نیخود را از محل ا يانه یقانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هز) 29موضوع ماده( یاجرائ يهادستگاه  اراتیتمام اخت -ب

و    دمقررات خاص دارن  یکه به حکم  قانون اساس  ییهادستگاه  يبه استثنا  باشندیم  یو استخدام  يمقررات خاص ادار  يو دارا  کنندیم  افتیآن در

استخدام  . هرگونه  شودیاالجراء مموقوف   1400  در سال  ی انسان  يروین يریشده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگ  یموارد مستثن  زین

 أخذ کشور و    یو استخدام  يسازمان ادار  يبند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سو  نیمشمول ا  يهادستگاهدر تمام   یانسان  يروین  يریو به کارگ

بند، حداکثر تا   نیبند منطبق بر حکم مندرج در ا نیدر قانون است. دستورالعمل ا یبار مال ینیبش یبر پ یسازمان برنامه و بودجه کشور مبن هیدییتأ

 . شودی ابالغ م یمل تی امن یعال يشورا  رخانهیدب دییو پس از تأ هیمذکور ته  يهاسازمان يقانون با همکار نیا بیپس از تصو ماهکی

 
قانون برنامه ششم  ) 5و () 3در مواد ( شدهینیبشیپ يهابه اهداف و انجام برنامه یابیو دست یاجرائ يهادستگاهدر  يوربهره يبه منظور ارتقا -ج

 توسعه: 

پا  يخدمات کشور  تیریقانون مد)  5موضوع ماده (  ی اجرائ  يهادستگاه  -1 تا  برا   یاتیعمل  يهابرنامه  1400خردادماه سال    انیموظفند    ي خود 

  یو استخدام يبرنامه و بودجه کشور و ادار يهاتابعه خود را به سازمان   يدر ستاد و واحدها يوربهره يشاخصها يو ارتقا تیریاستقرار چرخه مد

متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور،   يهامکلفند در موافقتنامه  یاجرائ يهادستگاهکنند.   لیتکم ای) ارائه و رانیا يوربهره ی(سازمان مل ورکش

به ارسال   طبرنامه منو  نیماهه ااعتبار سه  صی. تخصندینما  ینیبشیپ  »يوربهره   يارتقابا عنوان «  ياموضوع را در برنامه  نیاعتبارات الزم ا

عملکرد    دییکشور و تأ  یو استخدام  ي وابسته به سازمان ادار  ربط یها به سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ذدستگاه يگزارش عملکرد از سو

 است.  رالذکریسازمان اخ  ياز سو

نفت،    یشرکت مل  لینام است از قب  حیتصر  ایکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و    ییهادستگاهها و  شرکتو    یدولت  يهاشرکت  هیکل  -2

سازمان    ، يانوردیسازمان بنادر و در  ران، یا  ی اسالم  يجمهور  يبانک مرکز  ران،یا  ی میپتروش  عیصنا  یتابعه وزارت نفت، شرکت مل  یدولت  يهاشرکت

  ي موظفند برا  يو وزارت جهاد کشاورز  رانیا  یمعدن  عیمعادن و صنا  يسازمان توسعه و نوساز  ران،یا  عیصنا  يسازمان گسترش و نوساز   ما،یصداوس

  ، قانون برنامه ششم توسعه )  3ماده ()  2متناسب با جدول (  شدهی نیبشیو تحقق اهداف پ   دیعوامل تول  ریکار و سا  يروین  ه،یسرما  يوربهره  يارتقا
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  ریسا  ایو  یمجامع عموم بیو در قالب بودجه ساالنه به تصو ینیبشیرا به صورت مستقل پ  يوربهره يارتقا يهابرنامه ي اجرا ازیاعتبارات مورد ن

تا پا  ربطي ذ  ی مراجع قانون  کشور   ی و استخدام  ي برنامه و بودجه کشور و ادار  يهابه سازمان  1400خردادماه سال    انیبرسانند و گزارش آن را 

مل ملرانیا  يوربهره  ی(سازمان  بودجه کشور و سازمان  برنامه و  ارائه کنند. سازمان  ا  رانیا  يوربهره  ی)  تحقق  بر  اهداف و    نیموظفند  بند و 

  هرگونه . پرداخت  ندیارائه نما  رانی وز  أتیدوم به هماهه اول و  شش   يرا برا   افتهینظارت نموده و گزارش اقدامات انجام  شدهینیبشیپ  يشاخصها

 حه یال )  241و ماده()  2دولت(  یاز مقررات مال  یبخش  میقانون تنظ)  84ماده(  تیها با رعاشرکت  نیا  رانیو مد  رهیمدأتیه  يپاداش ساالنه به اعضا

قسمت  یقانون تجارت مصوب    یاصالح  قانون  بعد  1347/    12/    24از  الحاقات  و  اصالحات  شاخصها  يبا  براساس  تأ  يور بهره  يصرفاً   دییو 

 کشور قابل اقدام است.  یو استخدام يبرنامه و بودجه کشور و ادار يهاسازمان

 . رسدی م رانیوز أتیه ب یکشور و برنامه و بودجه کشور به تصو یو استخدام يادار يهاسازمان شنهادیبند به پ  نیا یاجرائ نامهنییآ

 
مکلفند،    ثارگرانیبه ا  یقانون جامع خدمات رسان)  2مشمول ماده (  يهادستگاهقانون برنامه ششم توسعه، )  87بند (ذ) ماده (  ياجرا  يدر راستا  -د

به   ننسبت  و  (  ي  ه یکل  یاستخدام   تیوضع  ل یتبد   ز یاستخدام  ماده  قانون جامع خدمات رسان)  21مشموالن  به    یقانون 

  نیقرارداد انجام کار مع  ،یمانیآنها به صورت پ  یموضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغل  يهادستگاهدر   ختلفم  نیکه با عناو  ثارگرانیا

 ایو    یعمران  يهاو اعتبارات طرح   يخدمات کشور  تیریقانون مد)  17و ماده ()  32و تبصره ماده (  ياز محل اعتبارات جار  ایو   باشدیم  یشرکت  ای

با   ندی نمایم  ایخدمات کشور خدمت نموده و    تیریقانون مد)  45(الف) و (ب) ماده (  يموضوع بندها   يگر  يو تصد   یتیاکماز جمله ح   نیعناو  ریسا

به    15/10/1389مصوب    رانیا  یاسالم  يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور)  44بند (و) ماده ()  2تبصره (  تیبا رعا  نشیمراحل گز  یط

  الیر)  5.000.000.000.000(  اردیل یبه مبلغ پنج هزار م  550000-88  فی حکم از محل رد  نیا  ازی. اعتبار مورد نندیاقدام نما  یام رسمصورت استخد

 .ردیگیقرار م ربط یذ یاجرائ يهادستگاه اریدر اخت

 ثارگران، یو امور ا  دیادشه یکشور، بن  یو استخدام  ي برنامه و بودجه کشور و ادار  يقانون به عهده سازمانها  نیحسن اجرا و نظارت برا  تیمسئول

 .باشدی م ربطیذ يهادستگاهمقام   نیتر یمسلح و عال يروهاین یبانیوزارت دفاع و پشت

 
و با حتساب    ی انقالب فرهنگ  یعال  يو مصوبات شورا  نیقوان  تیکشور مکلفند با رعا  ی و استخدام  ي وزارت آموزش و پرورش و سازمان ادار  -ز

  یمعلمان قرآن  هیکل  نیاستفاده نشده و همچن  یاستخدام  يمجوزها  ماندهیاز محل باق  نینسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفر  سیسنوات تدر

  الیر)  500.000.000.000(  اردیل یف پانصد موزارت آموزش و پرورش در سق  127503  فیبند از محل رد  نی ا  ياز اجرا  یناش  ی. بارمالندیاقدام نما

 .گرددیم نیتأم

 
 .ندینما نهیعامل هز  ریپدافند غ نهیاز اعتبارات خود را در زم) %2تا دو درصد ( شودیاجازه داده م ییاجرا يهادستگاهبه   -ي

 

صرف  ) 6و () 4، ()1از فصول ( ری خود را غ يا نهیاز اعتبارات هز) %1درصد ( کیتا  شودیاجازه داده م ییاجرا يهادستگاهبه  -ع

 .ندینما تی جمع یکل يهااست یتحقق س

 
  ه ی قانون ته   نیماه پس از ابالغ انشده است، حداکثر ظرف سه  ی نیب  شیپ  ی که مدت خاص  يقانون در موارد  نی ا  ازیمورد ن  ی اجرائ  يهانامهنییآ  -ف

 . رسدیم ران یوز أتیه بیو به تصو شودیم

 
 است.  1400قانون مربوط به سال   نیاحکام مندرج در ا ياجرا -ص
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مجموعه اي آموزشی و  تالیفکتاب مباحث جاري ذیحسابی، تلاشی جامع براي 
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