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كل كشور  ۱۳۹۹قانون بودجه سال   

 



 

 

 االسالم والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحانيحضرت حجت

  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

( ۱۲۳در اجففراي ا ففص يو ففس و  يسففت وسففوم  ۱۶/۹/۱۳۹۸مففور   ۱۱۷۸۵۸عطففب  ففم نامففم  ففمار  
كشفور كفم  فا عنفوان اليحفم  فم  كفص ۱۳۹۹اسالمي ايفران قفانون  ودجفم سفا  قانون اساسي جمهوري 

اليالي( و مجلفس  فوراي اسفالمي يمفسيد درديفس   فودا  راسفاق م ن ممفام مي فد رلهفري  مس لفم
قففانون اساسففي  ففا ي ففويه در جلسففم رو  ( ۸۵و لشففتاد و جففنجد  ( ۵۷ ا ففو  جنجففا  و ل ففتد 

كميسففيون يل يففل مجلففس  ففوراي اسففالمي و ي ييففس  ففوراي محتففرم  ۲۶/۱۲/۱۳۹۸دو ففنهم مففور  
 .دردد نگههانا  م جيوست ا الغ مي

 رییس مجلس  ورای اسالمی  -علي الريجاني

 كص كشور ۱۳۹۹قانون  ودجم سا   

کففص کشففور ا  حیففع منففا ف و م ففارب  ففالل  ففر  یسففت میلیففون و  ۱۳۹۹ ودجففم سففا   -واحففس ماد 
و چهففار ميليففارد و سي ففس و ل تففاد و يفف   دويسففت و   ففت و  فف  لففنار و جان ففس و سففي

 : رح  یر استلایر  م( ۲۰,۲۶۶.۵۳۴.۳۷۱.۰۰۰.۰۰۰ميليون  

ای و مففالی و لفای سفرمایملفت ا  لحففار درآمفسلا و وادفداری دارايیمنفا ف  ودجفم عمفومی دو -الفب
ای و مفالیا  فالل  فر لفای سفرمایملا و يملف  دارايیم ارب  ودجم عمفومی دولفت ا  حیفع لنینفم

 فف  میلیففون و چهار ففس و نففود و لشففت لففنار و نففود و سففم ميليففارد و نه ففس و  يسففت و يفف  
 :لایر  امص( ۶,۴۹۸.۰۹۳.۹۲۱.۰۰۰.۰۰۰ميليون  

منففا ف عمففومی  ففالل  ففر جففن  میلیففون و ل ت ففس و د  لففنار و يو ففس و سففي و  فف  ميليففارد و  -۱
  لایر( ۵,۷۱۰.۱۳۶.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰چهار س و   ت ميليون  

لا و مؤسسفات دولتفی  فالل  فر ل ت فس و لشفتاد و ل فت لفنار و درآمفس اتت ا فی و ارينانفم -۲
( ۷۸۷,۹۵۷.۴۶۱.۰۰۰.۰۰۰  ميليففون  نه ففس و جنجففا  و ل ففت ميليففارد و چهار ففس و   ففت و يفف

 لایر

 ودجففم  ففرکتهای دولتففیا  انمهففا و مؤسسففات انت ففاعی وا سففتم  ففم دولففت ا  لحففار درآمففسلا و  -ب
سففایر منففا ف يفف مین اعتهففار  ففالل  ففر چهففارد  میلیففون و سی ففس و   ففت و سففم لففنار و دويسففت و 

لایر و ا  ( ۱۴,۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰  ففت و چهففار ميليففارد و جان ففس و ل تففاد و جففن  ميليففون  
لففا  ففالل  ففر چهففارد  میلیففون و سی ففس و   ففت و سففم لففنار و لا و سففایر جرداتتحیففع لنینففم

( ۱۴.۳۶۳.۲۶۴.۵۷۵.۰۰۰.۰۰۰دويسففت و   ففت و چهففار ميليففارد و جان ففس و ل تففاد و جففن  ميليففون  
 لایر

 ۱يه ر   



 

دففا ي و تففال   سففهد  ففنسوس يوسففيم ملففي ا  منففا ف حا ففص ا   ففادرات ن ففت و مييانففات -الففب
 ففود.  انفف  مركففني جمهففوري اسففالمي ايففران مولففب يييففين مي( %۲۰در ففس   ففادرات دففا   یست

اسففت در لففو  سففا  و متناسففه  ففا و ففو  منففا فا  الوا ففلم نسففهت  ففم واريففن ايففن وجففو  و سففهد 
 فركت ملفي ن فت ايفران ا  كفص  فادرات ن فت تفام و مييانفات دفا ي (  %۱۴/۵در س  چهارد  و نيد 

 ففركت دولتففي يا يففم ( %۱۴/۵در ففس    يمسففيد سففود سففهام دولففت( و سففهد چهففارد  و نيد  ميففاب ا
و ارت ن ففت ا  محففص تففال   ففادرات دففا  لهييففي  ميففاب ا  يمسففيد سففود سففهام دولففت و مالیففات 

جففسو   ففمار   ۲۱۰۱۰۹موضففور رديففب درآمففسي ( %۳در ففس   ففا نففر   فف ر( و لمهنففين سففهد سم
 فورت مالانفم واريفن و ا  مفا  يفا دلد سفا  محاسفهم و مفدكور  ماين قانون اقفسام كنفس. مهفالل (  ۵ 

 ففس  يففا سففهد قففانونی سففی و ييیین( %۲۰در ففس  الت اوت سففهد  یست ففود. ما ففميسففويم مي
 ففنسوس يوسففيم ملففی ا  محففص ورودی ایففن  ففنسوس  ففم نسففهت سففهد  ففنسوس ( %۳۶در ففس    

 ففود و  ا جراتففت آن  ففم ی میعنوان  ففسلی دولففت و وام يلمفف ففم ۱۳۹۹و ديگففر اجففنا  در سففا  
 .کنس نسوس  ا سا  وکاری است کم لی ت امنای  نسوس يوسيم ملی مشن  می

مر ففوب  ففم سففهد  ففركت ملففي ن ففت ( %۱۴/۵در ففس  كرد وجففو  سففهد چهففارد  و نيد دففناره لنينففم
 فار يوسفو و ارت ن فت  فم مجلفس  فوراي ما  ي ايران و  ركت دولتي يا يفم و ارت ن فت لفر سفم

لاي  رنامففم و  ودجففم و محاسففهات و انففرشي مجلففس  ففوراي اسففالمي و و كميسففيون اسففالمي
 . ود سا مان  رنامم و  ودجم کشور ارائم مي

سمب منفا ف حا فص ا  ار ه  فادرات ن فتا مييانفات دفا ي و تفال   فادرات دفا  منفسر  در   -ب
و نه ففس و  ايففن قففانون ميففاد  چهار ففس و جنجففا  و چهففار لففنار ( ۵جففسو   ففمار    ۲۱۰۱۰۱رديففب 

منففسر  ( %۳در ففس  لایر و منففا ف مر ففوب  ففم سم( ۴۵۴,۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لشففتاد و  فف  میلیففارد  
ايففففن قففففانون  یسففففت و لشففففت لففففنار ميليففففارد ( ۵جففففسو   ففففمار    ۲۱۰۱۰۹در رديففففب 

 . ود لایر يييين مي( ۲۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 ففادرات دففا  در سففا   چنانهففم منففا ف دولففت ا  محففص  ففادرات ن ففتا مييانففات دففا ي و تففال  - 
 فود  فا رعايفت کمتر ا  سمب ممرر در  نفس  ب( ایفن يه فر  دفرددا  فم دولفت اجفا   داد  می  ۱۳۹۹

لاي يوسففيم قففانون احوففام دائمففي  رنامففم( ۱۶ نففس  ح( مففاد   ( ۴و جففن   ( ۱۷ نففس   ( مففاد   
ت الت او ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسي نسففهت  ففم يفف مین ما ففم ۱۳۹۵/۱۱/۱۰كشففور م ففوب 

 س  ا  منا ف حساب  تیفر  ار ی اقفسام کنفس. در  فورت يحمفل درآمفس مفا اد  فر سفمب ممفرر حا ص
قفانون احوفام دائمفي (  ۱۷در  نس  ب( اين يه فر ا درآمفس حا فلم  فر اسفاق حوفد  نفس  ب( مفاد   

 .دردد لاي يوسيم كشور  م حساب  تير  ار ي وارين مي رنامم

ر ففو مملففب اسففت ا  محففص سففهد چهففارد  و  يففم  يو ارت ن ففت ا  لريففل  ففركت دولتففي يا -د 
لایر نسففهت ( ۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ففرکت مففدكور يففا میففنان جففانند  لففنار میلیففارد  ( %۱۴/۵در ففس  نيد 

يمام دا رسففاني  ففم روسففتالاا يففساوم لففاي نيمففم ففم دا رسففاني  ففم روسففتالا و ايمففام لرح جروش (
لای سیسففتان و  لوچسففتانا ای اسففتاندا رسففانی  ففا اولویففت دا رسففانی  ففم  ففهرلا و روسففتال

لاي تففور و  يا انفف  اقففسامات ال م را لرمندففانا تراسففان جنففو يا جنففوب كرمففان و  هرسففتان
 ففس  ا  لاي مر ففوب  ففم دا رسففاني  ففم مففسارق و مسففاجس روسففتالاي دا رسانيعمص آورد. لنينففم ففم

 .محص اين منا ف قا ص ي مين است



 

ر ففو ا  محففص منففا ف  نففس  الففب( کت دولتففی يا يففم  یو ارت ن ففت مملففب اسففت ا  لریففل  ففر -لففف
م فوب (  ۲قانون الحاس  رتفي مفواد  فم قفانون ين فيد  نشفي ا  ممفررات مفالي دولفت  (  ۶۵ماد   
منففا ف حا ففلم موضففور  نففس مففدکور را  ففم ( %۸۰ا  لشففتاد در ففس  ( %۳۰در ففس  ا سی۱۳۹۳/۱۲/۴

 .درق مسارق اتت اص دلس سا ی سامانم درمایشی یم سلنار کالقي مین و استانسارد 

دولففت مملففب اسففت ا  لریففل  ففركت ملففي ن ففت ايففران در  ففورت درتواسففت دسففتگالهاي  -و
لای لایر ا  تففال   ففسلی( ۹۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ر ففو يففا مهلففل نه ففسلنار ميليففارد  اجرائففي  ي

قطيی تود  فم ا فناص حمیمفیا حمفوقیا ييفاونی و ت و فی کفم در چهفارچوب ممفررات مر فوب 
ایجففاد  ففس  و لمهنففین اجففرای يمففالیب ایففن قففانون ا  جملففم جرداتففت  ۱۳۹۸ان سففا  يففا جایفف

ييهففسات مر ففوب  ففم لرحهففای عمرانففی را ا  محففص يحویففص ن ففت تففام  ففم ایففن ا ففناص  راسففاق 
ایا يسففویم و ا  لريففل منففا ف و م ففارب عمففومي دولففت و قیمففت  ففورق انففرشی یففا قیمففت منطمففم

داري كفص اعمفا  حسفاب کنفس. اجفرای ایفن حمفدا تنانفمايفن قفانون  فا (  ۲۱ راساق جسو   فمار   
 فس  در  نفس  ب( ایفن يه فر  نیسفت و مفا اد  فر سفمب منفسر   سن سفمب ييیینمنوب  م اجرائی

در  نففس مففدكور اسففت. لمهنففین در  ففورت يماضففای ا ففناص حمیمففیا حمففوقیا ييففاونی و 
ا يففا سففمب ۱۴۰۰  سففا  ت و ففی دارای انففوار اوراس مففالی اسففالمی  ففا سررسففیس  وديففر ا  تردادمففا

لایر ا  لریففل يحویففص ن ففت تففام  ففادرايی  ففم ( ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يو ففسوجنجا  لنارمیلیففارد  
 .این ا ناص  م مینان ار ه اسمی اوراس  ا قیمت  ورق انرشی يسویم نمایس

جهففت جرداتففت ( %۲۰در ففس  متناسففه  ففا میففنان اسففت اد  ا  سففا  وکففار ایففن  نففسا ميففاد   یست
عنوان سفهد  فرکت ملفی ن فت ایفرانا  فم(  %۱۴/۵در فس  نید ويوسفيم ملفی و چهارد   سهد  فنسوس

الت اوت سففهد دیففرد. ما ففمحوالففم يحویففص ن ففت قا ففص انتمففا   ففم ریففر در اتتیففار آنهففا قففرار می
 ففنسوس يوسففيم ملففی ا  ( %۳۶در ففس    ومففدکور يففا سففهد قففانونی سی( %۲۰در ففس   یست

ی دولففت  ففم ایففن  ففنسوس  هففت و  ففم میففنان سففهد  ففرکت ملففی عنوان  ففسلدروتم  ففميهفاير  ففورت
عنوان  ففسلی دولففت  ففم ایففن  انمهففا من ففور لای ایففن  ففرکت  ففم  انمهففا  ففمن ففت ایففرانا  ففسلی

 . ود می

لای نامم اجرائی ایفن  نفس  فم جیشفنهاد سفا مان  رنامفم و  ودجفم كشفور  فا لممفاری و ارينانفمآيین
امففور اقت ففادی و دارايففی و  ففنيتا ميففسن و يجففارت ن ففتا دوففار و جشففتیهانی نیرولففای مسففل ا 

 .رسسي ویه لی ت و یران می م

 ۲يه ر   

 -الب

 نففس  د(  (۲ ففودا وادففداري  نگالهففاي دولتففي موضففور جففن    ففم دولففت اجففا   داد  مي -۱
را جففس ا   ۱۳۸۴/۳/۱قففانون اساسففي ا الرففی مففور  ( ۴۴  لاي كلففي ا ففص چهففص و چهففارمسياسففت

اي و الليفت متماضففي وادففداري انجفام دلففس و جففس ا  واريفن منففا ف حا ففلم احفرا   ففالحيت حروففم
ايفن قفانون  فا ي کیفس  فر يمویفت (  ۱۳ا م فارب مر فوب را ا  لريفل جفسو   فمار   ۳۱۰۵۰۱ م رديب  

 .لا جرداتت كنسيياونی



 

لففای دولتففی و ارت امففور اقت ففادي و دارایففی مجففا  اسففت يمففام یففا  نشففی ا  سففهام و دارایی -۲
مانففس  سففهام متيلففل  ففم دولففت و  ففرکتهای ی اجرائففی  يرمجموعففم قففو  مجريففم و  اقیدسففتگالها

لای دولتففی در  نگالهففای مشففمو  وادففداری را مطففا ل رو ففهای منففسر  در قففانون اجففرای سیاسففت
 فا ا فالحات و الحاقفات  يفسي  ۱۳۸۷/۳/۲۰قفانون اساسفی م فوب  (  ۴۴کلی ا فص چهفص و چهفارم  

واريففن كنفس. عففالو   فر رو ففهای وفوسا وادففداری  ۳۱۰۵۰۲ا  ففم رديفب وادفدار نمایفس و منففا ف حا فلم ر 
مشففروب  ففم اينوففم  (ETF) دداری قا ففص مياملففم در  ففورقلای سففرمایمسففهام در قالففه  ففنسوس

لا  ففا مففسيريت دولتففي  ففراي  لنسمففست نها ففس و یففا عرضففم سففهام  ففم روه يشففويص ايففن  ففنسوس
 : هت س اره  ا  رایو  یر نین مجا  است

ت امففور اقت ففادي و دارایففی مجففا  اسففت سففهام  ففرکتهای يا يففم در  ففورق اوراس  هففادار و ار  -۱-۲
يهران یا ورا ورق ایفران را کفم در مالمیفت دسفتگالهای اجرائفی یفا  فرکتهای يا يفم آنهفا قفرار دارنفس 
در چهفففارچوب رو فففهای منفففسر  در ایفففن جفففن  وادفففدار نمایفففس. در  فففورت وادفففداری در قالفففه 

دداریا لای سففرمایمی قا ففص مياملففم در  ففورقا جففس ا  ایجففاد  ففنسوسددار لای سففرمایم ففنسوس
لا و عرضفم انتما  سهام مفدکور در قالفه ميفامالت تفار  ا  جلسفم رسفمی ميفامالت  فین  فنسوس

جفدیر اسفت. عرضفم سفهام  فرکتها  فم روه  هفت لای یاد فس   فم عمفوم اممانواحفسلا و  فنسوس
مشففمو  ين یففب ( %۳۰در ففس  يففا سففمب سي دداری لای سففرمایمسفف اره یففا در قالففه  ففنسوس

 .است. مینان ين یب يوسو لی ت و یران ييیین می¬ ود 

لا  ففا لا و  ففرکتهای دولتففی مجا نففس نسففهت  ففم ي سففیس  ففنسوسلاا سففا مانو ارينانففم -۲-۲
لایر  ففم  ففورت نمففس یففا ریرنمففس  در قالففه انتمففا  ( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰حففساقص سففرمایم د  میلیففارد  

 ففس  در  ففورق اوراس  هففادار يهففران یففا ورا ففورق ایففران( اقففسام  ففرکتهای وهرست سففهام دولففت ا 
 .نماینس

لای تریففس و وففروه واحففسلای لففای ال م در ذتففد سفف اره انمهففای دولتففی ممل نففس لمماری  -۳-۲
 .دداری  نسوس و یا سهام موضور این م و م را ا  لریل  يه تود انجام دلنسسرمایم

لای عالی  فورق مملفب اسفت سفا  وکفار نحفو  اجفرای ایفن جفن  و اساسفنامم  فنسوس ورای -۴-۲
ای جیشفنهاد نمایفس کفم و یفر ين  فی مر ولفم یفا دونفممدکور را  رای ي فویه در لیف ت و یفران  م

دداری ممتففا  عنوان دارنففس  واحففسلای سففرمایم ففس  يوسففو ویا ا  لففرب دولففت  ففمنماینففس  ميروی
دداری را  رعهففس  دا ففتم لیت اعمففا  مففسیریت و حمففوس مالمانففم واحففسلای سففرمایم ففنسوسا مسففؤو

 . ا س

 ففسلي دولففت  ففم  نشففهاي ت و ففي و ييففاوني و نهادلففاي عمففومي ريردولتففي ا  محففص  -۳
لففاي متيلففل  ففم دولففت و مؤسسففات و  ففركتهاي دولتففي  ففم اسففت ناي وادففداري امففوا  و دارايي

قففانون اساسففي و مشففمو  وادففداري ( ۸۳سففوم  مففوارد م ففاديل منففسر  در ا ففص لشففتاد و 
قفانون اساسفي ا  لريفل جفسو  (  ۴۴وچهفارم  لاي كلفي ا فص چهصموضور قفانون اجفراي سياسفت

 .اين قانون قا ص جرداتت است( ۱۸ مار   

قففانون الحفاس  رتفی مففواد ( ۴مشفمو  حوفد مفاد    ۱۳۹۹ فركتهاي در حفا  وادفداري در سففا   -ب
 . ا نسمي( ۲ررات مالی دولت   م قانون ين ید  نشی ا  مم



 

قففانون  رنامففم جنجسففالم  شففد ( ۲۹ر ففو دسففتگالهای موضففور مففاد   و را  و رؤسففای  ی - 
ممل نففس يففا  ۱۳۹۵/۱۲/۱۴يوسففيم اقت ففاديا اجتمففاعي و ورلنگففي جمهففوري اسففالمي ايففران م ففوب 

وهرسففت  ففرکتهای  یرمجموعففم تففود کففم مجمففور سففهام دولففت و  ۱۳۹۹جایففان تردادمففا  سففا  
اسفت را  فم لمفرا  میفنان سفهام يحفت يملف  (  %۵۰   در فسركتهاي دولتي در آنهفا کمتفر ا  جنجا  

 ففس  و  وريجلسففم مجمففف  ففم و ارت امففور دولففت در لففر  ففرکتا  ففوريهای مففالی حسا رسی
 .اقت ادی و دارایی و سا مان  رنامم و  ودجم کشور ارسا  كننس

الفدکر كشفور(  فا لممفاری دسفتگالهای اجرائفی ووس  داری كفصو ارت امور اقت فادی و دارایفی  تنانفم
الففدکر را در چهففارچوب قففوانین و در مو ففب اسففت جرداتففت سففود سففهد دولففت در  ففرکتهای ووس

جفسو   ۱۳۰۱۰۸  مواعس ممفرر قفانونی  فم  فورت مفؤ را جیگیفری و جفس ا  و فو   فم ردیفب  فمار 
( مولفب اسفت سفود و  يفانا سفود كشفور   داري كفصاين قانون واريفن كنفس. دولفت  تنانفم(  ۵ مار   

لففاي عملوففرد دريففاوتي و ميففنان سففهام دولففت در ايففن  ففركتها را  ففم ي ويفف  لففر  ففركتا در دناره
 .رو رساني كنسمالي دولت منيوس و  م

سا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور مو فب اسفت الالعفات مر فوب  فم کلیفم  فرکتهایی را کفم مجمفور 
اسففتا  ففم ي میفف  میففنان ( %۵۰در ففس  کمتففر ا  جنجا سففهام دولففت و  ففرکتهای دولتففی در آنهففا 

ر ففو الیحففم سففهاما مهلففل سففود واریففنی و الالعففات عملمففردی  ففم  ففورت مسففتمص در جیوسففت  ی
 .کص کشور در  و ارائم کنس ۱۴۰۰ ودجم سا  

لایر ا   ففسلي نا ففي ( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ففود مهلففل د  لففنار ميليففارد   ففم دولففت اجففا   داد  مي -د 
( ۴۴لاي كلففي ا ففص چهففص و چهففارم  قففانون اجففراي سياسففت( ۲۹مففاد   ( ۲اجففراي  نففس   ا  عففسم

لففاي مففالي يفف مین کنففس و يففاكنون را ا  لريففل وففروه سففهام و دارايي ۱۳۸۷قففانون اساسففي ا  سففا  
من ور حمايففت ا  نوسففا ي و  هسففا ي  نگالهففاي ييففاوني و ايجففاد ا ففتيا  و كففارآورينيا در  ففم

جففسو   ۵۳۰۰۰۰-۵۴اي  سففرمايم  انفف  يوسففيم ييففاون ا  محففص رديففب  نفف  ييففاون در قالففه اوففن
 .اين قانون لنينم كنس( ۹ مار   

 -لف

و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی مملففب اسففت  ففا لممففاری سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور  -۱
سفامانم یماارچفم الالعفات  فرکتهای دولتفی را يممیفص كنفس.   ۱۳۹۹حساک ر يا جایفان تردادمفا  سفا   

 فرکتهای دولتفیا  انمهفا و مؤسسفات انت ففاعی وا سفتم  فم دولفت منفسر  در جیوسفت  ففمار   کلیفم
این قفانون  فامص  فرکتها و مؤسسفات دولتفی کفم  فمو  قفوانین و ممفررات عمفومی  فم آنهفا (  ۳ 

لای  فهرلای  فا جميیفت  فاالی یف  میلیفون ن فر و مستلنم  کر یفا ي فری  نفام اسفتا  فهرداری 
ریردولتففی موضففور قففانون وهرسففت نهادلففا و مؤسسففات عمففومی  مؤسسففات و نهادلففای عمففومی

 ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسی ممل نففس جففس ا  ا ففالغ ایففن قففانونا  ۱۳۷۳/۴/۱۹ریردولتففی م ففوب 
رو رسفانی الالعفات تفود و  فار نسفهت  فم  هفت و  مما  ی متناو فا  و لفر سفم ۱۳۹۹در لفو  سفا  

ات جایففما الالعففات نیففروی انسففانی  ا  لریففل  ففرکتها و مؤسسففات يا يففم و وا سففتما ن یففر الالعفف
سففامانم کارمنففس ایففران( و مففسیرانا  ودجففم و  ففوريهای مففالی و دنار ففهای عملمففردی در سففامانم 

دولتفففی مسفففتمر در و ارت امفففور یماارچفففم الالعفففات  فففرکتهای دولتفففی و نهادلفففای عمفففومی ریر
ب اسفت اممفان دسترسفی  فم اقت ادی و دارایفی اقفسام کننفس. و ارت امفور اقت فادی و دارایفی مملف



 

الالعففات سففامانم مففدکور را  ففم  ففورت  ففرتو  ففرای سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و دیففوان 
  .محاسهات کشور ورالد کنس

و ارت امففور اقت ففادی و دارایففیا سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففورا سففا مان اداری و اسففتنسامی 
ناد و امففالک کشففور و سففا مان کشففورا  انفف  مرکففنی جمهففوری اسففالمی ایففرانا سففا مان  هففت اسفف

لای المترونیمففی  ففورق و اوراس  هففادار ممل نففس اقففسامات ال م را  ففرای  رقففراری اريهففاب سففامانم
مففريهو  اعففد ا  سففامانم جففامف  ودجففما کارمنففس ایففرانا مهتففاب و سففامانم  ناسففم ملففی ا ففناص 

دولتففی و ریر حمففوقی کشففور(  ففا سففامانم یماارچففم الالعففات  ففرکتهای دولتففی و نهادلففای عمففومی
 .يهاد  الالعات  م عمص آورنس

مفسیر  و مفسیران  فرکتهای مشفمو  ایفن جفن   فا جرداتت لردونم جاداه سفاالنم  فم اعضفای لی ت
( ۲قفانون الحفاس  رتفی مفواد  فم قفانون ين فید  نشفی ا  ممفررات مفالی دولفت  (  ۸۴رعایت ماد   

منفوب  ففم  ۱۳۹۹ا ا   فهریورما  سفا  و نیفن جرداتفت لردونفم منایفا  فم رؤسفا و مففسیران ایفن  فرکته
 ففورت جرداتفت وجفو  مففدکور در حمفد ي ففرب انجفام کامفص يمففالیب ایفن جفن  اسففت. در ریفر این

  . ود ریرقانونی در وجو  و اموا  دولتی محسوب می

 ففار دففناره عملمففرد  ففرکتهای ما  ی و ارت امففور اقت ففادی و دارايففی مملففب اسففت لففر  فف 
لای  رنامفم و  ودجفم و محاسفهات و اقت فادی مجلفس  فورای ونموضور ایفن جفن  را  فم کمیسفی 

 .اسالمی ارائم کنس

قففانون مففسيريت تففسمات كشففوري م ففوب ( ۷۱عضففويت لمنمففان ممامففات موضففور مففاد    -۲
قففانون مففسيريت تففسمات ( ۵و مياونففان و مففسيران دسففتگالهاي اجرائففي موضففور مففاد    ۱۳۸۶/۷/۸

و لمهنففين كاركنففان  ۱۳۶۶/۶/۱كشففور م ففوب قففانون محاسففهات عمففومي ( ۵كشففوري و مففاد   
لای اجرائففی مففسير ا مففسیریت عففاملی و سففایر مففسیریت ففارص در كليففم جسففتهاي مففسيريتي در لي ت

لا اعفففد ا   یرمجموعفففم تفففود و  فففرکتهای دولتفففی و نهادلفففای عمفففومی ریردولتفففی و سفففا مان
  . یرمجموعم سایر دستگالها ممنور است

لا و  ففرکتهای وا سففتم  ففم مؤسسففات و نهادلففای عمففومی ا مانلا و  ففرکتهای دولتففی و سففسففا مان
لا کففم  ففم موجففه اساسففنامم آنهففاا ا ففناص موضففور ایففن جففن ا عضففو ریردولتففی و  ففهرداری 

  . ا نسمسیر  لستنس ا   مو  این حمد مست نی میلی ت

قففانون محاسففهات عمففومی کشففور و ( ۴يمففامی  ففرکتهای دولتففی و مؤسسففات موضففور مففاد    -۳
سففرمایم و سففهام آنهففا من ففردا  یففا مشففترکا   ففم ( %۵۰در ففس  رکتهايی کففم  ففی  ا  جنجا سففایر  فف
لاا مؤسسففات دولتففی و  ففرکتهای دولتففی ييلففل دا ففتم  ا ففس و لمهنففین  ففرکتها و و ارينانففم

مؤسسات دولتی کم  مو  قفوانین و ممفررات عمفومی  فم آنهفا مسفتلنم  کفر یفا ي فری  نفام اسفت 
ان و  ففرکتهای يا يففم و وا سففتم  ففم و ارت ن ففت و  ففرکتهای يا يففم ا  جملففم  ففرکت ملففی ن ففت ایففر

آنهاا  ان  مرکفنی جمهفوری اسفالمی ایفرانا سفا مان دسفتره و نوسفا ی  فنایف ایفران و  فرکتهای 
 :يا يما سا مان يوسيم و نوسا ی ميادن و  نایف ميسنی ایران و  رکتهای يا يم ممل نس



 

 ۱۳۹۹د را حفساک ر يفا جفانندلد تردادمفا  سفا  تفو ۱۳۹۹ وريجلسفات ي فویه  ودجفم سفا   -۱-۳
 ففرای ذتففد ي يیسیففم ا  سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور  راسففاق ارقففام منففسر  در ایففن قففانون   ففا 

 .ي کیس  ر ارائم  ودجم ي  یلی مر وب( ارائم کننس

حففساک ر يففا سففی و یمففد  ۱۳۹۸مجففامف عمففومی تففود را  ففرای ي ففویه  ففوريهای مففالی سففا   -۲-۳
 ۱۳۹۹ام مهرمفا  سفا    ردفنار کننفس و  وريجلسفات مر فوب را حفساک ر يفا سفی  ۱۳۹۹سفا      هریورما 

 . م ي يیس و ارت امور اقت ادی و دارايی  رساننس

 ففس   ففرای  ففرکتهای لردونففم ويالیففت تففار  ا  و ففایب منففسر  در اساسففنامم و الففساب ييیین -۴
 .دولتی ممنور است

قفانون الحفاس  رتفی ( ۷۵ن رعایفت کامفص مفاد   مجامف عمفومی  فرکتهای دولتفی ممل نفس ضفم -۵
درت ففوص ا ففالح  ودجففم ي  ففیلی ( ۲مففواد  ففم قففانون ين ففید  نشففی ا  ممففررات مففالی دولففت  

لای نيففروي انسففاني  جرسففنلی( اعففد ا  حمففوس و منایففا و سففایر  ففرکتا ا  لردونففم ييییففر در لنینففم
 .دداری اجتناب کننسلای سرمایملای روالی  م کارکنان  رکت و کال  لنینمجرداتتی

 ففا رعايففت قففانون اجففراي سياسففتهاي كلففي   قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم و( ۱۲در اجففراي مففاد    -و
قففانون اساسففيا دولففت مولففب اسففت جهففت رد  ففسلي تففود  ففم ( ۴۴ا ففص چهففص و چهففارم  

لای يفف مين اجتمففاعي و يفف مین اجتمففاعی نیرولففای مسففل  جففس ا  اقففسام ال م در اجففراي سففا مان
ايفن قفانونا نسفهت  فم ي ديفم  فسليها در سفمب جان فس لفنار ميليفارد (  ۵ نس  و( يه ر   (  ۲-۱جن   

مالما ا  لففرس منتلففب لایر  ففا احتسففاب عملوففرد جففن  مففدكور در ممففالف سففم( ۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
 :این مطالهات ي دیم  ود  ۱۳۹۹ا  جملم رو هاي  ير اقسام كنس  م نحوی کم يا جایان سا  

االمتيففا  و وادففداری سففهام و حمففوس مالوانففم نا ففی ا  آن كففم  ففم ي ييففس ليفف ت و يففران ارائففم حم -۱
رسففس در چهففارچوب قففوانين و ممففررات جففس ا  محاسففهات دقيففل كار ناسففي يوسففو كار ناسففان مي

 تهر  و مورد و وس

ي مين توراك و انرشي  فا قيمفت يرجيحفي  فراي م فرب جفاری کلیفم واحفسلاي يوليفسي مفريهو  -۲
  ي مين اجتماعي  ا سا مان

دداری متيلففل وادففداري لرحهففا و  يرلرحهففاي يملفف  داراييهففاي سففرمايهاي و لرحهففای سففرمایم -۳
  م دولت و  رکتهای دولتی

 .وادداري تانههاي سا ماني دولتي كم  ايس مطا ل قوانين و ممررات واددار  ود  -۴

ا  ( %۳۰در ففس  سی لای يفف مین اجتمففاعی و يفف مین اجتمففاعی نیرولففای مسففل  ممل نففسسففا مان
 گیران در سففا ی حمففوس  ا نشسففتگان و مسففتمری منففا ف نا ففی ا  ایففن  نففس را در جهففت متناسه

مالم  ففم آنهففا جرداتففت و در مطففا ل  ففا ممففررات مر ولففم لنینففم و  ففم  ففورت سففم ۱۳۹۹سففا  
 .ما ین من ور نماینسحسا های وی



 

رایفی اسفت. و یفر امفور اقت فادی و مسؤولیت اجرای این حمفد  فم عهفس  و یفر امفور اقت فادی و دا
 ففس  در ا ففص یم ففس و سففی و لشففتد  ینیدارایففی مملففب اسففت  ففا اسففت اد  ا  سففا  وکففار جی 

 .عمص آورد قانون اساسی اقسامات ال م مر وب  م اجرای این  نس را  م( ۱۳۸ 

 ۳يه ر   

سفمب يسفهیالت   ۱۳۹۹قفانون  رنامفم  شفد يوسفيم در سفا   (  ۴ ا رعایفت  نفس  الفب( مفاد     -الب
مانفس  سففهمیم دولتفی عفالو   فر  اقیي مین مفالی تفارجی  واینفانس(  فرای لرحهفای دولتفی و ریر

 ففود. در مففواردی کففم دالر ييیففین می( ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سفففالهای قهففصا ميففاد  ریفففالی سففی میلیففارد  
  ا  يسفهیالت مفالی تفارجی  واینفانس( منفوب  فم يضفمین دولفت جمهفوری اسفالمی ایفران است اد 

 ففس  ا  منففا ف  انمهففای کففاردنار لای يسففهیالت مففالی ذتدمهنففی  ففر  ا جرداتففت ا ففص و لنینففم
المللففی  ا ففسا و یففر امففور اقت ففادی و دارایففی ای  ینتففارجی و  انمهففا و مؤسسففات مففالی و يوسففيم

لای کلفی و یفا ه لیف ت و یفران  فم نماینفسدی ا  لفرب دولفت ضفمانتنامممجا  است جس ا  ي فوی 
مففا   ففادر و یففا اتتیففار اتت ا ففی مففورد نیففا   ففرای لرحهففای مففدکور را حففساک ر  ففرب مففست ی 

 .ر و ي ویض کنسامضای آن را  ا ي ویه لی ت و یران  م ممام مسؤو   ی

ا  يسففهیالت مففالی تففارجی در مففورد کلیففم لرحهففای دولتففی و ریردولتففی متماضففی اسففت اد  
ر ففو   ففم من ففور ي ییففس اولویففت  ففرای اسففت اد  ا   واینففانس( ذتففد ي ییسیففم دسففتگا  اجرائففی  ی

يفف مین مففالی تففارجی(ا و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی   ففم من ففور  ففسور ضففمانتنامم دولتففی(ا 
ار ی   انفف  مرکففنی جمهففوری اسففالمی ایففران   ففم من ففور جففاي  کنتر ( ييففاد  و مففسیریت يففرا 

من ور ي ییففس جیوسففت ونففاوری و المینففان ا  جمهففور   ففمکشففور(ا مياونففت علمففی و ونففاوری رئیس
اسففت اد  ا  حففساک ر يففوان سففاتت داتففص( و سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور   ففروا   ففرای 

لففای جففاي  کنتر ( لرحهففای  نفف  دولتففی  ففامص لرحهففای  ففرکتها و لرحهففای يملفف  دارایی
ا ففص و سففود يسففهیالت لففر یفف  ا  لرحهففا ا  محففص  و  ا جرداتففت ای( ضففروری  ففود سففرمایم

 . ا س س  در این قانون قا ص جرداتت می ینیعایسات لرح و یا منا ف جی 

قفانون  رنامفم  شفد يوسفيم يسفهیالت (  ۴لفاي  نفس   ( مفاد    ورای اقت فاد  فا رعايفت اولويت
محیطی ادیا مففالی و  یسففتمففدکور را  ففم لرحهففای  نفف  دولتففی کففم دارای يوجیففم ونففیا اقت فف

دلفففس. لرحهفففای  نشفففهای ت و فففی و ييفففاونی و نهادلفففای عمفففومی  ا فففنسا اتت فففاص می
االنهیففا   نیففان و مؤسسففات و  ففرکتهای يا يففم قراردففا  سففا نسدی تايد ریردولتففی و  ففرکتهای دان 

نفس و يواننفس ا  يسفهیالت مفدکور اسفت اد  کنلای ال م  فم  انمهفای عامفص مینین  فا سفاردن يضفمین
 ا جرداتففت ا ففص و سففود يسففهیالت لففر یفف  ا  لرحهففای مففدکور ا  محففص عایففسات لففرح يفف مین و 

 ففود. در ت ففوص لرحهففای ریردولتففیا و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی مو ففب اسففت جرداتففت می
جس ا  ذتد يضمین ال م ا   انمهفای عامفص کفم  فم جشفتوانم ذتفد و فايل مناسفه و کفاوی ا  مالمفان 

 .استا نسهت  م  سور ضمانتنامم  ا جرداتت اقسام كنس لرحها  ادر  س 

دالر ا  يسففهیالت يفف مین مففالی تففارجی  واینففانس( ( ۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰دولففت مجففا  اسففت یفف  میلیففارد  
المللففی  ففم من ففور ای  ینالففدکر را  ففرای اسففت اد  ا  منففا ف  انمهففا و مؤسسففات مففالی و يوسففيمووس

الهاا دانشففگالهای علففوم جن ففمیا مؤسسففات آمففو ه يجهیففن آ مایشففگالها و کاردالهففای دانشففگ 
ای دولتففی و سففا مان يحمیمففاتا آمففو ه عففالی و جهولشففی و ونففاوریا مراکففن آمففو ه ونففی و حروففم



 

و يففروی  کشففاور ی  ففا يضففمین دولففت و  ا جرداتففت آنا ا  محففص اعتهففارات  ودجففم عمففومی يفف مین 
 .كنس

در  ۱۳۹۵/۶/۳كشففور م ففوب  كففص ۱۳۹۵قففانون ا ففالح قففانون  ودجففم سففا  ( ۳۸اجففراي يه ففر    -ب
 . ود يمسیس مي ۱۳۹۹سا  

ای ا  جملففم  انفف   ففس  ا   انمهففای يوسففيممن ور يسففريف در جففدب يسففهيالت ي ويه ففم - 
و  انف  يوسفيم و يجفارت اكفوا  (AIIB) دداري  يرسفاتتهاي آسفيايياسفالميا  انف  سفرمايميوسفيم 

ايففن يه ففر  جففس ا   ا نففس در سففمب  نففس  الففب(كننس  ا  يسففهيالت مففدكور مجدسففتگالهاي اسففت اد 
 ففس   ففراي  ينيمواومففت سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور در چهففارچوب سففمب اعتهففارات جي 

كرد ايفن قفانون نسفهت  فم لنينفم(  ۱اجراي لرحهفاي  فا جسفونس وامفي منفسر  در جيوسفت  فمار   
 .آن در چهارچوب مواومتنامم متهادلم  ا سا مان مدكور اقسام كننس

لا و سففهد دسففتگا  يوسففو  ففهرداري ( %۱۵در ففس  دولففت مجففا  اسففت در ففورت يفف مين جانند  -د 
ر ففو و ييهففس  ففم  ا جرداتففت ا ففص و سففود يوسففو لمففان دسففتگا  حففساقص دو دسففتگالهاي  ي

دالر ا  يسففهيالت مففالی تففارجي در سففمب سففهمیم  نففس  الففب( ايففن يه ففر  ( ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليففارد  
 ففرداري ا  تطففوب قطففار  ففهري و لرحهففاي كففال  آلففوددي لففوا را در جهففت سففاتت و  هر 

لای حمفص و قفانون حمایفت ا  سفامانم(  ۵اتت اص دلفس. دولفت مو فب اسفت  فا رعایفت مفاد   
نسففهت  ففم يضففمين ا ففص و سففود ايففن يسففهيالت  ۱۳۸۵/۵/۲۲نمففص ریلففی  ففهری و حومففم م ففوب 

 .اقسام كنس

 ۴يه ر   

ا  محفص منفا ف در اتتيفار   ۱۳۹۹ فود در سفا     می فم  انوهفاي يجفاري و ين  في اجفا   داد   -الب
 :ريالي  م موارد  یر اقسام کننس -نسهت  م اعطای يسهیالت ار ی 

دداران  نشففهای ت و ففیا ييففاونی و دالر  ففم سففرمایم( ۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يففا مهلففل سففم میلیففارد   -۱
ای  االدسففتی يماالنهیففا   ففرای لرحهففای يوسففنهادلففاي عمففومي ريردولتففي و قراردففا  سففا نسدی تايد 

مشفترک  فرای اوفناي  ضفريه  ا ياوفت منفا ن و احيفاي میفادین   ن ت و دفا   فا اولویفت میفادين
آوری دا لففای لمففرا   ففسون انتمففا  مالمیففت ن ففت و دففا  موجففود در منففا ن و قففسيمي و جمففف

 يولیسی ا  آنها

   ففرس ای  نفف   ففنيت و ميففسن و  نففلای يوسففيمای و  یر نففایی سففا مانلرحهففای يوسففيم -۲
 نشففهاي ت و ففی و ييففاونی  ففا اولويففت منففالل ( %۵۱در ففسی  وی  ففا مشففارکت حففساقص جنجا 

 ايياوتم  راساق منيتهاي منطمممحروم و كمتريوسيم

دداران  نشففهاي ت و ففيا ييففاوني و نهادلففاي عمففومي ريردولتففي  ففراي لرحهففاي سففرمايم -۳
  نايف يوميلي و يهسيلي چينسرقنس



 

ا  محففص منففا ف در اتتيففار  ۱۳۹۹ ففود در سففا  و ين  ففي اجففا   داد  می ففم  انوهففاي يجففاري  -ب
دداران  نشففهاي ت و ففی و ييففاونی و ريففالي  ففم سففرمایم -ار ی نسففهت  ففم اعطففای يسففهیالت 

اي و نيففن انففوار منتلففب حمففص و نمففص لاي يوسففيمای سففا مانلا  ففرای لرحهففای يوسففيم ففهرداري 
ایی  ففسون انتمففا  مالمیففت و  ففا ميروففی  ففهري و لمهنففین حمففص و نمففص دریففدرون و  رون

لا و  فففرکتهای يا يفففم و اي و و ارت را  و  هرسفففا ی و يضفففمین سفففا مانلاي يوسفففيمسفففا مان
لففای لا و دلیاری ر ففو ایففن و ارينانففم و یففا و ارت کشففور  ففا يضففمین سففا مان امففور  ففهرداری  ی

اسففتهالک ا ففص  كننسدان يففاکشففور در قهففا  ذتففد حففل دسترسففی یففا وففروه تففسمات  ففم اسففت اد 
 .سرمایم و سود آن اقسام كننس

كننففس  مففالي تففارجيا اقففسامات  ففود جففس ا  عمففس قففرارداد  ففا ي مين ففم دولففت اجففا   داد  مي - 
يسففهيالت مففالي تففارجي  واينففانس( ا  محففص ( %۱۵  در ففسقففانوني ال م را  ففراي يفف مين سففهد جانند 

 .ريلي لنینم كنسعمص آورد و  راي لرحهاي منا ف  نسوس يوسيم ملي  م

 فودا  فا نفر  محاسهم كليم منا يي كفم ا  محفص منفا ف  فنسوس يوسفيم ملفي يهفسيص  فم لایر مي  -د 
 .سامانم ن ام يواارچم مسيريت ار ي  نيما( است

 جففففن  و نففففود  و ل ت ففففس و ميليففففارد  دو مهلففففل  ففففود مي داد  اجففففا   دولففففت  ففففم - ل
 ففنسوس يوسففيم ملففي را  ففم  ففورت  ۱۳۹۹يففورو ا  منففا ف ورودي سففا  ( ۲,۷۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ميليففون

 ففرح جففسو   يففر  ردا ففت كنففس و ايففن منففا ف را  ففا رعايففت يسففهيالت ار ي  ففا يضففمين دولففت  م
    : رايو منسر  در  يص جسو   م م رب  رسانس

  

 جسو  منا ف

  س رديب عنوان مهلل اتت اص داد 

 ميليون يورو ۱۰۰لرح آ ياري يحت وشار و نوين يا سمب  ۱

 ميليون يورو ۱۰۰نينداري و آ نوانساري يا سمب آ  ۲

 ميليون يورو ۲۰لاي  رس يا سمب مما لم  ا ا رات منرب ريندردلا و ي  ير آن  ر  هوم ۳

 ميليارد يورو ۲قانون  رنامم  شد يوسيم يا سمب( ۱۰۶يمويت  نيم دواعي در اجراي ماد   ۴

لففوما يحميمففات و ونففاوري و و ارت يجهيففنات آ مايشففگالي و كاردففالي دانشففگالهاي و ارت ع ۵
 ميليون يورو ۳۰ هسا تا درمان و آمو ه جن وي يا سمب 

 ميليون يورو ۱۵لرحهاي نوآورانم جهاد دانشگالي يا سمب  ۶



 

 ميليون يورو ۷۰جمهور يا سمب لرحهاي نوآورانم مياونت علمي و وناوري رئیس ۷

قففانون  رنامففم  شففد و يوسففيم كمففي و كي ففي ( ۹۳سففا مان  ففسا و سففيما در اجففراي مففاد    ۸
 ميليون يورو ۱۵۰لاي يوليسيا جويانماييا مستنسا ويلد و سريا  يا سمب  رنامم

 ميليون يورو ۱۰۰لاي آن يا سمب لرحهاي آ رساني روستايي و عشايري و يوسيم  هوم ۹

 ميليون يورو ۳۵جمهور يا سمب مي و وناوري رئيس نيان مياونت عل ركتهاي دان  ۱۰

 ميليون يورو ۲۵جمهور يا سمب لاي نوآوري مياونت علمي و وناوري رئيسكارتانم ۱۱

 ميليون يورو ۱۰۰اوناي  سرمايم دولت در  نسوس ضمانت  ادرات يا سمب  ۱۲

 ميليون يورو ۵۰لرح واضالب  هر الوا  يا سمب  ۱۳

ريني عمليففايي(  ففا ي كيففس  ففر ايجففاد جريففان وجو   ففا رويوففرد  ودجففم عمليففايي و  رنامففم -۱ 
سففا وكارلاي ال م  ففراي سففنج ا كنتففر  و يضففمين ييهففسات دسففتگا  متففولي  ففراي يحمففل الففساب 

 .رالهردي لرحهاا  م ي ييس سا مان  رنامم و  ودجم كشور رسانس   ود 

س ا  ي ييفس كميتفم ن فارت اي منفا ف  فم  فورت ريفالي و ار ي حسفه نيفا ( جفين في  مرحلفم -۲
 فر   داري كص كشفورا سفا مان  رنامفم و  ودجفم كشفور و  فنسوس يوسفيم ملفي مهنفيمتشوص ا  تنانم

 .انجام ييهسات دستگا  متوليا  ورت جديرد 

لا در ا ففالحات سففاتتاري و نهففادي و اجرائففي  ففم من ففور اوففناي  درآمففسلاا كففال  لنينففم -۳
قففانون اساسففي و ( ۴۴متيا ا ففص چهففص و چهففارم  لاي كلففي اقت ففاد ممففاوچهففارچوب سياسففت

قانون  رنامفم  شفد يوسفيم جهفت يف مين منفا ف اجفراي لرحهفاي مشفمو  ايفن مجفو  در سفالهاي 
 .آيي ا  محص منا ف  ودجم عمومي  سون است اد  ا  منا ف  نسوس يوسيم ملي( ضروري است

من ففور و  ففم حسففاب  ۱۴۰۵يففا  ۱۴۰۰لاي سففنوايي  ا جرداتففت يسففهيالت مففدكور در  ودجففم -۴
 نسوس يوسفيم ملفي واريفن دفردد.  ا جرداتفت يسفهيالت ا  درآمفسلاي حا فص ا  اجفراي لرحهفا يفا 

 .حس اموان  ورت جديرد 

ن ففارت  مالم ايففن  نففس يوسفو سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور و ليفف تدففناره عملوففرد  فف  -۵
 .لور مستمص يهيم و ارسا   ود  نسوس يوسيم ملي  م

رد نيا  ايفن لرحهفا كفم حسفه مفورد  نفا  فم اعفالم و ارت  فنيتا ميفسن و يجفارت يجهينات مو -۶
 .جمهور مشا م داتلي نساردا ا  تار  ي مين  ود و يا مياونت علمي و وناوري رئیس



 

يجهيففنات آ مايشففگالي و كاردففالي دانشففگالهاي و ارت علففوما يحميمففات و ونففاوري و و ارت  -۷
جففسو  مففدكور( كففم حسففه مففورد  نففا  ففم اعففالم ( ۵  هسا ففتا درمففان و آمففو ه جن ففوي  رديففب

 .جمهور مشا م داتلي نساردا ا  تار  ي مين  ود مياونت علمي و وناوري رئیس

قففانون اساسففي و اسففت اد  حففساك ري ا  ( ۴۴لاي كلففي ا ففص چهففص و چهففارم رعايففت سياسففت -۸
 .لاي  ن  ت و ي و يياوني در اجراي لرحها ضروري است رويت

كففص كشففور  ففراي  ۱۳۹۹م يوليففب تففار  ا  ايففن مجففو  در قففانون  ودجففم سففا  يييففين لردونفف -۹
 .است اد  و ين ي  منا ف  نسوس يوسيم ملي ممنور است

نففر  ار  رو  سففامانم ن ففام يواارچففم مففسيريت ار ي نيمففا( مهنففاي يهففسيص ايففن مهففالل  ففم لایر  -۱۰
 . ا سمي

 ۵يه ر   

 :ن و ممررات ا رعایت قوانی  ۱۳۹۹ ود در سا   اجا   داد  می

لایر اوراس ( ۶۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ففرکتهای دولتففی يففا سففمب   ففت و جففن  لففنار میلیففارد   -الففب
مففالی اسففالمی ریففالی  ففا يضففمين و  ا جرداتففت ا ففص و سففود يوسففو تففودا منتشففر كننففسا يففا  ففراي 

ي فویه  فورای محيطي تفود کفم  ماجراي لرحهفاي داراي يوجيفم ونفيا اقت فاديا مفالي و  يسفت
 .رسسا  م م رب  رساننسد میاقت ا

 ففرکت  ففا آورینی  ففهری و  ففرکت مادرين  ففی  ففهرلای جسیففس  ففرای انجففام لرحهففای تففود ا  
ای و  ففا آورینی  ففهری در  اوتهففای ورسففود ا يففارینی و جیرامففون حرمهففای جملففم قطارلففای حومففم

لا و ي سیسففات دولتففی و عمففومی  ففرای م ففالی يهففران در مطهففر و سففا مان مجففری سففاتتمان
 .است اد  ا  این  نس در اولویت لستنس

اي لففاي سففرمايم ففود  ففرای يفف مین مففالی لرحهففاي يملفف  دارايي ففم دولففت اجففا   داد  می -ب
لایرا اوراس ( ۵۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰موضففور ايففن قففانون يففا مهلففل جان ففس و جنجففا  لففنار میلیففارد  

جففسو   ففمار   ۳۱۰۱۰۸مار  ار ی( منتشففر و منففا ف حا ففص را  ففم ردیففب  فف -مففالی اسففالمی  ریففالی
قففانون  رنامففم و  ودجففم كشففور ( ۳۰ایففن قففانون واریففن كنففس. منففا ف واریففنی  ففا رعایففت مففاد   ( ۵ 

 ففرای ين ففی  اعتهففارات ایففن قففانون و مطففا ل اسففناد اجرائففی  مواومتنامففم(  ۱۳۵۱/۱۲/۱۰م ففوب
ر ففوب  ففم لای ممتهادلففم  ففا سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور لنینففم  ففود. ا ففصا سففود و لنینففم

 ففس  و قا ففص جرداتففت   ینففیایففن قففانون جی ( ۹و  ( ۸انتشففار اوراس مففدکور در جففساو   ففمار   
 .است

نروتففم  نففسلای  الففب( و  ب( ایففن يه ففر   ففرای مطالهففات ميففوس در سففمب اعتهففار اوراس وروه - 
نامفم ر فو و سفا مان  رمفسیر امفور مفالی  ي  -حسفابمر ولم  ا ي ييس رئفيس دسفتگا  اجرائفي و  ی

و  ففففودجم کشففففور قا فففص وادفففداری  فففم يمفففامی للهمفففاران  اعفففد ا  جيمانوفففارانا مشفففاورانا 



 

 ففس  اعتهففارات ایففن قففانون ا  جملففم لای ييهسكننففسدان يجهيففنات و لمهنففین سففایر لنینففمي مين
 . ا سيمل  اراضی( مي

 -د 

يففا سففمب لشففتاد لاي وا سففتم  ففم آنهففا  ففا ي ييففس و ارت كشففور لاي كشففور و سففا مان ففهرداري  -۱
اسفففالمي ريفففالي  فففا يضفففمين تفففود و  فففا  -لایر اوراس مفففالي( ۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لفففنار ميليفففارد  

( %۵۰  در ففسلا منتشففر كننففس. حففساقص جنجا  ا جرداتففت ا ففص و سففود آن يوسففو لمففان  ففهرداري 
ا  سففمب اوراس موضففور ايففن  نففس  ففم لرحهففاي قطففار  ففهري و حمففص و نمففص  ففهري و  یسففت و 

 ففم  ففا آورینی  ففهری  اوففت ورسففود  جیرامففون حرمهففای مطهففر امففام رضففا  ر(ا ( %۲۵س  در ففجن 
حضففرت مي ففومم  ق(ا حضففرت عهففسالي ید حسففنی  ر( و حضففرت احمففس ن موسففی  ر( ييلففل 

يا س. يضفمين  ا جرداتفت ا فص و سفود ايفن اوراس  فراي اجفراي لرحهفاي قطفار  فهري و حمفص مي
در ففس سففود  جیرامففون حرمهففای مطهففر  ففم نسففهت جنجا و نمففص  ففهري و  ففا آورینی  ففهری  اوففت ور

سفففهد ( %۵۰در فففس  لا اسفففت و يضفففمين جنجا  فففهرداري ( %۵۰در فففس  دولفففت و جنجا ( ۵۰% 
نروتففم ایففن  نففس در سففمب دولففت  رعهففس  سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور اسففت. اوراس وروه

و  فففودجم کشفففور قا ففص مطالهففات ميففوس لففرح  ففا ي ييففس  ففهرداری مر ولففم و سففا مان  رنامففم 
 . ا سوادداري  م للهماران آن لرح می

لایر اوراس ( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لففنار میلیففارد   ففود يففا سففمب د  ففم و ارت کشففور اجففا   داد  می -۲
اسففالمی ریففالی  ففا يضففمین ا ففص و سففود يوسففو دولففت  ففرای تریففس نرد ففان لیففسرولیمی و  -مففالی

 .نشانی منتشر کنسما ین آي 

ایفن قففانون را ( ۵جفسو   فمار    ۳۱۰۱۰۳لفت اسفناد تنانفم اسفالمي موضفور ردیففب درآمفسی دو -ل
سفا   ا ح ظ قسرت تريفس در سفمب نفر  سفود م فوب  فوراي جفو  و اعتهفار و  فا سررسفيس يفا سم

لایر  ففم للهمففاران وادففدار كنففس. ( ۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ففادر و يففا سففمب دویسففت لففنار میلیففارد  
داری  ففود و تنانففم ینففی ميكشففور جی  در قففوانین  ودجفففم سففنوايی كففص  ا جرداتففت ایففن اسففناد 

ايففن ( ۸كشففور مو ففب اسففت ا  محففص اعتهففارات ردي هففاي و ففص مر ولففم و جففسو   ففمار    كففص
 فس   فم للهمفاران قانون نسهت  م يسفویم آن اقفسام كنفس. ایفن اسفناد  ا فت ي ديفم مطالهفات قطيي

 ففود و م دانشففگا  آ اد اسففالمی  ففم آنففان وادففدار میدسففتگالهای اجرائففی و  ا ففت  ففسلي دولففت  فف
لای  ففادر  يوسففو سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و ا  اسففاق ا ففالغ اعتهففار و ين ففی  ففروا   ر

ای و ردی هففا و جففساو  ایففن قففانون  ففادر لففای سففرمایمای و يملفف  داراییمحففص اعتهففارات لنینففم
 رویففت اوراس مففالی اسففالمی موضففور   ففود. مانففس  منتشرنشففس  اسففناد موضففور ایففن  نففس  ففممی

 . ود  نس  ب( این يه ر  اضاوم می

 -و

دولففت ا  لريففل اسففناد يسففويم تنانففما  ففسليهاي قطيففي تففود  ففم ا ففناص حميمففي و حمففوقي  -۱
االنهیففا   ييففاونيا ت و ففی( و نهادلففا و مؤسسففات عمففومي ريردولتففي و قراردففا  سففا نسدی تايد 

ايجفاد  فس ا  فا مطالهفات قطيفي  ۱۳۹۸كم در چهفارچوب قفوانين و ممفررات مر فوب يفا جايفان سفا  



 

من ففور  ففا رعایففت اولویففت يمففسم للففه للهمففاران يففا مهلففل جنجففا  لففنار ميففوس دولففت ا  ا ففناص 
  و رديب( ۵جسو   مار    ۳۱۰۱۰۶لایر  موضور رديب درآمسي ( ۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميليارد  

  .ترجي يسويم كنس - ورت جميي م  ((۹) جسو   مار  ۵۳۰۰۰۰ -۴۲

قفانون روفف موانفف ( ۲ ( مفاد   الفدكر كفم در اجفراي  نفس  مطالهفات قطيفي دولفت ا  ا فناص ووس
 فس     فم  فركتهاي دولتفي منتمفص  ۱۳۹۴/۲/۱جفدير و اريمفاي ن فام مفالي كشفور م فوب  يوليس رقا ت

 .وسيلم اين اسناد قا ص يسويم است   ا  سلي دولت  م  ركتهاي مدكور  م

 ففود در  ففورت درتواسففت متماضففيانا مطالهففات قطيففي ا ففناص  ففم دولففت اجففا   داد  مي -۲
 ۱۳۹۸ي و حمففوقي ت و ففي و ييففاوني كففم در چهففارچوب قففوانين و ممففررات يففا جايففان سففا  حميمفف

لای  ا نشسففتگیا ايجففاد  ففس  اسففت و لمهنففين مطالهففات نهادلففاي عمففومي ريردولتففيا  ففنسوس
االنهيفففا ا جيمانوفففاران  دايي قراردفففا  تايد االنهيفففا ا جيمانوفففاران محروميفففت انمهفففاا قراردفففا  تايد 

 ي و يجهیففن مففسارقا  ففركت ملففي ن ففت ايففران و  ففرکتهای يا يففم و ت و ففي سففا مان نوسففا
لاي نيففرو و جهففاد كشففاور ي و  ففرکتهای وا سففتم  ففم آنهففا و نيففن  ففركتهاي دولتففی يا يففم و ارينانففم

آب و واضففالب اسففتانی و  ففرکت لواجیمففایی جمهففوری اسففالمی ایففران  ا ففت يارانففم قيمتهففاي 
ايجففاد  ففس   ۱۳۹۶ررات مر ففوب يففا جايففان سففا  يولي ففي ا  دولففت كففم در چهففارچوب قففوانين و ممفف

 فس   فم  انف  مرکفنی یفا  انوهفا و مؤسسفات اعتهفاري رير فانوي كفم استا را  ا  سلي ا ناص ياد 
ايجفاد  فس  اسففتا ا  لريفل يسفويم  فسليهاي  انوهفا و مؤسسفات رير ففانوي  ۱۳۹۸يفا جایفان سفا  

 ۱۳۹۸قففانون  ودجففم سففا  ( ۵ر    نففس  و( يه فف( ۲نشففس  جففن    ففم  انفف  مركففني يففا مهلففل است اد 
ترجفي ا    -لایر  فم  فورت جميفي(  ۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰کص کشفور يفا سفمب سي فس لفنار ميليفارد  

 :لريل انتشار اسناد يسويم تنانم  م  رح  ير يسويم كنس

حفساقص يهفاير  فسلي ا  لريفل اسفناد  اوراس( يسفويم تنانفم  فراي ا فناص حميمفي و حمفوقي  -۱-۲
مانففس  آن جهففت الففدكر اسففت و  اقيمهلففل مانففس  ووس( %۵۰در ففس  ي جنجا ت و ففي و ييففاون

لاي يهففاير  ففسليهاي نهادلففاي عمففومي ريردولتففيا  انوهففا و  ففركتهاي دولتففی يا يففم و ارينانففم
آمو ه و جفرورها نيفرو و جهفاد كشفاور ي   فروا   ا فت يارانفم قيمتهفاي يولي في(ا  فرکتهای آب و 

 فس  و قطيفي سفا مان ت ايفران  فا اولويفت مطالهفات حسا رسيواضالب استانی و  فركت ملفي ن ف
 .رسسي مين اجتماعي  م م رب مي

لایر ا  منفا ف ايفن جفن   فم سفتاد اجرائفي ورمفان (  ۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يا سمب جفانند  لفنار ميليفارد  
 .يا سمييا يم و وا ستم آن اتت اص امام  ر ( و  ركتهايحضرت

نشففس  سففهد مجففو  موضففور مانففس  م رب ۱۳۹۹ايففان آ رمففا  سففا  دولففت مجففا  اسففت در ج -۲-۲
 .را  ا  سليهاي  نشهاي ديگر يسويم كنس( ۲-۱جن   

 فس  در ایفن  ان  مرکنی مملفب اسفت  فم من فور اسفت اد  حفساک ری  انمهفا ا  ورآینفس ييریب -۳-۲
یردولتففی و  نففسا اممففان نمففص و انتمففا  مطالهففات  انمهففا ا  دولففتا مطالهففات  انمهففا ا  ا ففناص ر

مطالهففات  انفف  مرکففنی ا   انمهففا را در  ففا ار  ففین  ففانمی وففرالد كنففس. نحففو  نمففص و انتمففا  ایففن 



 

اي است كفم  فرب مفست دومفا  ا  ا فالغ ایفن قفانون  فم جیشفنهاد  انف  نامممطالهاتا مطا ل آيين
 .رسسلي ت و يران مي ي ويهمرکنی  م

لففای عمففومی ریردولتففیا  ففرکتهای دولتففیا نحففو  يسففویم مطالهففات  ففا منشفف  قففانوني نهاد  -۴-۲
لای ممسسففم  ففا حسا رسففی ویففه   ففا رعايففت ضففوا و قففانوني لا و آسففتانلاا ايحادیففم انمهففاا  یمففم
اي اسففت كففم  ففا جيشففنهاد مشفترك سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور و و ارت امففور نامففممطفا ل آيين

 .رسسو يران ميي ويه لي تاقت ادي و دارايي  م

ميفنان يسفويم مطالهففات  انوهفا ا   فركت ملفي ن فت ايففران مهفالل آن  فم حسفاب يسففویم  فم  -۵-۲
 سلی دولت  م  رکت ملفی ن فت ایفران و  فرکتهای يا يفم و وا سفتم و یفا اوفناي  سفرمايم دولفت 

 . ود در اين  ركت من ور می

الانففم و ارت امففور اقت ففادي و دارايففي مولففب اسففت عملوففرد ايففن  نففس را در دففناره عملوففرد م -۶-۲
قففانون محاسففهات عمففومي كشففورا منففا ف ( ۱۰۳ ودجففم عمففومي مففنيوس كنففس و در اجففراي مففاد   

 ففس  ا  محففص اوففناي   ففسلي دولففت  ففم  انفف  مركففني جمهففوري اسففالمي ايففران را در است اد 
  . وريحساب عملورد  ودجم در  كنس

و ارت نيففرو در حوففد لا و  ففركتهاي يا يففم كننففس   ففرس ا  سففا مانمطالهففات  ففركتهاي يوليس -۷-۲
 . ا سمطالهات آنها ا  دولت مي

 ففود. عنوان  ففسلي دولففت  ففم  انفف  مركففني  هففت میمهلففل نا ففی ا  اجففرای ایففن جففن   ففم -۸-۲
اوناي  جايفم جفولي ا  ايفن محفص ممنفور اسفت. سفمب مجفا  يسفويم  فسلي لفر  انف  و مؤسسفم 

يييففين  ۱۳۹۹دمففا  سففا  اعتهففاري  ففم  انفف  مركففني يوسففو ايففن  انفف  حففساک ر يففا جایففان تردا
 ود. دولت مجا  اسفت يمفام یفا  نشفی ا   فسلی  انمهفای دولتفی   فم¬جن  انف  مسفمن(  فم مي

عنوان  ان  مرکفنی را  فم حسفاب  فسلی دولفت  فم  انف  مرکفنی منتمفص کنفس و مهلفل مفدکور را  فم
 .سرمایم دولت در  انمهای دولتی من ور كنس

ر اقت ففادي و دارايففي اسففت. و یففر امففور اقت ففادی و مسففؤوليت اجففراي ايففن  نففس  رعهففس  و يففر امففو
 ففس  در ا ففص یم ففس و سففی و لشففتد  ینیدارایففی مملففب اسففت  ففا اسففت اد  ا  سففا وکار جی 

 .قانون اساسی اقسامات ال م مر وب  م اجرای این حمد را  م عمص آورد ( ۱۳۸ 

لاي  رنامفم و مالم  فم ديفوان محاسفهات كشفورا كميسفيوندناره عملورد اين  نفس  فم  فورت سفم
 . ود  ودجم و محاسهات و اقت ادي مجلس  وراي اسالمي ارائم می

نامففم اجرائففي ايففن  نففس  ففم جيشففنهاد مشففترك سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففورا و ارت امففور آيين
 .رسسو يران مي ي ويه لي تاقت ادي و دارايي و  ان  مركني جس ا  ي ويه اين قانون  م

ایا ای و لمهنففین  هادارسففا ی تطرجففدیری  ریسفف (لای  یمففم یمففم لای ففم من ففور جو فف   - 
 فود يفا سفمب  م  یمم مرکنی جمهفوری اسفالمی ایفران و مؤسسفات  یمفم  ا ردفانی اجفا   داد  می



 

اسففالمي  -لایر در  ففا ار سففرمایم نسففهت  ففم انتشففار اوراس مففالي( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰د  لففنار میلیففارد  
 .ت  سون يضمین ا ص و سود اقسام كننسدر چهارچوب قوانین و ممررا 

يفففا ميففففاد  یم ففس  ۱۳۹۹دولففت  ففرای  ا جرداتففت ا ففص و سففود اوراس سررسیس ففس  در سففا   -ح
لایر اوراس مففالی اسففالمی ریففالی  ففر اسففاق ممففررات موضففوعم ( ۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لففنار میلیففارد  

 لای سففنوايی كففصس در  ودجففملای متريففه  ففر انتشففار ایففن اورا منتشففر كنففس. ا ففص و سففود و لنینففم
 . ود  ینی ميكشور جی 

لای ن ففتا  ففنيتا ميففسن و يجففارت و نيففرو ا  لریففل  ففرکتهای يا يففم و وا سففتم و ارينانففم -ب
ر و و  فا ي فویه  فورای اقت فادا اوراس مفالی اسفالمی  ریفالی يفا ار ی( در سفمب سفي و جفن   ی

دداري در لرحهففاي سففرمايم من ور نففسا يففا  ففملایر منتشففر كن( ۳۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لففنار ميليففارد  
ای و ارت ن ففت و دففا   ففا اولويففت ميففادين مشفففترك و ارت ن ففت و لرحهففای  یر نففایی و يوسففيم

 ففنيتا ميففسن و يجففارت و و ارت نيففرو  ففم م ففرب  رسففس.  ا جرداتففت ا ففص و سففود ايففن اوراس را 
رحهففای و ارت ن ففت( و يوسففو  ففركتهای مففدكور ا  محففص اوففنای  يوليففس لمففان میففادین   ففرای ل

 .عایسات لرح   رای لرحهای و ارت  نيتا ميسن و يجارت و و ارت نيرو( يضمین كننس

ر ففو يففا سففمب ميففاد  سففم میلیففارد و ارت ن ففت ا  لريففل  ففركتهاي دولتففي يا يففم  ي -ی
و یففران منتشففر  دالر اوراس مففالی اسففالمی  ریففالی يففا ار ی(  ففا ي ففویه لیفف ت( ۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

ريففالي سررسيس ففس  يسففهيالت  ففانوي  -یففن اوراس  ففراي  ا جرداتففت ا ففص و سففود اوراس ار ي ا  كنففس.
و يضفففامين سررسيس فففس  و لمهنفففين  ا جرداتفففت  فففسليهاي سررسيس فففس   فففم جيمانوفففاران 

دیففرد و  ففرکتهاي مففدكور مو  نففس قراردادلففاي  يففف متما ففص لرحهففاي  االدسففتي ن ففت ييلففل می
سففا  ا  محففص منففا ف داتلففی تففود يسففویم كننففس.  ر يففا جن ا ففص و سففود اوراس منتشر ففس  را حففساک

نروتففم ایففن  نففس  ففا ي ييففس و ارت ن ففت و سففا مان  رنامففم و  فففودجم کشفففور قا ففص اوراس وروه
 . ا سوادداري  م جیمانماران/ للهماران لرحها می

 -ک

سففرمايم من ففور مففسيريت يهيففات احتمففالي انتشففار اوراس مففالي اسففالمي در  ا ارلففاي جففو  و  ففم  -۱
اي متشفوص ا  رئفيس سفا مان  رنامفم و  ودجفم كشفورا و يفر امفور اقت فادي و دارايفي كشورا كميتفم

و رئففيس كففص  انفف  مركففني جمهففوري اسففالمي ايففران  ففر نحففو  انتشففار اوراس موضففور ايففن قففانون 
ن ففارت مففی کننففس. نرتهففاي سففود اسففمي اوراس منتشففر  و نففر  ح ففظ قففسرت تریففس اسففناد تنانففم 

 . ود و اين كميتم يييين مياسالمی يوس

اوراس و اسفناد منتشفر  جهفت يسفويم  فسلي دولفت موضفور  نفسلاي  و( و  ح( ايفن يه فر  ا   -۲
 .لردونم  ررسی در کمیتم مدکور مست ني است

نحو   فسور انتشفار اوراس مر فوب  فم  فركتها و دسفتگالهايي كفم  فسون يضفمين دولفت منتشفر  -۳
 . ا س نس مي اين( ۱ ودا نين مشمو  جن   مي



 

و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی  ففم نیا ففت ا  دولففتا مسففؤو  انتشففار اوراس مففالی مر ففوب  ففم  -۴
دولففت اسففت. ایففن و ارينانففم مجففا  اسففت ا  کلیففم رو ففهای انتشففار اولیففم اوراس ا  جملففم عرضففم 

 اد  لففا اسففتنویسفی در  ا ار يفسریجیا حففرا ا وفروه اوراس  ففم کسففر  کمتفر ا  قیمففت اسففمی(ا جدیر 
كنس. سفا مان  فورق و اوراس  هفادار و  انف  مرکفنی جمهفوری اسفالمی ایفران حسفه مفورد ممل نفس 
نسهت  م ارائم الالعفات مفورد نیفا  ا  جملفم وهرسفت آتفرین دارنفسدان اوراس مفالی اسفالمی دولفت 

   م و ارت مفدکور و اينفا  يمهیفسات ال م  فرای اسفت اد  ا  کلیفم رو فهای انتشفار اقفسام كننفس.  انف
مرکففنی جمهففوری اسففالمی ایففران در  ففا ار  انویففم اوراسا مجففا   ففم تریففس و وففروه اوراس مففالی 
اسالمی دولت  ود  و ا  ن فر حجفد تریفس یفا وفروه و روه تریفس یفا وفروه  ا جملفم سفا  و كفار 

  .دداری جولی تود اتتیار کامص دارد حرا ( در راستای سیاست

 فود نسفهت  فم ي سفيس نهادلفاي واسفو  فا   داد  مي م و ارت امفور اقت فادي و دارايفي اجفا  -۵
مففسيريت و مالويففت دولففت  ففا اسففت اد  ا  نهادلففاي واسففو موضففور قففانون يوسففيم ا نارلففا و 
نهادلاي مالي جسيس  فا انتمفا  مالويفت و یفا  فسون انتمفا  مالمیفت  فم دولفتا  فراي انتشفار اوراس 

رای انتشففار اوراس مففالی اسففالمی مر ففوب لففای دولففت  فف هففادار ار ي و ي سففیس نهففاد مولسسففا  دارايی
 .اقسام نمایس

لففا و مطالهففات دولففت  ففود رذسففا  ا  دارايي ففم و ارت امففور اقت ففادي و دارايففي اجففا   داد  مي -۶
عنوان جشتوانم انتشار اوراس مفالي اسفالمي موضفور ايفن يه فر  اسفت اد  كنفس. امفوا  متيلفل  فم  م

. عنوان جشففتوانم مففورد اسففت اد  قففرار ديرنففسيواننففس  ففمقففو  مجريففم كففم سففنس عففادي نيففن دارنففس مي
 .رسسنامم اجرائي اين جن   ا جيشنهاد و ارينانم مدكور  م ي ويه لي ت و يران ميآيين

نویسففی اوراس مففالی اسففالمی دولففت  منتشففر  اوراس و اسففناد ایففن يه ففر  و کففارمند ييهففس جدیر  -  
 ففود. لمهنففین ميففامالت  ففين اركففان انتشففار و مشففمو  ماليففات  ففم نففر   فف ر مي( ۱۳۹۹در سففا  
ن ر ا  اسففت اد  يففا لففاي مر ففوب  ففم انتشففار اوراس موضففور ايففن  نففسا  ففربو جرداتتلففا درياوت
قففانون روففف ( ۱۴لففا و مسففت نيات حوففد مففاد   اسففت اد  ا  نهادلففاي واسففوا مشففمو  مياويتعففسم 

 . ود جدير و اريماي ن ام مالي كشور ميموانف يوليس رقا ت

  -م

اي سفود و مهفار  کنتفر (  لنسمفست نمفسینگیا  م من فور اجفراي سياسفت جفولي و مفسيريت نرتهف -۱
مهار  کنتر ( يورم و در راستای اجفرای عملیفات  فا ار  فا  و اعطفای اعتهفار در قهفا  و یمفما  فم  انف  

 فود  فم يفسری   فسلی  انمهفا و مؤسسفات اعتهفاری جمهوری اسفالمی ایفران اجفا   داد  می  مرکنی 
ای کففم در جایففان سففا  حففساقص دونففمنمایففس  مدار  ردا ففت را و یمففم ففامص تففو اعتهففاری و اضاوم

 ففسلی  انمهففا و مؤسسففات اعتهففاری  ففم  انفف  مرکففنی يو یففل  ففم اوراس  ففسلی ( %۵۰در ففس  جنجا 
منتشففر   ففم تنانففم  ا ففس. سففا مان  ففورق اوراس  هففادار مملففب  ففم لممففاری در يو یففل اوراس  ففسلی 

  .تنانم نند  ان  مرکنی است

ی ایففران مجففا  اسففت  ففا ي ففویه  ففورای جففو  و اعتهففار  ا ففت  انفف  مرکففنی جمهففوری اسففالم -۲
لای قففانونی  انمهففا و مؤسسففات اعتهففاریا اوراس مففالی اسففالمی منتشففر  ا  سففوی در ففسی ا  سففارد 

  .دولت را  ادیرد 



 

ايجاد للفه جسيفس ا  دولفت در  فوريي مجفا  اسفت كفم ا  قهفص ييهفس و يضفمين آن  فا مهنفاي   -ن
 ودجفم كشفور  فادر  فس   ا فس.  انف  مرکفنی ا  لریفل  انمهفا و  قانوني يوسفو سفا مان  رنامفم و

ما  جفس ا  ا فالغ ایفن قفانونا الالعفات مؤسسات اعتهفاری ریر فانمی مو فب اسفت حفساک ر  ف 
مر وب  م يسفهیالت و ييهفسايی را کفم  فر اسفاق يضفامین  فادر  ا  سفوی لیف ت و یفران/ سفا مان 

انففس در سففامانم يضففامین دولففت در    نمود اعطففا ۱۳۹۸ رنامففم و  ودجففم کشففور يففا جایففان سففا  
 .كننس

لای موضففور  نففس  و( ایففن يه ففر  و  ففسلیها و مطالهففات مرجففف رسففیسدی و ي ییففس  ففسلی -ق
جففدیر و اريمففای ن ففام مففالی کشففورا قففانون روففف موانففف يولیففس رقا ت( ۱موضففور  نففس   ( مففاد   

 . ود ارایی ييیین میيوسو سا مان  رنامم و  ودجم کشور و و ارت امور اقت ادی و د 

لایر اوراس ( ۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ففود مهلففل  یسففت لففنار ميليففارد   ففم دولففت اجففا   داد  مي -ر
مففالي اسففالمي منتشففر كنففسا يففا جهففت احففسايا يوميففص و يجهيففن وضففالاي آمو  ففيا جرور ففي و 
ور  ففي و ارت آمففو ه و جففروره  سففا مان نوسففا يا يوسففيم و يجهيففن مففسارق كشففور(  ففم م ففرب 

قففانون  رنامففم ( ۷مففاد   ( ۴ ففس  در جففسو   ففمار    ينيرسففس. ایففن اوراس تففار  ا  سففمب جي  
 .رسسلای  ادر   م م رب می شد يوسيم  ود  و  راساق ا الغ اعتهار و ين ی 

ا ۱۳۹۹مهلففت وادففداری اوراس مففالی اسففالمی ریرنمففسی  يحویففص  ففم للهمففاران( منتشففر  در سففا   -ب
قففانون احمففام ( ۱ائففی ا  جملففم دسففتگالهای اجرائففی موضففور مففاد    ففرای کلیففم دسففتگالهای اجر

قففانون محاسففهات ( ۶۴و  ( ۶۳لای يوسففيم کشففورا يففا ف قففانون ا ففالح مففواد  دائمففی  رنامففم
 .است ۱۳۷۹/۱۲/۱۵عمومی کشور م وب  

سففا ی در اوراس منتشففر  دولففتا اوراس مففالی اسففالمی دولففت من ور یماففارچگی و لمالن  ففم -ص
قففانون  ففا ار اوراس  هففادار ( ۲۷سففو و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی( مشففمو  مففاد    منتشففر  يو

 . ا ا الحات و الحاقات  يسي است ۱۳۸۴/۹/۱جمهوری اسالمی ایران م وب 

و ارت امفور اقت فادی و دارایفی مو فب اسفت  فرب مفست دومفا  جفس ا  اجفرای عملیفات  ففا ار  -س
سففا ی دران اولیففم مجففا  نسففهت  ففم جیاد املففم ففا  يوسففو  انفف  مرکففنیا ضففمن ييیففین وهرسففت مي

ا  اوراس مففالی ( %۳۰در ففس  نحوی کففم حففساقص سی ففم  النامففات عرضففم اولیففم اوراس ا  لریففل حففرا 
دران اولیففم مجففا  اسففالمی منتشففر  دولففت جففس ا  عملیففات  ففا ار  ففا  در عرضففم اولیففم  ففم مياملففم

 .وروه  رسسا اقسام كنس م

قففانون  رنامفم  شففد يوسفيم و يه ففر  آن و ارت امفور اقت ففادی ( ۱۲   در اجفراي  نفس  الففب( مفاد  -ر 
و دارايی  سفا مان حسا رسفی کشفور( مملفب اسفت  فسلیهای دولفت  فم سفا مان يف مین اجتمفاعی 

قفانون ( ۷لور سفاالنم( را  فا رعایفت  نفس  لفف( مفاد    فس   فمرو  اعد ا  ا ص حفل  یمفم و مهلفل  م
 ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسي  ۱۳۸۳/۲/۲۱اجتمففاعی م ففوبسففاتتار ن ففام جففامف روففا  و يفف مین 

مففا ین دولففت و محاسففهم و نحففو  میففنان  ا جرداتففت  ففسلیهای مو ففوب و ييییففرات حسففا های وی
لای  ففار  ففم کمیسففیونما  ی سففا مان من ففور را  ففم لففور مسففتمر جففای  و دففناره آن را لففر  فف 

 ففمی و اجتمففاعی مجلففس  ففورای  رنامففم و  ودجففم و محاسففهاتا  هسا ففتا درمففان و آمففو ه جن
 .اسالمی ارائم نمایس



 

»اوراس مففالی اسففالمیوا اوراقففی اسففت کففم منطهففل  ففر قففوانین و ممففررات  ففود  و در چهففارچوب  -ه
 . ود عمود اسالمی منتشر می

 ۶يه ر   

و ارت نيففرو ا  لريففل  ففركتهاي آب و واضففالب اسففتانی سراسففر كشففور مولففب اسففت عففالو   ففر  -الففب
 ففهريا  ففم ا اي لففر مترمويففه وففروه آب  ففرب  ففاالير ا  الگففوی م ففرب اي  هففدرياوففت نففر  آب

لایر ا  مشففتركان آبا درياوففت و  ففم ( ۲۰۰ ففس  يوسففو لیفف ت و یففران مهلففل دویسففت  ييیین
 .كشور وارين كنس. وجو  ووس مشمو  مالیات  م نر    ر است داري كصتنانم

( ۹۶۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ن  میلیففارد  وجففو  دريففاوتي يففا سففمب نه ففس و   ففت و جفف( %۱۰۰در ففس   س
لایر ا  محففص حسففاب مففدكور در رديففب ميففين در  ودجففم  ففركت مهنسسففي آب و واضففالب كشففور 
 ففروا  جهففت آ رسففاني  ففرب روسففتايي و عشففايري و ا ففالح  ففهمم آب مر ففوب  ففم آن اتت ففاص 

( %۸۰در ففس  اعتهففار مففدكور  ففرای آ رسففانی  ففرب عشففایری و لشتاد ( %۲۰در ففس  يا ففس.  يستمي
 ففراي آ رسففانی  ففرب روسففتایی  راسففاق  ففات  جميیففت و كمهففود آب  ففرب سففالد  ففين 

مالم ا  لريففل  ففركت مهنسسففي آب و واضففالب كشففور يو يففف لاي كشففور در ممففالف سففماسففتان
لا و  ففركتهاي ريني اسففتان ففود يففا جففس ا  مهادلففم مواومتنامففم  ففين سففا مان مففسيريت و  رنامففممي

  .مان امور عشایر ایران لنينم  ود آب و واضالب استانی و یا سا 

 ففود  ففرب  ففم و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی  سففا مان امففور مالیففايی کشففور( اجففا   داد  می  -ب
 ۱۳۸۷لففای سففنوات لای مؤدیففان مالیففات  ففر ار ه اوففنود  دور سففا ا  نشففی ا  جرونففس مففست ی 

يففاکنون مففورد رسففیسدی قففرار  لای تففود را در موعففس ممففرر يسففلید نمففود  وا کففم ا هارنامففم۱۳۹۵يففا 
انسا  ا يوجفم  فم ضفوا طی  ا  جملفم نحفو  انتنفاب( کفم  فم جیشفنهاد سفا مان امفور مالیفايی نگروتم

ي فویه و یفر امفور اقت فادی و مفا   يفس ا  ا فالغ قفانون يهیفم مفی  فود و  مکشور  رب مست ی 
 .رسسا  سون رسیسدی قطيی نمایسدارایی می

 فم میفنان   ۱۳۹۴/۸/۱۰قفانون حمایفت ا   فنيت  فرس کشفور م فوب  (  ۵عوارض موضفور مفاد     - 
مهلفففل  فففرس م فففروي در سفففمب  یسفففت و یففف  لفففنار و جان فففس میلیفففارد ( %۱۰در فففس  د 
 ففود و مشففتركان  ففرس روسففتايي و عشففایری مجففا  و  ففرس لایر ييیففین می( ۲۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 فورت کامفص منفا ف حا فلم  م ا فنس.  چالهاي كشاور ي مجا  ا   فمو  حوفد ايفن  نفس ميفاب مي
لایر  فم حسفاب  فرکت (  ۹.۶۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يا سفمب نفم لفنار و  ش فس و ل تفاد و جفن  میلیفارد  

داری کففص کشففور و يففا سففمب یففا د  لففنار و لشت ففس و  یسففت و جففن  میلیففارد يففوانیر نففند تنانففم
 ففود يففا جففس ا  یداری کففص کشففور واریففن ملایر  ففم حسففاب سففايها نففند تنانففم( ۱۱.۸۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

مهادلففم مواومتنامففم  ففا سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور  ففم يريیففه  ففرب حمایففت ا  يوسففيم و 
 .لای  رس روستایی و يولیس  رس يجسیسجدیر و جاک  ود نگهساری  همم

  -د 

لاي يوسففيم كشففور قففانون احوففام دائمففي  رنامففم( ۳۲ نففس   ( مففاد   ( ۱مففتن  يففر  ففم جففن    -۱
 : ود اضاوم مي



 

لاي رير رتففوردار ا  ا ففتيا  موضففور ايففن جففن   ففا جيشففنهاد ات ففهاي منففالل و  هرسففتان » 
 «.رسسي ويه لي ت و يران ميسا مان  رنامم و  ودجم كشور  م

محففص ذتففد ماليففات و عففوارض ار ه اوففنود  واحففسلاي يوليففسيا محففص اسففتمرار واحففس يوليففسي  -۲
  .است

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم در ( ۶( مففاد    نففس  ب( ۱عففوارض ار ه اوففنود  موضففور جففن    -۳
در نمففاب  ففهري ( %۸۸در ففس  لای يهففران و اسالمشففهر  ففم نسففهت لشففتاد و لشت هرسففتان

در نمفففاب روسفففتايي و عشفففايري آنهفففا يو يفففف ( %۱۲در فففس  يهفففران و  فففهر اسالمشفففهر و دوا د 
 . ود مي

ا  ممفررات مفالی دولفت   قفانون الحفاس  رتفی مفواد  فم قفانون ين فید  نشفی(  ۱۲   مفاد   مطا ل  -ل
ر ففو اجففا   داد  لای ن ففت و نیففرو ا  لریففل  ففرکتهای يا يففم  ی ففم لففر یفف  ا  و ارينانففم( ۲ 

لایرا ا  لففر واحففس ( ۲۰۰۰ ففود مالانففم ا  لففر واحففس مسففمونی مشففترکان دففا  مهلففل دو لففنار  می
شففترکان لایر و ا  لففر یفف  ا  واحففسلای يجففاری م( ۱۰۰۰مسففمونی مشففترکان  ففرس مهلففل یفف  لففنار  

 ۱۶۰۱۸۵لایر ذتفد و  فم حسفاب درآمفس عمفومي موضفور ردي هفاي (  ۱۰,۰۰۰دا  و  فرس مهلفل د  لفنار  
داري كففص كشففور واريففن كننففس.  ففرای مشففترکان ايففن قففانون نففند تنانففم( ۵جففسو   ففمار    ۱۶۰۱۸۶و 

  ا ففس. وجففو  وففوسا مشففمو  ماليففات  ففممی( %۵۰در ففس  الففدکر ميففاد  جنجا روسففتاییا مهففالل ووس
 .نر    ر است

نامفم اجرائفي ايفن  نفس رسفس. آيينمنا ف حا لم  فرای مفوارد منفسر  در مفاد  مفدکور  فم م فرب می
متضففمن سففمب و نحففو   ردففناري مناق ففم  ففم جيشففنهاد مشففترك سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور و 

 .رسسو يران ميي ويه لي ت و ارت امور اقت ادي و دارايي  م

منففرب جسففمانسلاا درآمففس حا ففص ا  اجففرای  نففسلای  ي( و  ص( مففاد   من ور كففال  ا ففرات ففم -و
قففانون  رنامففم  شففد يوسففيما نا ففی ا  وففروه کااللففایی کففم م ففرب آنهففا منجففر  ففم يولیففس ( ۳۸ 

 ففود يوسففو سففا مان امففور مالیففايی  ففم رديففب درآمففسی جسففمانس منففرب محففیو  یسففت می
لایر ( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰نار ميليففارد   ففود. منففا ف و ففولی يففا سففمب د  لففواريففن می ۱۶۰۱۸۹   ففمار 

 ا  محص ردیب

 یسففت   ففنسوس ایففن قففانون در اتتيففار سففا مان ح ا ففت محیو( ۹جففسو   ففمار    ۳۹-۵۳۰۰۰۰
ديفرد يفا جفس ا  مهادلفم مواومتنامفم  فا سفا مان  رنامفم و  ودجفم كشفور  یست( قفرار ميملی محیو

ای يهفسیص جسفمانس ایجفاد ي سیسفات منطمفم رای  ا یاوفت جسفمانسلای حا فص ا  کااللفای من فور  
 . م مواد و انرشی(  ا اولویت مشارکت  ن  ت و ی م رب  ود 

وهرسفت    لفر کفاالا(  %۱نامم اجرائي اين  نس مشتمص  فر میفنان عفوارض يفا سفمب يف  در فس  آيين
كااللاي مشمو ا نفر  لنينفم مفسيريت جسفمانس كااللفا و ورآينفس اجرائفي  فرب مفست دومفا  جفس 

لاي كشففورا  يسففتا و ارينانففما  ا ففالغ ایففن قففانون  ففم جيشففنهاد مشففترك سففا مان ح ا ففت محيو
ارت و امففور اقت ففادي و دارايففي و سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور يففسوين  ففنيتا ميففسن و يجفف

 .رسسي ويه لي ت و یران مي ود و  ممی



 

كليم  فاحهان حفرب و مشفارص جن فويا جيراجن فويا داروسفا ي و دامان فوي كفم مجفو  وياليفت   - 
ا مان آنها يوسفو و ارت  هسا فتا درمفان و آمفو ه جن فويا سفا مان ن فام جن فوي ايفران و يفا سف

 ففود و کلیففم ا ففناص  ففارص در کسففه و ن ففام دامان ففوي و سففا مان دامان ففوي ايففران  ففادر مي
نامففم کارلففای حمففوقی اعففد ا  وکالففت و مشففاور  حمففوقی و تففانواد ا مول نففس در چهففارچوب آيين

 ففا ا ففالحات و الحاقففات  ۱۳۶۶/۱۲/۳لففاي مسففتميد م ففوب قففانون ماليات( ۱۶۹مففاد   ( ۲يه ففر   
 .نم ورو گالي است اد  كننس يسي ا  جايا

کلیم مراکفن درمفانی اعفد ا  دولتفیا ت و فیا وا سفتم  فم نهادلفای عمفومیا نیرولفای مسفل ا   -ح
اليمففص جن ففمی جن ففمان النحمففم یففا حلا  حل( %۱۰در ففس  لا و  ففرکتهای دولتففی ممل نففس د تیریففم

  لففرب  یمففار لا و یففا نمففسا  الای ارسففالی  ففم  یمففمموجه دریاوففت وجففم  وريحسففابکففم  ففم
الحسفاب مالیفات کسفر کننفس و  فم نفام جن ف  مر فوب يفا جایفان مفا  عنوان علی ود  مجرداتت می

 يففس ا  و ففو  مهلففل  وريحسففاب  ففم حسففاب سففا مان امففور مالیففايی کشففور واریففن کننففس. مالیففات 
عنوان درآمفس حمفوس و کارانفم مطفا ل جفن  لفایی کفم  فمالحساب این  نفس  فامص کلیفم جرداتتعلی

 فودا ننوالففس  ففود. حمففد ايففن قفانون جرداتففت و مالیففات آن کسففر می( ۱۲ نفس  الففب( يه ففر   ( ۲ 
 . ا سلای مستمید در اجرای این  نس جاری میقانون مالیات( ۱۹۹ماد   

 ففا اسففت اد  ا  جايگالهففاي الالعففايي  ۱۳۹۹سففا مان امففور ماليففايي مولففب اسففت در سففا   -ب
لففاي مسففتميد نسففهت  ففم يييففين يوليففب مطالهففات يففا ياتموففرر قففانون مال( ۱۶۹موضففور مففاد   

در ففس ماليففات دولففت ا  ا ففناص حميمففي و حمففوقي اقففسام كففرد  و حففساقص سی ۱۳۹۸جايففان سففا  
ايففن ( ۵ر ففو منففسر  در جففسو   ففمار   ايففن مطالهففات را و ففو  و  ففم رديففب درآمففسي  ی( ۳۰% 

ت عففسم رعايففت يوففاليب وففوس و قففانون واريففن كنففس.  انوهففا و مؤسسففات مففالي و اعتهففاري در  ففور 
نامفم اجرائفي آن عفالو  لفاي مسفتميد و آيينموفرر( قفانون ماليات۱۶۹سفاير يوفاليب ممفرر در مفاد   

( %۲اي ميففاد  دودر ففس  لففاي مسففتميد مشففمو  جريمففملای من ففور در قففانون ماليات ففر جریمففم
ونس. ايففن  ففلاي ا ففناص نففند  انفف  و مؤسسففم مففالي و اعتهففاري در لرسففا  ميحجففد سففارد 

لا ا  لريففل ممففررات قففانون من ففور قا ففص مطالهففم و و ففو  توالففس  ففود.  ففركتهاي  يمففم جريمففم
 ففس  را  ففم مول نففس الالعففات لففويتيا مففالي و اقت ففادي ا ففناص حميمففي و حمففوقي درتواست

 .كنس در اتتيار آن سا مان قرار دلنسيرييهي كم سا مان امور ماليايي ممرر مي

لفاي لای من فور در قفانون مالياتعفسم رعايفت ايفن  نفس عفالو   فر جریمفم ركتهاي  يمم در فورت  
 ۱۳۹۸حففل  يمففم دريففاوتي در جايففان سففا  ( %۵در ففس  اي ميففاد  جن مسففتميد مشففمو  جريمففم

 .توالنس  ود 

كليففم واحففسلاي آمو  ففي دولتففي و ارت آمففو ه و جففروره و دانشففگا  ورلنگیففان ا  جرداتففت  -ي
 فورت رعايفت الگفوي م فرب( ميفاب لسفتنس. سفمب الگفوي م فرب لاي آبا  رس و دفا   در لنينم

لاي ن ففتا نيففرو و آمففو ه و جففروره و سففا مان  رنامففم و لففي دسففتوراليملي يوسففو و ارينانففم
 . ود ما  يهیم و ا الغ مي ودجم کشور حساك ر يا سم

 -ك



 

سمات لففای مالیفايی  فرای درآمفسلای حا ففص ا   فادرات کفاال و تففلردونفم نفر   ف ر و مياویت -۱
( ۱۳ا  جملم کااللفای ریرن تفیا مفواد تفام و لمهنفین اسفترداد مالیفات و عفوارض موضفور مفاد   

 فا ا فالحات و الحاقفات  يفسیا در مفواردی کفم   ۱۳۸۷/۲/۱۷قانون مالیفات  فر ار ه اوفنود  م فوب  
ار  حا ففص ا   ففادرات لهففل ممففررات اعالمففی  انفف  مرکففنی  ففم چرتففم اقت ففادی کشففور  ردردانففس  

قا ففص اعمففا  نیسففت.  ففادرات  نفف  کشففاور ی و  ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸رای عملمففرد سففالهای نشففودا  فف
مهنسسفی ا   فمو   فروب ایفن  نفس مسفت نی لسفتنس. مفست  مفان اسفترداد مالیفات   -تسمات ونی

جففدیر و اريمففای ن ففام قففانون روففف موانففف يولیففس رقا ت( ۳۴و عففوارض ار ه اوففنود  موضففور مففاد   
مففا  ا  يففاریو ورود ار   ففم چرتففم اقت ففادی مالیففايی کشففور ی  مففالی کشففور ا  لففرب سففا مان امففور 

 . ا سکشور مطا ل ممررات یاد س  می

جرداتففت لردونففم جففاین  و مشففوس  ففادرايی  ففرای  ففادرکننسدان منففوب  ففم ح ففو  المینففان ا   -۲
 ردشففت ار  حا ففص ا   ففادرات کففاال و تففسمات  ففم چرتففم اقت ففاد کشففور  راسففاق دسففتوراليمص 

 . ا سمهوری اسالمی ایران می ان  مرکنی ج

 ففا ا ففالحات و  ۱۳۸۷/۲/۱۷مففست اجففرای آ مایشففی قففانون مالیففات  ففر ار ه اوففنود  م ففوب  -  
 . ود يمسیس می ۱۳۹۹ما  سا  الحاقات  يسي يا جايان مهر 

قففانون ( ۲۹در ميففامالت جيمانوففاري كففم كارورمففا يوففي ا  دسففتگالهاي اجرائففي موضففور مففاد    -م
اسفتا كارورمفا مو فب اسفت لمنمفان  فا لفر جرداتفتا ماليفات ار ه اوفنود     رنامم  شد يوسيم

متناسه  فا آن را  فم جيمانوفار جرداتفت كنفس. يفا  مفاني كفم كارورمفا ماليفات  فر ار ه اوفنود  را  فم 
جيمانوفار جرداتففت نوفرد   ا ففسا سففا مان امفور ماليففايي كشفور حففل مطالهففم آن ا  جيمانوفار يففا ذتففد 

ا نفسارد. در مفواردي كفم  فسلي كارورمفا  فم جيمانوفار  فم  فورت اسفناد تنانفم جريمم ديركرد ا  وي ر 
 ففود در  ففورت درتواسففت جيمانوففارا كارورمففا مو ففب اسففت ايففن اوراس را اسففالمي جرداتففت مي

عينففا   ففم سففا مان امففور ماليففايي كشففور يحويففص دلففس. سففا مان امففور ماليففايي کشففور ميففاد  مهلففل 
 داري كففصليففايي جيمانوففار كسففر و اسففناد مففدكور را  ففم تنانففماسففمي اوراس يحففويلي را ا   ففسلي ما

داري كفص كشفور مو فب اسفت ميفاد  مهلفل اسفمي اسفناد تنانفم يحفويلي كنس. تنانفمكشور ارائم مي
 .عنوان و ولي ماليات من ور كنسرا  م

ا  قیمففت ( %۱در ففس   ففس  ا  محففص ی ا  عففوارض آالینففسدی و و  ( %۳۵در ففس  سففی و جن  -ن
 یسففت قففانون مالیففات  ففر ار ه اوففنود   ففم سففا مان ح ا ففت محیو( ۳۸مففاد   ( ۱ه ففر   وففروه ي

یا فس يفا جفس ا  مهادلفم مواومتنامفم  فا سفا مان  رنامفم  یسفت( اتت فاص می  نسوس ملفی محیو
اساسفنامم  فنسوس مفدکور  فرب اعطفای يسفهیالت مفالی  فرای (  ۵و  ودجم کشفور  راسفاق مفاد   

 . یست  ود طی و جلودیری ا  ينریه محیومحی لای  یستکال  آلوددی

ای  ففم لا و يشففویل  ففم کففال  م ففرب کااللففا و تففسمات یارانففم ففم من ففور کففال  لنینففم -ق
 ففود  ففا ر ففو آنهففا اجففا   داد  میلای ن ففت و نیففرو و  ففرکتهای يا يففم و وا سففتم  یو ارينانففم

نیففروا  ففنيتا ميففسن و  لای ن ففتاجیشففنهاد مشففترک سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و و ارينانففم
يجففارت و جهادکشففاور ی و ي ففویه  ففورای اقت ففادا م ففارب کمتففر ا  حففس ميففین آبا  ففرسا دففا ا 

ای را  ففا يوجففم  ففم و ففو  منطمففم جيراویففاییا لففای ن تففی و سففایر کااللففا و تففسمات یارانففمورآورد 



 

مفت کننسدانا متناسفه  فا کفال  م فربا  هفای م فروی آنهفا  فم حفساقص قی نور م رب و م رب
 .و یا   ر کال  دلنس

لففای تففون و تففسمات آ مایشففگالی سففا مان انتمففا  تففون درآمففسلای حا ففص ا  وففروه ورآورد  -ر
لای  ففود و  ففم م ففرب لنینففمعنوان درآمففس اتت ا ففی يلمففی می ففم ۱۴۰۲۰۶ايففران موضففور رديففب 
 .رسسمورد نیا  آن سا مان می

وففنای   هففای آبا  ففرس و دففا  م ففروی  ففم در مففواردی کففم  راسففاق قففوانین و ممففرراتا اتتیففار ا -ب
ر فو داد   فس  اسفتا اعمفا  اوفنای  ومفو  فا جیشفنهاد و ارينانفم مر ولفم و  رکتهای دولتفی  ی

 .جدیر استي ویه لی ت و یران اممان

لففا و ين ی ففات مالیففايی و دمرکففی قففانونی را  ففم دسففتگالهای اجرائففی مو  نففس مياویت -ص
وب  ففم تففود  هففت کننففس. دسففتوراليمص اجرائففی ایففن  نففس ترجففی در حسففا های مر فف - ففورت جميففی

يوسففو و ارت امففور اقت ففادی و دارايففی و سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور جففس ا  ي ففویه ایففن 
 فود. دمفرک جمهفوری اسفالمی ایفران و سفا مان امفور مالیفايی کشفور لفر قانون يهیفم و ا فالغ می

کمیسففیون اقت ففادی مجلففس  ففورای لففا و ين ی ففات را  ففم  ففار دففناره ایففن مياویتما  ی  فف 
لففا و ين ی ففات دمرکففی  ففم عنففوان مالیففات  ففر واردات کننففس. عملمففرد مياویتاسففالمی ارائففم می

من ور اوففنای   فف اویت و  ففود.  ففمو ففولی دمففرک جمهففوری اسففالمی ایففران محسففوب می
لففای  ینففی میففنان مياویتجاسففنگویی دولففتا سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور مو ففب اسففت جی 

الیفايی و در فس مياویففت لفر مفورد را در قففوانین  ودجفم سفنوايی  هففت کنفس و در دسفترق عمففوم م
 .قرار دلس

 . ود ييروم آب  رب منالل عشايری ماننس آب  رب روستايی محاسهم می  -س

قفانون  رنامفم  شفد يوسفيما مفسدجويان يحفت جو ف  (  ۸۰ نفس  (( مفاد   (  ۲در اجراي جفن     -ر 
لاي  ففسور جروانففم  ر ( و سففا مان  هنيسففتي ا  جرداتففت لنينففم كميتففم امففساد امففام تمينففي

لاي انشففيا ات آبا واضففالبا  ففرس و دففا   ففراي سففاتتمانيا عففوارض  ففهرداري و دليففاري و لنينففم
 . ار مياونسومو  راي ي   ياوتم  م آنان  ر اساق الگوي م ربالاي مسووني اتت اصواحس

لففای مسففتمید  ففا ا ففالحات و الحاقففات انون مالیاتممففرر قفف( ۱۶۹و  ( ۱۰۳ ففم اسففتناد مففواد   -ه
من ور اوففنای  درآمففسلای مالیففايی دولففت ا  لریففل ا طففا  يمهففر مالیففايیا قففو  قضففائیم  يففسی و  ففم

مفا  جفس ا  ي فویه ایفن قفانونا سفامانم قفرارداد المترونیف  ين فید مملب اسفت  فرب مفست ی 
انففسا ی ایففن سففامانم يمففام نففس. ا   مففان را انففسا ی ک قففرارداد المترونیمففی  ففین وکیففص و موکففص را را 

اوراد ويفا  اعفد ا  مشفاوران و وکفالی عضفو مراکفن وکفالا کار ناسفان رسفمی و مشفاوران تفانواد  و 
لای وکفالی داددسفتری مو  نفس قراردادلفای مفالی تفود  فا موکفص را در ایفن سفامانم  هفت و کانون

رداد يوسفو سفامانم قفرارداد المترونیف ا ين ید نماینفس.  ناسفم کس( یمتفای  ادر فس   فرای لفر قفرا 
مهنای  ناسفایی وکیفص در سفامانم تفسمات قضفائی  فم من فور اسفتنرا  الالعفات مفالی منفسر  در 
قرارداد و ا طا  يمهفر مالیفايی توالفس  فود.  فا متنل فين ا  اجفراي ايفن  نفس لهفل قفوانين مر ولفم 

 . ود  رتورد مي



 

 -ت

ر تودرولففای سففواری و وانففت دوکففا ین موجففود در واحففسلای مسففمونی و انففوا ۱۳۹۹در سففا   -۱
 : ونسکشور  م  رح  نسلای  یر مشمو  مالیات  ر دارایی  ساالنم( می

واحففسلای مسففمونی   ففا احتسففاب عر ففم و اعیففان(  ففا ار ه رو  ميففاد  یم ففس میلیففارد  -۱-۱
 :لایر و  یشتر  م نرتهای  یر( ۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

  ی  در لنار                 میلیارد لایر ۱۵۰ارد لایر يا میلی  ۱۰۰نسهت  م ما اد  -۱-۱-۱

 دو در لنار                 میلیارد لایر ۲۵۰میلیارد لایر يا  ۱۵۰نسهت  م ما اد  -۲-۱-۱

 سم در لنار                  میلیارد لایر ۴۰۰میلیارد لایر يا   ۲۵۰نسهت  م ما اد  -۳-۱-۱

 چهار در لنار                میلیارد لایر  ۶۰۰ يا  میلیارد لایر  ۴۰۰نسهت  م ما اد  -۴-۱-۱

 جن  در لنار                                  میلیارد لایر  م  اال  ۶۰۰نسهت  م ما اد  -۵-۱-۱

در محاسففهم مالیففات موضففور ایففن  نففسا لففر واحففس مسففمونی یفف  مسففتيص محسففوب و جسادانففم 
  . ا سمشمو  مالیات می

انففوار تودرولففای سففواری و وانففت دو کففا ین دارای  ففمار  انت ففامی  ن ففیا  ففا ار ه  -۲-۱
 در ففسلایر و  یشففتر  ففر اسففاق ار ه رو  تففودرو  ففا نففر  دودلد ( ۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ل ففت میلیففارد  

(۰/۲%) 

 : ا نسموارد  یر مشمو  این مالیات نمی -۲

  واحسلای مسمونی در حا  ساتت -۱-۲

 واحسلای مسمونی و تودرولا در سا  يمل  -۲-۲

  لای مستمید قانون مالیات( ۲تودرولای متيلل  م ا ناص موضور ماد    -۳-۲

 نس  و تودرولففای يولیس ففس  و مونتففاش داتففصا جففی  ا  وففروه يوسففو کارتانجففات سففا -۴-۲
 مونتاشکننس 

 تودرولای وارد س ا جی  ا  وروه يوسو نماینسدان رسمی -۵-۲

لای را  و  هرسففا ی و  ففنيتا ميففسن و يجففارتا سففا مان  هففت اسففناد و امففالک و ارينانففم -۳
لا مو  نففس اممففان دسترسففی  ففرتو  ففم الالعففات مالمیففت امففالک و نیففروی کشففور و  ففهرداری 

نیفا  سفا مان مالیفايی کشفور در حفو   امفاکن و تفودرو را در   انت امی مو ب اسفت الالعفات مفورد 



 

 اتتیففار ایففن سففا مان قففرار دلففس. سففا مان امففور مالیففايی کشففور مملففب اسففت نسففهت  ففم ييیففین
اقففسام کنففس و مرايففه را  ۱۳۹۹لففای مشففمو  و ار ه آنهففا حففساک ر يففا جایففان تردادمففا  سففا  دارایی

  . م نحو ممتضی  م الالر ا ناص مشمو   رسانس

کلیففم ا ففناص حمیمففی و حمففوقی ممل نففس مالیففات سففاالنم مر ففوب  ففم لففر یفف  ا  واحففسلای  -۴
لففای مشففمو  يحففت يملفف  تففود و اوففراد يحففت يم ففص را حففساک ر يففا جایففان مسففمونی و تودرو

جرداتفت نماینفس. ييفویض جفالک تودرولفا و  هفت نمفص و انتمفا  امالکفی کفم   ۱۳۹۹ما  سفا    همن
مالیفات وضفف دردیفس  اسفتا قهفص ا  جرداتفت  فسلی مالیفايی مفورد    م موجه این  نفس  فرای آنهفا

انتمففا   ففامص مالیففات  ففر دارایففیا نمففص و انتمففا  قطيففی و اجففار  ممنففور اسففت. متنلففب ا  حمففد 
 .این جن  در جرداتت مالیات متيلمم مسؤولیت يضامنی دارد 

ی مسففتمید ا  لففاممففرر( قففانون مالیات ۵۴لای تففالی مطففا ل مففاد   ذتففد مالیففات  ففر تانففم -۵
 .واحسلای مسمونی مشمو ا مانف ا  ذتد مالیات این  نس نیست

نامففم اجرائففی ایففن  نففس يوسففو و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی  سففا مان امففور مالیففايی کشففور( آيین
 . ود و  م ي ویه لی ت و یران می¬رسسيهیم می ۱۳۹۹حساک ر يا جایان تردادما  سا  

لای سراسفر کشفور واحفسلای مملفب اسفت  فا لممفاری  فهرداری   سا مان امفور مالیفايی کشفور   -ي
مسففمونی تففالي ا  سففمنم واقففف در  ففهرلای  ففا جميیففت  ففی  ا  یم ففس لففنار ن ففر جميیففت در 

ممففففرر( قففففانون  ۵۴را  ناسففففایی و ماليففففات متيلمففففم مففففاد    ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸ا ۱۳۹۷لای سففففا  
لففای رنففسا ذتففد كنففس. مياویتلففای مسففتمید را ا  مالوففاني كففم  ففي  ا  يفف  تانففم تففالي دامالیات

لفففای مسفففتمید در محاسفففهم مالیفففات قفففانون مالیات( ۵۳مفففاد   ( ۱۱مالیفففايی موضفففور يه فففر   
 . ود موضور این حمد در ن ر دروتم نمی

 ۱۱۰۲۰۴ا  درآمففس حا ففص ا  ايففن ماليففات  ففم حسففاب درآمففس عمففومي در رديففب ( %۵۰در ففس  جنجا 
مانففس   اقی( %۵۰در ففس  کففص کشففور و جنجا  داری ایففن قففانون نففند تنانففم( ۵جففسو   ففمار   

عنوان سففهد  فهرداری لففا  فم حسففاب  ففهرداري  فهرلاي محففص ذتفد ماليففات واریفن مففی  ففود.  فم
سففا مان امففور مالیففايی کشففور و و ارينانففم¬لاي را  و  هرسففا ي و نيففرو و ديگففر و ارينانففم لففای 

لاي تففالي ا  سففمنم را در الالعففات ال م جهففت  ناسففايي تانففم ر ففو ايففن حمففد مول نففس كليففم ی
  .لای کشور قرار دلنساتتيار  هرداری 

آيففين نامففم اجرائففي ايففن  نففس يوسففو و ارينانففم لففاي امففور اقت ففادي و دارايففي  سففا مان امففور 
عالي اسفففتان لفففا  فففا لممفففاری و ارت کشفففور  سفففا مان ماليفففايي( و را  و  هرسفففا ي و  فففوراي

ي فویه لیف ت و یفران   يهيفم مفی  فود و  ملای کشفور(  فرب مفست دومفالا و دلیاری  هرداری 
 .رسسمی

لای ار ی  انفف  مشففترک ایففران و ونففنوئال درسففالهای لففا و  ففسلیسففود نا ففی ا  يسففيیر دارایی - 
 .مشمو  مالیات  ا نر    ر است ۱۳۹۹و  ۱۳۹۸

 .مسارق تیرسا  ا  جرداتت حل انشياب آبا واضالبا دا  و  رس مياب لستنس  - 



 

 ۷يه ر   

  -الب

جففدیر و اريمففاي ن ففام قففانون روففف موانففف يولیففس رقا ت( ۳۵نمففودن مففاد   در راسففتای اجرائففی  -۱
کشفورو در ایفن مفاد   فم عهفارت »واریفن  فم حسفاب   داری کفصمالی کشورا عهفارت »واریفن  فم تنانفم

 . ود کشورو ا الح مي  داری کصيمرکن وجو  درآمس  رکتهای دولتی نند تنانم

( ۲۹قففانون مففسیریت تففسمات کشففوری و مففاد   ( ۵ائففی موضففور مففاد   کلیففم دسففتگالهای اجر -۲
قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم ا  جملففم دسففتگالها و  ففرکتهای مسففتلنم  کففر یففا ي ففری  نففام ماننففس 
 ففرکتهای ا ففلی و يا يففم و ارت ن ففت و سففا مان دسففتره و نوسففا ی  ففنایف ایففران  ایففسرو( و 

یففران  ایمیففسرو( ممل نففس کلیففم حسففا های سففا مان يوسففيم و نوسففا ی ميففادن و  ففنایف ميففسنی ا
داری کففص کشففور و نففند  انفف  مرکففنی ای( را  ففروا  ا  لریففل تنانففمریففالی تففود  درآمففسی و لنینففم

لففای تففود را ومففو ا  لففا و جرداتتاوتتففاح کننففس. دسففتگالهای یاد ففس  مو  نففس کلیففم دریاوت
لردونففم حسففاب يوسففو   ففس  نففند  انفف  مرکففنی انجففام دلنففس. نگهففساری لای اوتتاحلریففل حسففاب

دسففتگالهای مففدکور در  ففانمی ریففر ا   انفف  مرکففنی در حمففد ي ففرب ریرقففانونی در امففوا  عمففومی 
اسففت. نهادلففای عمففومی ریردولتففی در را طففم  ففا آن  نفف  ا  منففا ف تففود کففم ا  محففص منففا ف 

 . ودا مشمو  حمد این جن  می¬ ونسعمومی یا کممهای مردمی ي مین می

مي ايفران مولفب اسفت جفس ا  ي ییفس اسفناد مر فوبا نسفهت  فم اسفترداد دمرك جمهوري اسفال  -ب
انففسا حمففوس ورودي مففواد و قطيففات واردايففي كففم در كااللففاي  ففادرايي مففورد اسففت اد  قففرار دروتم

 ففا ا ففالحات و الحاقففات  ۲۲/۸/۱۳۹۰قففانون امففور دمركففي م ففوب ( ۶۸يففا  ( ۶۶موضففور مففواد  
قفانون امفور دمركفيا  فرب مفست جفانند  (  ۴۵مفاد   (  ۲  يسی و لنینفم انهفارداری موضفور يه فر   

 .نمايسا اقسام كنسرو ا ا  محص يننوا  درياوتي ا  تنانم كم يا جايان سا  يسويم مي

و ارت  ففنيتا ميففسن و يجففارت مو ففب اسففت درآمففسلای حا ففص ا   ففسور مجففو  يو یففف  - 
را  ۱۳۹۹ی لففی سففا  دتانیففات و حففل انح ففار دريففاوتي  ا ففت واردات و يولیففس مح ففوالت دتففان

( ۵جففسو   ففمار    ۱۳۰۴۲۱داري كففص كشففور موضففور رديففب حسففاب درآمففس عمففومي نففند تنانففم م
 .این قانون وارین كنس

 ففس  وففروه لففر الت اوت قیمففت يملی ففی و قیمففت يمام ففود ما ففم ففم دولففت اجففا   داد  می -د 
 مان حسا رسففي مترمميففه آب و دوففف واضففالب و لففر کیلففووات سففاعت  ففرس را  جففس ا  ي ییففس سففا

عنوان  فا رق قفانوني در رسفیسدی  فم  فوريهای مفالی لمفان سفا (  فا  فسلی لرحهفای يملف   م
 ففرداری رسففیس   نفف  آبا واضففالب و  ففرس و ارت نیففرو موضففور ای  ففم  هر لففای سففرمایمدارایی

 ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسي ا   ۱۳۵۱/۱۲/۱۰قففانون  رنامففم و  ودجففم كشففور م ففوب ( ۳۲مففاد   
ترجففي يسففويم  - ففورت جميففي م ۵۳۰۰۰۰-۳۳اي و رديففب لنينففم ۳۱۰۴۰۴رديففب درآمففسي محففص 

حسففاب را در  ففوريهاي مففالي تففود اعمففا  كننففس. ر ففو مول نففس يسويمكنففس.  ففركتهاي دولتففي  ي
یا ففس.  ففس  نا فی ا  اجففرای ایففن حمففد اوففنای  میسفرمایم  ففرکتهای مففدکور ميففاد   ففسلی يسویم

لاي  فم كميسفيون  ۱۳۹۹ايفن  نفس را  فم ي  فيص يفا  فهريورما  سفا     و ارت نيرو نين دناره عملوفرد 



 

 رنامم و  ودجفم و محاسفهاتا انفرشي و عمفران مجلفس  فوراي اسفالمي و ديفوان محاسفهات كشفور 
 .كنسارائم مي

لاي دسففتره و نوسففا ي سفا مان ۱۳۹۷ ففود مطالهفات قهففص ا  سففا   ففم دولفت اجففا   داد  مي -لفف
يم و نوسففا ي ميففادن و  ففنايف ميففسني ايففران  ايميففسرو(  ا ففت  ففنايف ايففران  ايففسرو( و يوسفف

لاي مشففاركت در يفف مين سففرمايم  انفف  ين  ففي  ففنيت و ميففسن و لمهنففين مطالهففات سففا مان
مدكور و و ارت ن فت ا  لريفل  فركت دولتفي يا يفم  ا فت سفهد متيلفل  فم آنهفا ا  وادفداري سفهام 

لاي كلفي ا فص قفانون اجفراي سياسفتمطا ل قوانين مر فوب مشفروب  فم انجفام يوفاليب موضفور  
قففانون اساسففي را  ففا  ففسلي آنهففا  ففم دولففت  ا ففت ماليففات و سففود سففهام يففا ( ۴۴چهففص و چهففارم  

ترجففي ا   - ففورت جميففيلایر  م( ۷,۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سففمب ل ففت لففنار و لشت ففس میلیففارد  
 .لريل درده تنانم يهاير كنس

 ۸يه ر   

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيما دولففت مملففب اسففت ( ۳۵در راسففتاي اجففراي  نففس  ب( مففاد    -الففب
 ففم عنففوان  ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰و  ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰لای اعتهففارات مففورد نيففا  را ا  محففص لرحهففای  یففص  رنامففم

 ففورت  ففرداران  ممانففس   ففم عنففوان سففهد  هر سفهد کمفف   العففوض دولففت لنینففم كنففس. سففهد  اقی
السفا ي و نمليفم و یفا ن فه کنتورلفای نمسی یا ي مین کفاردر و يف مين م فال  يفا كفاركرد وسفايص ر 

 . رداري قا ص جدیره استلو منس  ر روی چالهای داراي جروانم  هر 

سففا یا يفف مین تففسمات سففا یا محولم ففود  ففرای عملیففات آماد  ففم دولففت اجففا   داد  می -ب
رو نففایی و  یر نففایی و يممیففص واحففسلای مسففمن مهففرا لرحهففای  ففا آورینی  ففهری و احیففاي 

عمص  ففرح  یففر  ففم اوتهففای ورسففود  و لمهنففین لففرح اقففسام ملففی يفف مین مسففمنا اقففسامايي را  م
 :آورد 

سففا ی  ا  لریففل  ففرکت مادرين  ففی عمففران  ففهرلای جسیففس و سففا مان ملففی و ارت را  و  هر -۱
لایر ا  محففص ( ۱۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مففین و مسففمن( مجففا  اسففت يففا سففمب جففانند  لففنار میلیففارد  

الفدکر را  فم قیمفت کار ناسفی يفا منا ف داتلی و یا يهاير اراضفی و امفالک متيلفل  فم  فرکتهای ووس
م ح ففظ كففار ري و  ففا سففا  وكففار دففرده تنانففم  ففرب اجففرای وففروه ا  لريففل منايففس  مشففروب  فف

 .كنس  لرحهای ووس

قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ممففررات مففالي ( ۶۸در اجففراي مففاد    -۲
در  ففورت درتواسففت مالمففان اعیففانی واحففسلای مسففمن مهففرا  ففرکت مادرين  ففی ( ۲دولففت  

من مولففب  ففم وادففداری قطيففی  مینهففای عمففران  ففهرلای جسیففس و سففا مان ملففی  مففین و مسفف
 ا فنس. منفا ف حا فلم جفس ا  واریفن  فم حسفاب ایفن ای نفود و نفم سفالم متيلفل  فم تفود میاجار 

 .كشورا  رب اجرای لرحهای ووس توالس  س داری كص رکتها نند تنانم

و ارت را  و  هرسففا ی مجففا  اسففت  مینهففای متيلففل  ففم  ففرکت مادرين  ففی عمففران  ففهرلای  -۳
لایر ( ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یففس و سففا مان ملففی  مففین و مسففمن را يففا سففمب سففی لففنار میلیففارد  جس

لای يفف مین مففالی در رلففن آنففان قففرار داد  و لففی قراردادلففایی  ففا  انمهففای عامففص و  ففنسوس



 

سففا ی م ففوب را متناسففه  ففا آن يسففهیالت ال م  ففرای اجففرای لرحهففای جففامفا ي  ففیلی و آماد 
نمایفس و ا  محففص وفروه عر ففم و اعیففان   را  فرب يممیففص ایفن لرحهففا ذتفد کنففس و منفا ف حا ففص

 س   فا رعایفت قفوانین و ممفررات و دفرده تنانفما  فا  انمهفای عامفص يسفویم كنفس لرحهای يممیص
 .مانس  را  م اجرای لرحهای  سرالدکر این  نس اتت اص دلسو  اقی

اي مسرسففما جاسففگا ا جایگففا  و ارت را  و  هرسففا ی مملففب اسففت  مففین مففورد نیففا   ففرای احففس -۴
 سففی ا مسففجسا مراکففن  هسا ففتی و درمففانیا ور  ففگا  و سففایر مراکففن اداری و تففسمايی مففورد نیففا  را 

 .ر و در لرحهای مسمن مهر قرار دلس ورت رایگان در اتتیار دستگالهای دولتی  ی م

 ارت امفور اقت فادی نامم اجرائفی ایفن  نفس  فم جیشفنهاد و ارت را  و  هرسفا ی و  فا لممفاری وآیین
 فود و مي و داراییا  ان  مرکفنی جمهفوری اسفالمی ایفران و سفا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور يهیفم

 .رسس م ي ویه لی ت و یران می

لا و سففا مان آب و  ففرس تو سففتان مجا نففس ا  محففص منففا ف ای اسففتان ففرکتهای آب منطمففم - 
و ييديففم م ففنوعي در قالففه وجففو    نشففيداتلففی تففود و  نشففي ا  اعتهففارات لرحهففاي يياد  

لای تریففس و ن ففه کنتورلففای حجمففی و لو ففمنس چالهففای  ففس  نسففهت  ففم يفف مین لنینففمادار 
 ففورت اقسففالی  ففا رو ففی کففم يوسففو دسففتگا  اجرائففی آب کشففاور ی مجففا ا اقففسام كننففس و  م

در فس  فودا ا فص ایفن يسفهیالت را ا   فاحهان ایفن چالهفا دریاوفت كننفس.  سمر ولم ييیفین می
 مینففی در  نشففی منففا ف آب  یراقسففاب و ففولی  ففرای اجففرای لرحهففای احیففا  و يياد  ( ۱۰۰% 

 .دیرد لا و سا مان آب و  رس تو ستان قرار میاي استاناتتیار  ركتهاي آب منطمم

 انفف  مرکففنی جمهففوری اسففالمی ایففران مو ففب اسففت  ففرب مففست دومففا  جففس ا  ا ففالغ ايففن  -د 
ص ا   فادرات تففسمات ونفي و مهنسسفي را  ففر حسفه نفور قففراردادا قفانون مهلفت  ردشففت ار  حا ف

 .لا  م  ادرکننس  و  ا لسب ح ظ و يوسيم  ادرات ووسا ييیین و اعالم کنسجرداتت

 ففا ا ففالحات و  ۱۳۶۱/۱۲/۱۶قففانون يو یففف عادالنففم آب م ففوب ( ۳۳در اجففرای  نففس  ب( مففاد    -لففف
جففدیری يفف مین کشففور و اوففنای  المینان لففایالحاقففات  يففسی و جهففت ح ففظ و  ففیانت ا  آ نوان

ای آب  ففرای م ففارب منتلففب در  نشففهای  ففربا  ففنيت و کشففاور یا  ففرکتهای آب منطمففم
لا و سفا مان آب و  فرس تو سفتان ممل نفس  فا يوجفم  فم  فرایو اقت فادی و اقلیمفی منفالل استان

 ففمنس  ففر کننسدان آب کشففاور ی  ففرای چالهففای مجففا  واقففس کنتففور لومنتلففب کشففور ا  م ففرب
 ففرداری آنهففا و  ففرای چالهففای مجففا  دارای کنتففور لو ففمنس  راسففاق  ردا ففت اسففاق جروانففم  هر 

( ۲۰۰لففاا حففساک ر ميففاد  دویسففت  مجففا  ا  آنهففاا  ففم ا ای لففر متففر مميففه  ردا ففت آب ا  آ نوان
لایر متناسففه  ففا كشففت رالففه منطمففم و ميففنان درآمففس كشففاور ان مطففا ل دسففتوراليمص مشففترك 

ایففن قففانون ( ۵جففسو   ففمار    ۱۶۰۱۱۲  رو و جهففاد كشففاور يا دریاوففت و  ففم ردیففب  ففمار و راي نيفف
كشفور واریفن نماینفس. ميفاد  مهلفل واریفنی جفس ا  مهادلفم مواومتنامفم ا  محفص   داری كفصنند تنانفم

 نشففی و لای يياد  ایففن قففانون  ففرای يحمففل الففساب  رنامففم( ۹جففسو   ففمار    ۵۳۰۰۰۰-۵۲ردیففب 
اری آب و انجففام مطاليففم در د ففتهایی کففم  ففا ورونشسففت  مففین مواجففم اسففت و  ففرد  ههففود  هر 

یففاوتن رالمارلففای جیشففگیری و  ردردانففسن آن  ففم  ففرایو قهففصا در اتتیففار سففا مان مففسیریت منففا ف 
لای نیفرو و جهفاد کشفاور ی و نامفم اجرائفی ایفن  نفس يوسفو و ارينانفمدیفرد. آيینآب ایران قرار می

 .رسسي ویه لی ت و یران میم کشور يهیم می¬ ود و  مسا مان  رنامم و  ودج



 

قففانون يو یففف عادالنففم آب نسففهت  ففم ( ۴۵درت ففوص چالهففای ریرمجففا  ووففل  نففس  لففف( مففاد   
المن يم نمففودن ایففن چالهففا اقففسام و جریمففم مر ففوب  ففم میففنان  ردا ففت آب يففا  مففان مسففلوب

لایر متناسفه  فا اوفت سف ر  و حجفد (  ۱,۰۰۰لنار  انسساد چفا   فم ا اي لفر مترمميفه حفساک ر يف 
 .دردد  ودا دریاوت میکسری مننن س ر  کم حسه دستوراليمص و یر نیرو ييیین می

من ور يففف مین  نشفففی ا  کسفففری منفففا ف مفففورد نیفففا  لرحهفففای سفففامانسلی و الیرو فففی  فففم -و
لا و ای اسففتانلای در ميففرض یففا مسففتيس وقففور سففیالبا  ففم  ففرکتهای آب منطمففمرودتانففم

ای را در  ففرداری ا  م ففال  مففا اد رودتانففم ففود  هر ن آب و  ففرس تو سففتان اجففا   داد  میسففا ما
ت و ففیا  ففم جیمانمففاران وادففدار و منففا ف حا ففلم را  ففم رديففب  -قالففه قففرارداد مشففارکت عمففومی

واريففن کننففس و ا  محففص منففا ف من ففور نسففهت  ففم اجففرای اقففسامات جیشففگیرانم مففريهو  ففا  ۲۱۰۳۰۱
 ا سففا ی و روففف تسففارات نا ففی ا  سففیالب اقففسام کننففس. دسففتوراليمص اجرائففی لرحهففای مففدکور و 

 .دردد ما  ا  ياریو ا الغ این قانون يوسو و ارت نیرو يهیم و ا الغ میاین  نس  رب مست سم

 ۹يه ر   

 ففم دانشففگالهاا مؤسسففات آمو  ففي و جهولشففي و جارکهففای علففد و ونففاوری اجففا   داد    -الففب
نسفهت  فم  ۱۳۹۸امنفاي تفود يفا سفمب عملوفرد درآمفس اتت ا في سفا    ود  ا ي ويه ليف تمي

ذتففد يسففهیالت ا   انوهففا ا  محففص يو يففل امففوا  در اتتيففار تففود اقففسام كننففس و در جهففت يوميففص 
اي تففود  ففا اولويففت سففاتتا تریففس و يممیففص توا گالهففای لففاي سففرمايملرحهففاي يملفف  دارايي

امففم  شففد يوسففيم اسففت اد  و نسففهت  ففم قففانون  رن( ۱۰۳متفف للین موضففور  نففس   ( مففاد   
لای روففا  دانشففجویان  ا جرداتففت اقسففاب ا  محففص درآمففس اتت ا ففي تففود اقففسام كننففس.  ففنسوس

من ور جرداتففت یارانففم سففود و لففای تففود  ففم ینففی اعتهففار ال م در ويالیتممل نففس نسففهت  ففم جی 
 .لین اقسام كننسکارمند يسهیالت  ا اولویت يسهیالت مر وب  م احساي توا گالهای مت ل

يواننففس دانشففگالها و مؤسسففات آمو  ففی و جهولشففی و ونففاوری اعففد ا  دولتففی و ریردولتففی نیففن می
رسفانی رو  ا رعایت م فاد ایفن  نفسا ا  يسفهیالت  فانمی  فرای تریفس يجهیفنات  فروا  ين  فی و  م

 .آ مایشگالها و کاردالهای تود است اد  نماینس

 ففس  جرداتتففي ا  محففص  ا جرداتففت وامهففاي  ففهریم دانشففجویی وجففو  ادار ( %۱۰۰در ففس   س -ب
لایر  فففم ( ۱,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يفففا سفففمب لفففنار و جان فففس ميليفففارد   ۱۳۹۸يفففا سفففا   ۱۳۸۵ا  سفففا  

عنوان لای روففا  دانشففجويی  ففم ففود. وجففو  مففدکور  ففم  ففنسوسكشففور واریففن می داري كففصتنانففم
اسففاق اساسففنامم یا ففس يففا  رت ففاص میلاي من ففور اتكمفف  جهففت اوففناي  منففا ف مففالي  ففنسوس

لففای روففالی دانشففجویی م ففوبا  ففرب جرداتففت وام  ففهریم  ففم دانشففجويان و سففایر جرداتت
 ود. اتت فاص وجفولی ا  محفص منفا ف ایفن  نفس  فم  فنسوس روفا  دانشفجویی مر ولفم دانشفگا  

 .آ اد اسالمی  المانف است

امففساد امففام تمینففی  ر ( و سففا مان جو فف  کمیتففم مففا اد لنینففم يح ففیلی دانشففجویان يحففت  - 
 هنیسففتی کشففور نسففهت  ففم اعتهففارات منففسر  در ایففن قففانون در قالففه وام ا  لریففل  ففنسوس روففا  

دیفرد. اقسفاب وامهففای مفدکور جفس ا  ورارفت ا  يح ففیص دانشفجویان در اتتیفار ایفن اوففراد قفرار می



 

لففای حمففایتی من ففور  ففود. دانشففجویان يحففت جو فف  نهاد و ا ففتيا   ففم کففار اوففرادا جرداتففت می
 . ا نسدر اولویت دریاوت وام می

لای آمففو ه و جففرورها علففوما يحمیمففات و ونففاوری و  هسا ففتا درمففان و آمففو ه  ففم و ارينانففم -د 
سففا ي كففار ري  نشففي ا  امففالك و من ور سففامانسلي و  هينم ففود  ففمجن ففمی اجففا   داد  مي

ح ففات آمو  في و ير يتففيا نسففهت  ففم وضفالاي آمو  ففيا ور  ففي و ير يتففي تفود و  ففا رعايففت مال
 فرداري ا  آنهفا اقفسام كنفس. ييييفر كفار ري موضفور ايفن  نفس  فم يريیفه  فم احسايا  ا سا ي و  هر 

جيشففنهاد  ففوراي آمففو ه و جففروره اسففتان و لمهنففین لیفف ت امنففای لففر دانشففگا  و ي ففويه 
وب عالي  هرسفففا ي و ميمفففاري ايفففران م فففقفففانون ي سفففيس  فففوراي( ۵كميسفففيون مفففاد   

ديففرد و ا  جرداتففت كليففم عففوارض  ففامص  ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسي  ففورت مي ۱۳۵۱/۱۲/۲۲
 فرداريا احفسايا ينريفها  ا سفا ي و سفاير يييير كفار ريا نمفص و انتمفا  امفالكا ذتفد دفوالي  هر 

 . ا سعوارض  هرداري مياب مي

 . ونسمیلای دانشگالی مشمو  م اد این  نس نلای  نرگ ا  جملم جردیسجهنم

  -لف

لای جهولشففی در راسففتاي يحمففل الففساب نمشففم جففامف علمففي كشففورا کففال  اعتهففارات  رنامففم -۱
 .يوسو دستگالهای اجرائي ممنور است

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم مهنففي  ففر حمايففت ا  ( ۶۴در راسففتاي اجففراي  نففس   ( مففاد    -۲
قففانون مففسيريت تففسمات ( ۵لففاي يماضففامحورا كليففم دسففتگالهاي اجرائففي موضففور مففاد   جهول 

قففانون محاسففهات عمففومي كشففور كففم ا  ( ۵آن قففانون و مففاد   ( ۱۱۷كشففوريا  ففا رعايففت مففاد   
در ففس كننففسا مول نففس حففساقص ميففاد  د لففاي كففار ردي( اسففت اد  مياعتهففارات  رنامففم  جهول 

لاي نامففميانايففن اعتهففارات را  ففا اعففالم وراتففوان در موضففوعات مففورد نيففا  تففودا ا  لريففل جا (۱۰% 
 .يح يالت يوميلي دانشگالها و مراكن جهولشي و جارکهای علد و وناوری لنينم كننس

من ور اريمففاي  ات ففهای علمففیا جهولشففیا ونففاوری و مهففاريي اعتهففارات قففانون اسففت اد   ففم -و
 ففا  ۱۳۹۳/۷/۳۰ياوتم م ففوب متففوا ن ا  اممانففات کشففور  ففراي اريمففاي سففط  منففالل كمتريوسففيم

الحاقففات  يففسی قا ففص اتت ففاص  ففم دانشففگالها و مؤسسففات آمففو ه عففالیا جارکهففای  ا ففالحات و
 .اي و جهاد دانشگالي مستمر در استان نين استعلد و وناوری و مراكن آمو ه وني و حروم

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم مهنففی  ففر اتت ففاص ( ۶۴در راسففتای اجففرای  نففس  ب( مففاد    - 
یاوتم  ففم دسففتگالهاي اجرائففي   ففم اسففت نای و ففو  ی ين ففی اا  اعتهففارات لنینففم( %۱در ففس  ی 

رینی و يوسففيم اسففتان مجففا  اسففت  ففم امففور جهولشففی و يوسففيم ونففاوریا  ففورای  رنامففم( ۶و  ۱
ای اسففتان کسففر كنففس و  ففا لمففالنگی اعتهففارات موضففور ایففن مففاد  را ا  سففرجمف اعتهففارات لنینففم

لای جهولشففی م ففوب و نیا لففای سیاسففت لففا واسففاق اولویتدسففتگالهای اجرائففی اسففتانی و  ر
اسففتان و در چهففارچوب دسففتوراليمص ا الرففی سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور کففم  ففا لمففالنگی 

 ففودا لای علففوما يحمیمففات و ونففاوری و  هسا ففتا درمففان و آمففو ه جن ففمی يففسوین میو ارينانففم



 

ای اجرائفی اسفتانی  رای امور جهولشفی و يوسفيم ونفاوری  فم جهفاد دانشفگالي اسفتان و دسفتگاله
 . س  يوسو آن  ورا اتت اص دلسييیین

عالي علفوما  فار  فم  فورايما  ي كرد ايفن  نفس را لفر  ف دستگالهاي مدكور مول نس نحفو  لنينفم
عالي علففوما يحميمففات و ونففاوري يحميمففات و ونففاوري و مركففن آمففار ايففران دففناره دلنففس و  ففوراي

 فم مجلفس  فوراي   ۱۴۰۰ك ر يفا جايفان مردادمفا  سفا   مو ب است دناره سفاالنم ايفن  نفس را حفسا
اسالمي ارائم كنس. مركن آمفار ايفران مولفب اسفت سفاالنم الالعفات مر فوب  فم لنينفم كفرد يحميفل و 

 .يوسيم را منتشر كنس

ایففن ( ۳ ففرکتهاا  انمهففا و مؤسسففات انت ففاعی وا سففتم  ففم دولففت منففسر  در جیوسففت  ففمار    -ح
ا  لنینففم امففور ( %۴۰در ففس  يب قففانونی مر ففوبا حففساقص چهصقففانونا ممل نففس در اجففراي يوففال

در ففس مالم  ففم میففنان  يسففت و جن جهولشففی تففود منففسر  در آن جیوسففت را در ممففالف سففم
كشففور واریففن كننففس يففا در راسففتای حففص مسففائص و  داری كففصا  ففم حسففاب تا ففی نففند تنانففم(۲۵% 

آمففو ه عففالی و جهولشففی اعففد ا   مشففمالت تففود ا  لریففل يواومنامففم  ففا دانشففگالها و مؤسسففات
لفففای کفففار ردیا عنفففاوین دولتفففی و ریردولتفففی و جهفففاد دانشفففگالي و در قالفففه لرح جروش (

لففای يحمیمففايی لففای جسففادکتری و لرح جروش (لای يح ففیالت يممیلففیا لرح جروش (نامففمجایان
  .آموتتگان يح یالت يممیلی ریر ارص  م م رب  رساننسدان 

وجفو  مر فوب در موعفس ممفرر يوسفو لفر يف  ا   فركتهاا  انوهفا و مؤسسفات در ورت وارين نشسن  
 فود رذسفا  مهلفل مر فوب را ا  داري كفص كشفور اجفا   داد  ميانت اعي وا سفتم  فم دولفتا  فم تنانفم

 .حساب تاص موضور اين  نس وارين كنسحساب آنها نند تنانم  ردا ت كرد  و آن را  م

سففات آمففو ه عففالی و جهولشففی و جهففاد دانشففگالي مففا اد  ففر ایففن مهففالل  ففرای دانشففگالها و مؤس
 ففس  آنهففا در ایففن قففانون محسففوب و عینففا  جففس ا  يهففاد  يواومنامففم  ینیدرآمففس اتت ا ففی جی 

 داری كففصكشففورا يوسففو تنانففم داری كففصيوسففو آنهففا  ففا سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففور و تنانففم
اد دانشفگالي لفرب قفرارداد  ردشفت داد  كشور  م مؤسسات آمفو ه عفالی یفا جهولشفی و يفا جهف

 . ود لا يسویم کم يا جایان سا  مالی کص مهلل يواومنامملوری  ودا  ممی

اعتهففارات موضففور ایففن  نففس در دانشففگالها و مؤسسففات آمو  ففی و جهولشففی اعففد ا  دولتففی و 
 . ود ریردولتی و وناوری و جهاد دانشگالي در قاله قراردادلاي مشن  لنینم می

آموتتگففان جهولشففگر حفساقص سففهد قا ففص جرداتففت  ففم دانشفجویانا جهولشففگران جسففادکتریا دان 
 .است( %۶۰در س  ح جروش (   تو نیرولای کارور  ا  مهلل لر لر

ا  مهلففل ( %۱۰  در ففسيواننففس حففساک ر يففا د  ففرکتهاا  انمهففا و مؤسسففات موضففور ایففن  نففس می
لنینففم امففور جهولشففی مففدکور را ا  لریففل دانشففگالها و مؤسسففات جهولشففی ( %۴۰  در ففسچهص

نامففم اجرائففی ناعففد ا  دولتففی و ریردولتففی وا سففتم  ففم تففود و جهففاد دانشففگالي در چهففارچوب آیی 
 .این  نس لنینم كننس



 

نامففم اجرائففی ایففن  نففس  ففامص سففا  وکارلففای مر ففوبا چگففونگی م ففرب و سففایر مففوارد  ففم آیین
لای امففور اقت ففادی و دارایففیا جیشففنهاد سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و لممففاری و ارينانففم

و يجففارت و علففوما يحمیمففات و ونففاوریا  هسا ففتا درمففان و آمففو ه جن ففمیا  ففنيتا ميففسن 
 .و یران می¬رسس ي ویه لی تجهاد کشاور ی جس ا  ا الغ این قانون يهیم می¬ ود و  م

قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ممففررات ( ۷۸در راسففتاي يحمففل مففاد   -ب
قففانون اساسففيا آسففتان قففسق رضففوي و آن ( ۳۰ام و در جهففت اجففراي ا ففص سففي( ۲مففالي دولففت 

ت و  نگالهففاي اقت ففادي  يرمجموعففم نيرولففاي مسففل  و سففتاد اجرائففي ورمففان دسففتم ا  مؤسسففا
حضففرت امففام ر (  ففم اسففت ناي مففواردي كففم م ن ولففي وميففم مهنففي  ففر عففسم جرداتففت ماليففات و يففا 

 ۱۱۰۱۱۲  نحو  يسويم آن را دارنفسا مو  نفس نسفهت  فم واريفن ماليفات تفود  فم تنانفم موضفور رديفب
اي مر فوبا  فم من فور يوسفيم عففسالت ي ا  محفص ردي هففاي لنينفماقفسام كننفس. ميفاد  درآمفس واريفن

سففا ي و تريففس يجهيففنات  ففراي مففسارق روسففتايي و منففالل محففروم و آمو  ففيا نوسففا يا مماوم
آمففو ی کمیتففم امففساد امففام تمینففی  ر ( در اتتیففار و ارت آمففو ه و جففروره توا گالهففای دان 

  .دیرد قرار می

ورلنگففيا   اي كشففور مر ففوب  ففم تففسمات آمو  ففي ووففمدرآمففس سففا مان آمففو ه ونففي و حر -ی
لاي مهففارت منففسر  تففسمات مشففاور  و درآمففسلاي حا ففص ا   ففسورا ييففويض و يمسيففس دوالينامففم

و جفففس ا     فففود اتت ا فففي يلمفففي مي( ۵جفففسو   فففمار    ۱۴۰۲۱۱ا ۱۴۰۱۶۱ا ۱۴۰۱۰۳در ردي هفففاي 
 .ين ي  يوسو سا مان  رنامم و  ودجم كشور قا ص لنينم است

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيما و ارت ور ه و جوانففان و ( ۹۲ ففم اسففتناد  نففس   ( مففاد    -ك
سففا مان  ففسا و سففیمای جمهففوری اسففالمی ایففران ممل نففس درآمففسلای يهلیيففايی نا ففی ا  جنفف  

كشففور واریففن نماینففس.  داری كففصنففند تنانففم ۱۴۰۱۸۴مسففا مات ور  ففی را  ففم ردیففب درآمففسی  ففمار  
ایففن قففانون  ففم نسففهت ( ۹منففسر  در جففسو   ففمار    ۵۳۰۰۰۰-۴۹  بوجففو  واریففنی ا  محففص ردیفف

لای مر ولففم( و در اتتیففار و ارت ور ه و جوانففان   ففرای کمفف   ففم وسراسففیون( %۳۰سففی در ففس  
 .دیرد در اتتیار سا مان  سا و سیمای جمهوری اسالمی ایران قرار می( %۷۰ل تاد در س  

ونففاوری و مهففاريیا درآمففسلای اتت ا ففی من ور اريمففای  ات ففهای علمففیا جهولشففیا  ففم -  
لای علففوما يحمیمففات و ونففاوری و دانشففگالهاا مؤسسففات آمففو ه عففالی وا سففتم  ففم و ارينانففم

ای  هسا ففتا درمففان و آمففو ه جن ففمیا جارکهففای علففد و ونففاوری و مراکففن آمففو ه ونففی و حروففم
  وا ستم  م

حمففد اعتهففارات موضففور قففانون  و ارت ييففاونا کففار و روففا  اجتمففاعی و جهففاد دانشففگالی ا   ففمو  
یاوتم مسففت نی اسففت اد  متففوا ن ا  اممانففات کشففور  ففرای اريمففای سففط  منففالل کمتففر يوسففيم

 .لستنس

  

 ۱۰يه ر   



 

لایر ا  ا ففص حففل ( ۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰اي مول نففس مهلففل سففم لففنار ميليففارد   ففركتهاي  يمففم -الففب
لففر يفف  ا  مففم  جري ففوي(  يمففم  ففن   الففع دريففاوتي را لففي جففسولي كففم  راسففاق وففروه  ي

 فورت ل تگفي  فم درآمفس عمفومي رديفب رسفس  معالي  يمفم ميي فويه  فوراي ركتها يييين و  م
داري كففص كشففور واريففن كننففس. وجففو  واريففني ايففن قففانون نففند تنانففم( ۵جففسو   ففمار    ۱۶۰۱۱۱

منففا ف   ففود.عنوان لنينففم قا ففص قهففو  ماليففايي محسففوب مي ففركتهاي  يمففم موضففور ايففن  نففس  ففم
ای کشففورا نيففروي انت ففامي جمهففوري حا ففلم در اتتيففار سففا مان رالففساری و حمففص و نمففص جففاد 

ديفرد يفا در ردي هفای مر فوب  فم ایفن دسفتگالها اسالمي ايفران و سفا مان اورشانفس کشفور قفرار مي
ايفن قفانون در امفور منجفر  فم كفال  ي فادوات و مفرگ و ميفرا لنينفم  فود. (  ۷در جسو   مار   

ركففني جمهففوري اسففالمي ايففران مو ففب  ففم ن ففارت  ففر اجففراي ايففن  نففس اسففت. سففا مان  يمففم م
اي كشففورا نيففروي انت ففامي و سففا مان اورشانففس کشففور مو  نففس رالففساري و حمففص و نمففص جففاد 

 فار ا  نحفو  لنينفم وجفو  مفدكور  فم  يمفم مركفني جمهفوري ما  ي دناره عملورد تفود را لفر سفم
 .و  ودجم كشور دناره كننس اسالمي ايران و سا مان  رنامم

الففدکر يوسففو سففا مان  رنامففم و  ودجففم مالم  ففم دسففتگالهای اجرائففی ووسين ففی  اعتهففار سففم
 .جدیرد  راساق عملمرد  ورت می  کشور 

در مففورد آراي حففص اتففتالب مراجففف  ففين دسففتگالهای اجرائففی کففم در اجففرای ا ففو  يو ففس و  -ب
قففانون اساسففی و یففا در اجففرای قففوانین و  (۱۳۹و يو ففس و سففي و نهففد  ( ۱۳۴سففي و چهففارم  

ر فو ا  اجفرای ي فمید ممررات مر وب  ادر  فس  اسفتا چنانهفم  فم لفر دلیفص دسفتگا  اجرائفی  ی
مرجف حفص اتفتالب تفودداری كنفسا  فا مسفتنمب یفا مسفتنم ان در چهفارچوب قفانون رسفیسدی  فم 

  . ود  رتورد مي ۱۳۷۲/۹/۷ينل ات اداری م وب 

ما  ا  يففاریو و ففو  جففم کشففور مطففا ل رذی مرجففف مفدکور كففم حففساک ر لجففس سفا مان  رنامففم و  ود 
رذی دد ففتم  ا ففسا ا  اعتهففارات  ودجففم سففنوايی دسففتگا ا مهلففل مر ولففم را کسففر و  ففم اعتهففارات 

كنففس. در ت ففوص  ففرکتهای دولتففی و یففا مؤسسففات انت ففاعی ن ففف اضففاوم میدسففتگا  اجرائففی  ی
  محففص حسففاب  ففرکتها و مؤسسففات انت ففاعی یاد ففس  وا سففتم  ففم دولففتا اجففرای يملیففب مففدکور ا

كشففور(  داری كففصداری کففص کشففور  رعهففس  و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی  تنانففمنففند تنانففم
 . ا سمی

 ففم عففوارض دمركففي و سففود  ا ردففاني واردات لففوا م آرايشففي مجموعففا  جففانند   ۱۳۹۹در سففا   - 
لایر ذتففد و منففا ف حا ففلم  ففم ( ۱۰يففی د   اضففاوم و  ففم ا ای لففر نففو سففیگار واردا( %۱۵در ففس  

 ففود و ميففففاد  آن ا  محففص رديففب واريففن مي ۱۶۰۱۸۸ ففم رديففب درآمففسي ( %۱۰۰ ففورت  سدر ففس  
جويي ار ي در ميالجففم  يمففاران  ففم ليفف ت امنففاي  ففروم( ۹جففسو   ففمار    ۵۳۰۰۰۰-۳۸  ايلنينففم

نوايي و نيففن جهففت يا ففس يففا جهففت تريففس عضففو م فنوعي  جرويففن( كا ففت حلففنون  ففاتت فاص مي
ا (EB) لاي دارويففي  يمففاران اوييسففدا دو ففما سففلیاکا متا وليفف  و  ففا  جروانففمدرمففان و لنينففم

سیسففتی  ویهففرو یس و  یمففاری نمفف  ایمنففی مففادر ادی در يولیففس آنتففی  ففادی و  یمففاری يحلیففص 
 .لنينم  ود  (SMA) عضالنی نناعی مادر ادی

یا فس مهففالل حا فلم  فم حسففاب اوفنای  می( %۲  ييروفم جفرايد راننففسدی دودر فس ۱۳۹۹ درسفا   -د 
 فود. ميفاد  مهلفل واریفنی يفا سفمب دو لفنار داری کفص کشفور واریفن مینفند تنانفم  ۱۵۰۱۰۱درآمسی  



 

لای ميلففوالن  ففسیس و تیلففی  ففسیس و ضففایيم لایر جهففت لنینففم( ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیففارد  
در اتتیففار سففا مان  هنیسففتی قففرار ننففاعی نا ففی ا  ي ففادوات راننففسدی و جیشففگیری ا  ميلولیففت 

 .دیرد می

 ۱۱يه ر   

من ور يف مین کسفری اعتهفارات دیفم محمومفان ميسفر جفرائد ريرعمفس نا في ا  ي فادب  فا  فم  -الب
اولویفت  نفان ميسففر سرجرسفت تفانوار و مففواردی کفم جرداتفت تسففارات نا في ا  ي فادب  رعهففس  

ي فویه لیف ت ن فارت  فنسوس يف مين الما  یا دولت استا و يفر داددسفتری مجفا  اسفت  فا   یت
لایر ا  منففا ف ( ۳,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لاي  ففسني حففساک ر يففا سففم لففنار و جان ففس میلیففارد  تسففارت

قفانون  یمفم اجهفاری تسفارات وارد فس   فم (  ۲۴درآمس سفاالنم موضفور  نفسلای  ي( و   ( مفاد   
محففص اعتهففارات  را ا  ۱۳۹۵/۲/۲۰ ففن   الففع در ا ففر حففوادي نا ففی ا  وسففایص نملیففم م ففوب 

ايففن قففانون دریاوففت و لنینففم كنففس. مففسیرعامص  ففنسوس من ففور ( ۷جففسو   ففمار    ۱۱۰۶۰۰رديففب 
مالم در اتتیففار نسففهت در ممففالف سففممملففب اسففت  ففا اعففالم و یففر داددسففتریا مهلففل یاد ففس  را  م

و ارت داددسففتری قففرار دلففس. و ارت داددسففتري مولففب اسففت دففناره عملوففرد ايففن  نففس را لففر 
لاي  رنامففم و  ودجففم و محاسففهاتا اقت ففاديا اجتمففاعي و قضففائي و  ففار  ففم كميسففيون  ي ماسففم

 .حموقي مجلس  وراي اسالمي ارائم كنس

لاي  فسني مولفب اسفت ديفم  نفسانيان حفوادي راننفسدي ريرعمفس را كفم  نسوس ي مين تسفارت  -ب
سففر نففسان  م ففم دليففص لردونففم محففسوديت سففمب ييهففسات  ففركتهاي  يمففم و  ففنسوس مففدكور در  

 الففع در  االجففرا   ففسن قففانون  يمففم اجهففاري تسففارات وارد ففس   ففم  ففن  رنففس و قهففص ا  ال ممي
انسا يفف مين كنففس يففا جففس ا  ميروففي سففتاد ديففم ا ففر حففوادي نا ففي ا  وسففايص نمليففم  نففساني  ففس 

 . ورت  العوض نسهت  م آ ادي آنها اقسام  ود كشور  م

لنینففم نیرولففای مسففل  ممل نففس کم امففم  شففد يوسففيما قففانون  رن( ۱۱۰در اجففرای مففاد    - 
لای سففا مانی را ا  حمففوس مالانففم آنففان کسففر و  ففم حسففاب مسففمن کارکنففان سففاکن در تانففم

ايففن قففانون واریففن کننففس. دولففت ( ۵جففسو   ففمار    ۱۶۰۱۸۴كشففور موضففور رديففب  داری کففصتنانففم
لای ييمیففر و نگهففساری ینففممملففب اسففت وجففو  واریففنی را در ردی هففای نیرولففای مسففل   ففرای لن

 .لای سا مانی اتت اص دلستانم

  -د 

قففانون ماليففات  ففر ار ه اوففنود ا ( ۴۵ا عففوارض تففرو  ا  كشففور موضففور مففاد   ۱۳۹۹در سففا   -۱
 ۱۳۹۶ فار در لفو  سفا   ففر اسفاق قفانون  ودجفم سففا   فراي  ائفران عتهفات و مر نشفينان  ففراي ي 

 ففود. اوففراد مر نشففين الحاقففات  يففسي آن ذتففد مي ففا ا ففالحات و  ۱۳۹۵/۱۲/۲۴كففص كشففور م ففوب 
 فود كفم سفاكن در روسفتالا و  فهرلاي مفر ي لسفتنس  موضفور ايفن جفن   فم كسفاني الفالس مي

 ررسي و ي ييفس ايفن موضفور  راسفاق سفامانم  انف  الالعفات مر نشفینان و ارت کشفور مهتنفی  فر 
 . مار  ملی و  ناسم کس( جستی اوراد مدکور است



 

ا   ۱۳۹۹مففا  سففا  يففا دوم آ ان ۱۳۹۹يففين كففم ا  يففاريو چهففاردلد  ففهریورما  سففا   ائففران ار  -۲
 ففونس ا  جرداتففت عففوارض تففرو  مر لففاي  مينففي  ففم مم ففس كشففور عففراس ا  كشففور تففار  مي

 .مياونس

دولت مملفب اسفت وجفو  حا فص ا  جفراید دریفاوتی موضفور قفانون ا فالح قفانون يينیفرات   -لف
يشففنی  م ففلحت ن ففام را يففا مهلففل دو لففنار میلیففارد  مجمففف ۱۳۷۳/۷/۱۹حمففومتی م ففوب 

واریففن نمایففس.  نشففی ا   ۱۵۰۱۱۳لایر دریاوففت و  ففم ردیففب درآمففسی  ففمار  ( ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ایففن قففانون  ففم و ارت ( ۷-۲   جففسو   ففمار  ۷۳۰۰۰۰-۲۸وجففو  دریففاوتی ا  محففص ردیففب  ففمار  

 ففود يففا ن و يجففارت جرداتففت میداددسففتری  سففا مان يينیففرات حمففومتی( و و ارت  ففنيتا ميففس
لای محولفم و يف مین کسفری لنینفم مر فوب  فم  ا رسفی و ن فارت  فر يف مینا  رب انجام م موریت

 .يو یف و  ا ار کلیم اقالما مشمو  لرحهای ن اريی دردد 

المفا  یفا دولفت من ور جرداتفت تسفارت  فم اوفرادی کفم جهفران تسفارت آنهفا  فر عهفس   یت م   -و
لای و ففولی رالنمففایی و راننففسدی( و ا  منففا ف ردی هففای درآمففسی  جریمففم  (%۱۰در ففس  اسففتا د 

لای دادرسفی و جفنای نمفسی و فولی يوسفو قفو  قضفائیم و يينیفرات حمفومتی( يفا سففمب  لنینفم
لایر جففس ا  واریففن  ففم حسففاب تا ففی نففند ( ۳,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰سففم لففنار و جان ففس میلیففارد  

ای در اتتیففار و ارت انففم ا  لریففل ردیففب مسففتمص لنینففم ففورت مالكشففور  م داری كففصتنانففم
دیفرد. منفا ف و م فاد ایفن حمفد  فا ح فظ منفا ف و حمفد  نفسلای  الفب( و  ب( داددستری قفرار می

 .این يه ر  است

سففا  ا  تففسمت و ی ففم مانففس  جریمففم ریهففت  ففی  ا  لشتدولففت مملففب اسففت اقسففاب  اقی - 
لا  فود  و مووفل اضفی جرداتفت اقسفالی ایفن جریمفممتم  ۱۳۹۷عمومی اورادی کم يفا جایفان سفا   

انس را و ففو  و  ففم حسففاب تنانففم واریففن  ففس  ۱۳۹۸ ففم جرداتففت  نشففی ا  اقسففاب آن در سففا  
 .نمایس

نسففهت  ففم يسففویم اقسففاب تففود اقففسام نمننففس مشففمو  رایففه  ۱۳۹۹اوففرادی کففم يففا جایففان سففا  
 . ونسمحسوب و  م تسمت و ی م اعنام می

 ففم عنففوان درآمففس اتت ا ففی ایففن  ۱۴۰۱۰۱درآمففس  ففورالای حففص اتففتالب منففسر  در ردیففب  -ح
 . ود  ورالا يلمی می

 ففا ا ففالحات و  ۱۳۸۹/۱۲/۸دی م ففوب قففانون رسففیسدی  ففم ينل ففات راننففس( ۸در اجففرای مففاد    -ب
لای راننففسدی  راسففاق اعففالم جلففیس رالنمففایی و راننففسدی الحاقففات  يففسي ينل ففات و جریمففم

 . ود نیروی انت امی ا  لریل جیام   م مالمان تودرولا اعالم می

لففا را در قهففوض يل ففن لمففرا  مالمففان کففارور  اجرايور(لففای يل ففن لمففرا  مو  نففس لنینففم جیام 
 .ملیم در  و مهالل مر ولم را ا  آنها دریاوت کننسوسیلم ن



 

لففای ملففی کففم  ففا مجففو  و ارت ور ه و جوانففان  ففم مسففا مات عففوارض تففرو  ور  ففماران يید  -ي
 فونس  فرای لفر مرحلفم تفرو ا  فا نفر  عفوارض مرحلفم او  تفرو  محاسفهم و مر ی اعنام می رون

 . ود ذتد می

ا ففالحی قففانون  هففت ممففرر ( ۱۲۴و  ( ۱۲۳  در مففواد  ال هففت منففسر عففالو   ففر حل ۱۳۹۹در سففا   -ك
م ففوب ( ۱قففانون الحففاس مففوادی  ففم قففانون ين ففید  نشففی ا  ممففررات مففالی دولففت  ( ۱۰در مففاد   

مهلففل منففسر  در سففنس ( %۰/۵در ففس   ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسی ميففاد  نید  ۱۳۸۴/۸/۱۵
ر(ا ذتففد و  ففم ردیففب  ففمار  ال هففت موضففور يسففهيص اجففراي لففرح حففسنگار  كاداسففتعنوان حل ففم

درآمففس حا ففلم يففا سففمب لجففس  لففنار و جان ففس ( %۱۰۰ ففود.  سدر ففس  درآمففسی واریففن می ۱۶۰۲۰۰
لایر ا  محففص ردی هففای اعتهففاری مر ففوب  ا ففت اجففرای لففرح حففسنگار ( ۱۸,۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیففارد  

 . ود  کاداستر( لنینم می

 و( ایففن يه ففر  نسففهت  ففم جرداتففت دیففم و ارت داددسففتری مملففب اسففت ا  محففص منففا ف  نففس  -  
مسففتحمان درياوففت ديففم  ففامص ممتففوالن و مجروحففان نا ففی ا  عهففور ریرمجففا  ا  مففر  کففم يوسففو 

انففس و لمهنففین سففر ا انی کففم در محففیو یگانهفای اريفف  و مر  ففانی مففورد ا ففا ت دلولففم قفرار دروتم
  جمهفوری اسفالمی  فونسا  فا ميروفی اريفجاددان در ا فر حفوادي منتلفب کشفتم یفا مجفروح می

 .اقسام نمایس ۵۳۰۰۰۰-۶۴ا  محص اعتهارات رديب ( %۲۰ایران يا سمب  يست در س  

سا مان يينيرات حوفومتي مو فب اسفت  فا لموفاري نيفروي انت فامي جمهفوري اسفالمي ايفران   -م
لاي  ففانوي محوومففان يينيففرات لففا و وجففو  نمففسي و سففارد نسففهت  ففم  ناسففايي امففوا ا دارايي

 فم مرحلفم اجفرا  درنيامفس  و ميفوس  فاقي   ۱۳۹۸احوفام آنهفا  فادر و يفا جايفان سفا   حوومتي كفم  
داري مانس  اسفتا اقفسام و جفس ا  و فو ا درآمفس حا فلم را  فم حسفاب درآمفس عمفومي نفند تنانفم

 .كص كشور وارين كنس

 ۱۲يه ر   

  -الب

ان و حففساقص حمففوس و منایففای مسففتمر  ففارالنا حففساقص حمففوس  ا نشسففتگ  ۱۳۹۹در سففا   – ۱
 گیران مشففمو  قففانون مففسیریت تففسمات کشففوری و حففساقص حمففوس کارمنففسان مشففمو  و ی ففم

 فا ا فالحات و الحاقفات  يفسی   ۱۳۷۰/۶/۱۳قانون ن فام لمالنف  جرداتفت کارکنفان دولفت م فوب  
 گیران دسففتگالهای اجرائففی و  ففنسوقهای  ا نشسففتگی وا سففتم  ففم دسففتگالهای و سففایر حمففوس

لففای متناسففه  ففا آنهففا ميففاد  اوففنای  ضففریه ریففالی  ففم یر حمایتلا و سففااجرائففی و مسففتمری 
قففانون ( ۷۸یا ففس و ي ففاوت يطهیففل موضففور مففاد   اوففنای  می( %۱۵میففنان جففانند  در ففس  

 .مانسمسیریت تسمات کشوری در حمد حموسا  سون ييییر  اقی می

 : م عمص آورد اقسامات  یر را  م يريیه  ۵۵۰۰۰۰ – ۲۲دولت مملب است ا  محص اعتهار ردیب 

 فرای درولهفای منتلفب ( %۱۵جس ا  اعما  اوفنای  ضفریه حمفوس  فم میفنان جفانند  در فس   -۱-۱
 گیر ا  قهیفففص لیففف ت علمفففیا قضفففات و کارکنفففان کشفففوری و لشفففوری  فففارص در يمفففام حمفففوس



 

و لمهنففین نیرولففای  قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم (۲۹دسففتگالهای اجرائففی موضففور مففاد   
و سفا مان انفرشی ايمفی و حمفوس  ا نشسفتگان يريیهفی اينفا  نمایفس کفم  فا   مسل ا و ارت الالعات

قففانون مففسیریت تففسمات کشففوریا مجمففور مهلففل ( ۷۸عنففوان ي ففاوت يطهیففل موضففور مففاد   
منففسر  در حمففد کففاردنینی   ففرای کارکنففان رسففمی و جیمففانی( و قففرارداد مالانففم   ففرای کارکنففان 

نسفهت مفست کفارکرد و حمفد حمفوس  ا نشسفتگان قرارداد کار ميفین و کفار مشفن  و لرحفی(  فم  
 .لایر کمتر نها س( ۲۸,۰۰۰.۰۰۰متناسه سنوات تسمت قا ص قهو  ا   یست و لشت میلیون  

سففا ی حمففوس  ا نشسففتگان  متناسففه  ففا کففارکرد مففا می اعتهففار ردیففب مففدکور را  ففرای لمسان -۲-۱
 ۱۳۹۸لفای قفانونی در سفا   نای آنان( و حموس و منایای کارکنفان کفم مهلفل حمفد آنهفا  فا لحفار او

لایر اسففتا ( ۵۱.۰۰۰.۰۰۰لایر يففا جنجففا  و یفف  میلیففون  ( ۲۴,۰۰۰.۰۰۰ ففین  یسففت و چهففار میلیففون  
اتت ففاص دلففس  ففم نحففوی کففم ا ففناص  ففا حمففوس  ففاالير ا  ضففریه اونایشففی کمتففری  رتففوردار 

 . ونس

شففور و اداری اسففتنسامی لای  رنامففم و  ودجففم ک نامففم اجرائففی ایففن جففن   ففا جیشففنهاد سففا مانآيین
 .رسسکشور  م ي ویه لی ت و یران می

 ۱۳۹۹لففای مسففتمید در سففا  قففانون مالیات( ۸۴سففمب مياویففت مالیففايی موضففور مففاد    -۲
 ففود. نففر  مالیففات  ففر کففص لایر ييیففین می( ۳۶۰,۰۰۰.۰۰۰سففاالنم مهلففل سی ففس و   ففت میلیففون  

لای اليففاد    ففم اسففت نای يه ففر ایففای ووسدرآمففس کارکنففان دولتففی و ریردولتففی اعففد ا  حمففوس و من
ای ا  قففانون ا ففالح جففار ( ۵لففای مسففتمید و  ففا رعایففت مففاد   قففانون مالیات( ۸۶مففاد   ( ۲و  ( ۱ 

 ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسی( و  ۱۳۶۸۶/۱۲/۱۶ممففررات مر ففوب  ففم اعضففای لیفف ت علمففی م ففوب 
و ( %۱۰در ففس  مالیففات سففاالنم د  کارانففم مففا اد  ففر مهلففل مففدکور يففا یفف  و نففید  را ففر آن مشففمو  

در ففس نسففهت  ففم مففا اد یفف  و نففید  را ففر يففا دو و نففید  را ففر آن مشففمو  مالیففات سففاالنم جانند 
در ففس و نسففهت  ففم مففا اد دو و نففید  را ففر يففا چهففار  را ففر آن مشففمو  مالیففات سففاالنم  يست( ۱۵% 
 ا ففس. می( %۲۵ ففس  در و نسففهت  ففم مففا اد چهففار  را ففر مشففمو  مالیففات  يسففت و جن ( ۲۰% 

سففاالنم  لففای مسففتمید قففانون مالیات (۱۰۱و  ( ۵۷میفنان مياویففت مالیففايی ا ففناص موضففور مففواد  
 . ود لایر ييیین می( ۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰مهلل دویست و لشتاد و لشت میلیون  

لفففای قفففانون مالیات( ۸۶مفففاد   ( ۱لفففای مالیفففايی موضفففور يه فففر   ا نا فففی کفففم ا  مياویت
قففانون مففدکور مطففا ل ممففررات ایففن جففن  ( ۸۴لسففتنس مشففمو  مياویففت مففاد   منففس مسففتمید  هر 

 .نمی  ونس

لاي تففسمت و  نشففي ا  لنينففمتففسمت موضففور قففانون جرداتففت جففاداه جايانجففاداه جايان -۳
لففاي  ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسي و جاداه ۱۳۷۵/۲/۲۶ضففروري  ففم كاركنففان دولففت م ففوب 
قفانون ( ۲۹اركنفان كليفم دسفتگالهاي اجرائفي موضفور مفاد   مشا م  م ممامفاتا رؤسفاا مفسيران و ك

 رنامففم  شففد يوسففيم و لمهنففين و ارت الالعففاتا نيرولففاي مسففل  و سففا مان انففرشي ايمففي 
قفانون مفسيريت تفسمات  (۷۶حساك ر مياد  ل فت  را فر حفساقص حمفوس و منايفاي موضفور مفاد   

ا  لحففار  ا نشسففتگي و سففا  توالففس  ففود كففم در ا اي لففر سففا  تففسمت يففا سففمب سي كشففوري 
ديففرد. لردونففم جرداتففت تففار  ا  ضففوا و ايففن قففانون يحففت ايففن و ي ففم مففالك محاسففهم قففرار مي

 .عنوان و عناوين مشا م در حود ي رب ريرقانوني در اموا  عمومي است



 

ايفن قفانون را  فراي اوفناي  و (  ۹جفسو   فمار     ۵۵۰۰۰۰-۲۲دولت مولفب اسفت اعتهفار رديفب    -ب
وس  ا نشسففتگان يحففت جو فف   ففنسوس  ا نشسففتگي كشففوري و سففا مان سففا ي حمففمتناسه

 مالانففم آنهففا كمتففر ا  سففی يفف مين اجتمففاعي نيرولففاي مسففل   ففا اولويففت كسففاني كففم دريففاوتي
نامففم اجرائففي كففم يوسففو سففا مان  رنامففم و  ا ففسا  راسففاق آيينلایر مي( ۳۰,۰۰۰.۰۰۰ميليففون  

 ففود و  ففم ي ففويه ليفف ت و يففران م مير ففو يهيفف ودجففم كشففور  ففا لموففاري دسففتگالهاي  ي
رسففسا اتت ففاص دلففس.  ففنسوس  ا نشسففتگي كشففوري و سففا مان يفف مين اجتمففاعي نيرولففاي مي

ن ففف نا ففي ا  اجففراي ايففن  ا نشسففتگان  ي ۱۳۹۹مسففل  مول نففس اوففناي  احوففام حمففوقي سففا  
 .اعما  و  م  ورت جسادانم در حمد حموقی در  كننس ۱۳۹۹/۱/۱حود را ا  ياریو  

لاا جيشففنهاد لففاي اداري  هرسففتاناسففتانساران مو  نففس  ففم من ففور يوميففص يففا احففساي مجتمف - 
لاي ملوفففي دسفففتگالهاي اجرائفففي  يرمجموعفففم قفففو  مجريفففم مسفففتمر در وفففروه سفففاتتمان

قففانون ( ۸۳لاي اسففتان را  ففم اسففت ناي ان ففا  و مففوارد منففسر  در ا ففص لشففتاد و سففوم   هرسففتان
ريني و يوسفيم اسفتان ارائفم و جفس ات مر ولفم  فم  فوراي  رنامفماساسي  ا رعايفت قفوانين و ممفرر 

داري ايفن قفانون نفند تنانفم  ۲۱۰۲۰۱ا  ي ويه و وروها درآمفس حا فص را  فم رديفب درآمفس عمفومي  
كشور وارين كننفس. درآمفس حا فلم جفس ا  مهادلفم مواومتنامفما  فرب يممیفص یفا احفساي مجتمفف   كص

  . ود لا مياداری لمان  هرستان

 .  اين حود درمورد دستگالهاي  ير ن ر ممام مي د رلهري منوب  م م ن ايشان است مو

  -د 

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم ممل نففس يففا جایففان ( ۲۹دسففتگالهای اجرائففی موضففور مففاد    -۱
لاا وضفففالای اداریا ریفففراداری و سفففایر امفففوا  و ا الالعفففات سفففاتتمان۱۳۹۹تردادمفففا  سفففا  

سففامانم جففامف امففوا  دسففتگالهای اجرائففی  سففادا( يممیففص کننففس. لففای ریرمنمففو  را در دارایی
منففوب  ۱۳۹۹آالت و يجهیففنات در سففا  ين ففی  اعتهففارات لرحهففای ييمیففرات اساسففی و ما ففین

سففنجی الالعففات لا ممل نففس ضففمن  حت ففم  هففت الالعففات موضففور ایففن  نففس اسففت. اسففتانساری 
ی نسففهت  ففم ارائففم جیشففنهاد اسففتانی موضففور ایففن  نففسا  ففا لممففاری دسففتگا  اجرائففی اسففتان

لففای مففا اد  ففم و ارت امففور اقت ففادی و دارايففی اقففسام نماینففس.  ففرکتهای دولتففی مولسسففا ی دارایی
ممل نففس جیشففنهاد مولسسففا ی امففوا  ریرمنمففو  دولتففی در اتتیففار را  ففا ذتففد مجففو  لیفف ت و یففران و 

ماینفس. مجفامف عمفومی ارائفم ن  ۱۳۹۹اموا  متيلل  فم  فرکت را  فم مجمفف عمفومی سفاالنم در سفا   
لففا اينففا   ففرکتهای موضففور ایففن  نففس مو  نففس ي ففمیمات ال م را در ت ففوص مولسسففا ی دارایی

 .نماینس

و ارت امففور اقت ففادي و دارایففی مملففب اسففت نسففهت  ففم ایجففاد دسترسففی ن ففاريی  ففرای سففا مان 
 ۱۳۹۹سففا  لا و دسترسفی عمفومی  فم سففامانم من فور يفا جایفان  رنامفم و  ودجفم کشفورا اسففتانساری 

 .اقسام نمایس

 ففود  ففا لمففالنگی سففا مان  هففت اسففناد و  ففم و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی اجففا   داد  می -۲
محور نمففودن الالعففات امففوا  ریرمنمففو  دولتففی اقففسام كنففس و امففالک کشففورا نسففهت  ففم ممففان

لایر ( ۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لففای دولففت يففا سففمب لشففتاد لففنار میلیففارد  نسففهت  ففم مولسسففا ی دارایی



 

 ا است اد  ا  ا فنار  فموک اجفار ا امفوا  ریرمنمفو  مفا اد  فر نیفا  دسفتگالهای اجرائفی  يرمجموعفم 
 قفانون اساسفي  فم(  ۸۳قو  مجريفم  فم اسفت ناي ان فا  و مفوارد منفسر  در ا فص لشفتاد و سفوم  

لاا وضففالا و اراضففی و سففایر امففوا ( مطففا ل  ففورت کلففی یففا جنئففی   نشففی ا  سففاتتمان
رسففس ي ففويه ليفف ت و يففران مياي كففم  ففم جيشففنهاد و يففر امففور اقت ففادي و دارايففي  منامففمآيين

واریففن كنففس. دسففتگالهای اجرائففی مملففب  ففم  ۲۱۰۲۲۰اقففسام و وجففو  حا ففص را  ففم ردیففب درآمففسی 
 .لمماری  ا این و ارينانم لستنس

ي كففم  ففم جيشففنهاد انامففم ففود مطففا ل آيين ففم و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی اجففا   داد  می -۳
رسفس يفا سفمب چهار فس لفنار میلیفارد ي فويه ليف ت و يفران ميو ير امفور اقت فادي و دارايفي  م

لفففای منمفففو  و ریرمنمفففو  مفففا اد قفففو  مجريفففم  فففم لایر ا  امفففوا  و دارایی( ۴۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
عايففت قففانون اساسففي را  ففسون ر ( ۸۳اسففت ناي ان ففا  و مففوارد منففسر  در ا ففص لشففتاد و سففوم  

يشري ات مر وب  فم ي فويه ليف ت و يفران  فا رعايفت قفوانين و ممفررات ا  لریفل منایفس  عمفومی 
 ففا  ۱۳۸۲/۱۰/۱۷در سفامانم يفسارکات المترونیف  دولففت  فا رعایفت قفانون يجففارت المترونیف  م فوب 

 فس  در قفانون  ردفناری مناق فات  فم نحفوی کفم ا الحات و الحاقفات  يفسي و نیفن ممفررات ييیین
واریفن كنفس.   ۲۱۰۲۲۱ایس  منطهل  ا س  فم وفروه رسفانس  و وجفو  حا فص را  فم ردیفب درآمفسی   ا من

 .دستگالهای اجرائی ممل نس  ا این و ارينانم لمماری کننس

ا  مهفالل واریفنی جفن  ( %۵۰در فس  سا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور مو فب اسفت ميفاد  جنجا  -۴
لفای ایفن قفانونا يممیفص لرحهفای يملف  دارایی  این  نس را  ا فت اوفنای  ين فی  اعتهفارات(  ۳ 

( ۹جففسو   ففمار    ۵۳۰۰۰۰-۴۷و اسففتانی ا  محففص ردیففب ( ۱يمام جیوسففت  ففمار   ای نیمففمسففرمایم
 .این قانون ا الغ نمایس

 حففل سففاعتيا النحمففماحل التففسريساحل ماننففس دسففتمند  و حمففوس مشففا م لففايجرداتت كليففم -ل
  ففم  ايففس و  ففود مي محسففوب ناجففديراجتناب لنينففم اتففتالبا حففص  ففورالاي جففاداه و ن ففارت
 . ود  جرداتت مالانم  ورت

ا لا مجا نففس يففريني  هرسففتانلا و كميتففم  رنامففم ففوراي  رنامففم ريففني و يوسففيم اسففتان -و
را  ففراي ( ۱۰-۱اي اسففتان موضففور جففسو   لففای سففرمايما  اعتهففارات يملفف  دارايي( %۵  در ففسجن 

لففا لنينففم لففاي انت ففامي  ففا اولويففت جاسففگالها و كالنتري احففسايا يوميففصا  ا سففا ي و يجهيففن رد 
 .كننس

 - 

 ودجفم كفص  كننفس  فم ميفنان اعتهفار دريفاوتي ا دستگالهايي كم ا   ودجفم كفص كشفور اسفت اد  مي -۱
دداري كشففور مجففا   ففم درياوففت سففود ا  حسففا هاي  ففانمي  حسففاب جففاريا جشففتيهان و سففارد 

 .مست و  لنسمست( م توح در  انمهاي دولتي و ريردولتي نيستنسکويا 

در اجففراي ايففن حمففد  انمهففاي دولتففي و ريردولتففي نيففن مجففا   ففم جرداتففت سففود  ففم حسففاب 
 ا ففنس.  انمهففاا مففررات  ففراي درياوففت سففود لسففتنسا نميدسففتگالهاي اجرائففي کففم واقففس قففوانين و م

لاا دانشففگالها و مؤسسففات  ففرکتهاي  يمففم دولتففيا سففا مان  ففورق و اوراس  هففادارا  ففنسوس



 

جهولشففي و دسففتگالهاي مفف  ون ا  ممففام مي ففد رلهففري و لففر يفف  ا  دسففتگالهاي اجرائففي کففم در 
ا فنسا ا   فمو  ايفن حمفد مسفت ني  قوانين و ممررات و يفا اساسفنامم مجفا   فم درياوفت سفود مي

 .لستنس

مشففمو   لاي داراي مجففو  دسففتگالهايسففود دريففاوتي نا ففي ا  سففارد  ۱۳۹۹ا  ا تففساي سففا   -۲
لاا نهادلفففاي عمفففومي  هفففادارا  فففنسوس فففورق و اوراس لاا سفففا مان اسفففت ناي  انمهفففاا  يمفففم م

مففس اتت ا ففي آن دسففتگا  ريردولتففي و دسففتگالهاي مفف  ون ا  ممففام مي ففد رلهففري  ففم عنففوان درآ
 ففورت محسففوب و  ففم حسففاب متمرکففن تنانففم وجففو  درآمففس اتت ا ففي واريففن می¬ ففود و  م

 ففود. لردونففم اقففسام درياوففت و مطففا ل قففوانين و ممففررات مر ولففم جرداتففت مي( %۱۰۰ سدر ففس  
 . ود مياير اين حمد ي رب ريرقانوني در وجو  و اموا  عمومي محسوب مي

 ففار يهيففم کنففس و  ففم ما  ي مو ففب اسففت عملمففرد ايففن  نففس را لففر  فف ديففوان محاسففهات کشففور 
 .کميسيون  رنامم و  ودجم و محاسهات مجلس  ورای اسالمی ارائم نمایس

 ۱۳يه ر   

قفانون الحفاس  رتفی (  ۲۸دردان موضفور  نفس  م( مفاد    فود ا  محفص منفا ف يننفوا اجا   داد  می
  :اقسامات  یر  ورت جدیرد ( ۲دولت  مواد  م قانون ين يد  نشي ا  ممررات مالي 

لایر  ففم جميیففت ( ۴,۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰جرداتففت يففا مهلففل چهففار لففنار و دویسففت و نففود میلیففارد   -۱
احمفففر جمهفففوری اسفففالمی ایفففران و يفففا مهلفففل يوهفففنار و ل ت فففس و  یسفففت میلیفففارد لفففال  

لفففه اعتهفففارات لایر  فففم و ارت  هسا فففتا درمفففان و آمفففو ه جن فففمی در قا( ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ای و يفففا مهلفففل يوهفففنار و ل ت فففس و  یسفففت میلیفففارد لفففای سفففرمایمای و يملففف  داراییلنینفففم

سففا ی را ی  ففرای يولیففس و اريمففاي لایر  ففم مؤسسففم يحمیمففات واکسففن و سرم( ۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
 لای مورد نیا  انسانا دام و لیور کی یت انوار واکسن

قففانون  رنامففم  شففد ( ۳۳و لمهنففین  نففس  ي( مففاد   ( ۳۲  نففس  ب( مففاد  ( ۱در اجففرای جففن    -۲
( ۲۱,۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يوسيم  فم يريیفه يفا مهلفل  یسفت و یف  لفنار و چهار فس و لشفتاد میلیفارد  

لایر جهففت جرداتففت سففهد ( ۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لایر و يففا مهلففل يوهففنار و دویسففت و نففود میلیففارد  
 ورت نمسی و یا اسناد تنانم اسالمی یمسالمدولت  م  نسوس  یمم مح والت کشاور ی  م  

لایر جهففت جهففران تسففارات نا ففی ا  سففیص ( ۳,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يففا مهلففل سففم لففنار میلیففارد   -۳
 و لرمندان لای سیستان و  لوچستاناستان

لایر جهففت يجهیففن و  ا آمففس  اورلففا ( نمففودن ( ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰يففا مهلففل دو لففنار میلیففارد   -۴
  وانیرو  جمهوری اسالمی ایران الگردلای ل

 ۱۴يه ر   



 

 ففا ا ففالحات و الحاقففات  يففسي  ۱۳۸۸/۱۰/۱۵لا م ففوب در اجففرای قففانون لسومنففسکردن یارانففم -الففب
و  ففا لففسب يحمففل عففسالتا کففال  ومففر مطلففل و يوسففيم  هسا ففت و سففالمت مففردم و لمهنففین 

قففانون  رنامففم ( ۳۹ نمففودن جرداتففت یارانففم  ففم تانوارلففای نیا منففس و در اجففراي مففاد  ميطوب
لففا  منففا ف( منففسر  در جففسو   يففص  ففم اسففت ناي عففوارض  شففد يوسففيما يمففامی دریاوتی

كشففور داري كففص لا نففند تنانففملففا  ففم حسففاب سففا مان لسومنسسففا ي يارانففملا و دلياري  ففهرداري 
 ففود و جففس ا  ين ففي  سففا مان  رنامففم و  ودجففم كشففورا مطففا ل جففسو   يففص لنينففم واريففن مي

 : ود مي

 رديب

لففا  م ففارب( مهففالل مر ففوب رديففب جرداتتي لففا  منففا ف( مهففالل  ميليففارد لایر(  نفف درياوتي
  ميليارد لایر(

كشففور و سففایر  داری كففصتنانففم ۷۷۰,۷۳۷لففاي ن تففي دريففاوتي حا ففص ا  وففروه داتلففی ورآورد  ۱
 ۱۰۰.۹۱۸لاي ن تي وروه داتلی عوارض و ماليات  ر ار ه اونود  ورآورد  ۱ نشها 

الت اوت تففوراک لففاي ن تففي جففس ا  کسففر ما ففمدريففاوتي حا ففص ا  وففروه  ففادرايی ورآورد  ۲
عففوارض و مالیففات  ففر ار ه  ۲ ۸۸۸,۰۰۰  لففای ن تففی دریففاوتی ا  جاالیشففگالهايحففویلی و ورآورد 
 ۲۳.۶۸۲اونود  دا  لهیيی  

 ۱۸,۴۳۶عوارض و مالیات  ر ار ه اونود   رس۳

 ۳۵۱سوتت نیرودالهاعوارض و مالیات  ر ار ه اونود  ۴

دريففاوتي حا ففص ا  وففروه داتلففي دففا  لهييففي  ففا احتسففاب عففوارض دا رسففانی و عففوارض و  ۳
سففا ی م ففرب انففرشیا  ا جرداتففت ييهففسات لرحهففای  هینم ۵ ۳۰۹,۵۹۳مالیففات ار ه اوففنود  

آوری دا لففای لمففرا  و مشففيص  موضففور مففاد  ادا رسففانی و جمفففحمایففت ا  حمففص و نمففص عمومی
 ۸۰.۰۰۰جدیر و اريمای ن ام مالی کشور( روف موانف يولیس رقا ت قانون( ۱۲ 

قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ( ۶۵عففوارض دا رسففاني موضففور مففاد   ۶
( %۵۰در ففسی  سففهد جنجا  -ايففن قففانون ا  دففا ( ۱  يه ففر ( و  نففس  ل( ۲ممففررات مففالي دولففت  

 ۱۳,۰۰۸ ا ت درمای  مسارق 

قففانون الحففاس  رتففی مففواد  ففم قففانون ين ففید  نشففی ا  ( ۶۵انی موضففور مففاد   عففوارض دا رسفف۷
سفففوتت نیرودالهفففا سفففهد  -ايفففن قفففانون ( ۱  يه فففر ( و  نفففس  ل( ۲ممفففررات مفففالی دولفففت  

 ۱۷۹ ا ت درمای  مسارق    (%۵۰در سی  جنجا 

 ( دريفاوتي حا فص ا  وفروه  فرس  فم مشفترکان   فا احتسفاب عفوارض و مالیفات  فر ار ه اوفنود  ۴
اجفرای   ۸  ۲۴۳,۷۶۶قفانون حمایفت ا   فنيت  فرس كشفور  (  ۵عفوارض موضفور مفاد      جس ا  کسفر

 ۳.۵۲۸سا ی و لو منسسا ی جایگالهای سی ان جی لرح ایمن



 

 ۴,۲۵۸سوتت نیرودالها۵

۶ 

لاي اجففرای مياویففت مففسارق ا  جرداتففت لنينففم۲۵۹,۹۰۶۹لا تففوراک میيانففات دففا ی جترو ففیمی
 ۶۰۰دا  م روی

لاي  ففرس اجففرای مياویففت مففسارق ا  جرداتففت لنينففم ۱۰ ۳۱,۰۰۰منففا ف حا ففص ا  وففروه آب  ۷
 ۳۰۰م روی 

  

 ۱۰۰لاي آب م رویاجرای مياویت مسارق ا  جرداتت لنينم۱۱

ت نیففرو  ا ففت نیرودالهففای سففیمص يرکیهففی  ت و ففی و دولتففی( ا   ا جرداتففت ييهففسات و ار ۱۲
 ۳,۶۲۰محص سوتت نیرودالها

لفففای لنینففم حمففص و نمففص و يو یففف ورآورد ۱۳لففای ن تففیجنفف  جففاالی  و جنفف  ورآورد 
 ۱۰۴,۵۹۶ن تی

عفوارض يوسفيما نگهسا فت و نوسفا ی  فهمم تطفوب لولفم انتمفا  ن فت تفاما میيانفات دففا ی و ۱۴
لففای ن تففی و جاالیشففگالهای دولتففی   ففا نففر  ي سیسففات و انهارلففای ورآورد  لففای ن تففیاورآورد 

 ۲۰,۰۰۰محاسهايی مالیات   ر(

 ففرکت ملففی ن ففت ایففران ا  تففوراک میيانففات دففا ی ( %۱۴/۵در ففس  سففهد چهففارد  و نید ۱۵ن ففت
 ۳۷,۶۸۶لاجترو یمی

 فففرکت ملفففی ن فففت ایفففران ا  محفففص وفففروه داتلفففی ( %۱۴/۵در فففس  سفففهد چهفففارد  و نید ۱۶
 ۵۳,۸۲۰لای ن تی ورآورد 

لففای  ففرکت ملففی ن ففت ایففران ا  محففص  ففادرات ورآورد ( %۱۴/۵در ففس  سففهد چهففارد  و نید ۱۷
 ۱۲۸,۷۶۰ن تی

 ۱۲۸,۲۹۶لای يولیسا انتما ا يو یف و وروه دا لهیيیلنینم۱۸دا 

قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ( ۶۵عففوارض دا رسففاني موضففور مففاد   ۱۹
 ۱۳,۰۰۸ رکت ملی دا  ایران( %۵۰در سی  سهد جنجا   -ا  دا ( ۲مالي دولت   ممررات



 

قففانون الحففاس  رتففی مففواد  ففم قففانون ين ففید  نشففی ا  ( ۶۵عففوارض دا رسففانی موضففور مففاد   ۲۰
 ففرکت ملففی دففا  ( %۵۰در ففسی  سففوتت نیرودالهففا سففهد جنجا  -(۲ممففررات مففالی دولففت  

 ۱۷۹ایران

يو یففففا وفففروه و تریفففس  فففرس ا  نیرودالهفففای  نففف   لنینفففم يولیفففسا انتمفففا  و۲۱ فففرس
 ۲۲۵,۰۳۰ت و ی

 ۳۰,۹۰۰لنينم يوليسا انتما ا يو يف و وروه آب۲۲آب

 ۹۸۶,۹۹۷لاجمف جرداتتی

 م ارب لسومنسیم ارب لسومنسی

 ۴۲۸,۰۰۰جرداتت يارانم نمسي و ريرنمسي تانوارلا۲۳

ی  ر ( و سففا مان لففای يحففت حمایففت کمیتففم امففساد امففام تمینففکففال  ومففر مطلففل تانوار ۲۴
مانففس   ففراي اجففرای قففانون اعتهففار ايففن رديففب و  اقي( %۹۵ هنیسففتی حففساقص نففود و جففن  در ففس  

قففانون حمایففت ا  حمففوس ميلففوالن و اجففرای يه ففر  ( ۶حمایففت ا  حمففوس ميلففوالنا اجففرای مففاد   
 ۱۵۵,۵۰۰رسانی  م ای اردرانقانون جامف تسمات( ۳۸ یص ماد   

( ۲س  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ممففررات مففالي دولففت  قففانون الحففا( ۴۶مففاد   ۲۵
لاي مسففتميد سفالمت مففردما ايجففاد دسترسفي عادالنففم مفردم  ففم تففسمات موضفور كففال  لنينفم

ناجففدير درمففانا جو فف  داروا درمففان لاي يحمص هسا ففتي و درمففانيا كمفف   ففم يفف مين لنينففم
قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم ( ۲۸  اليال  کففم ا  لریففل  نففس  د( مففاد  يمففاران تففاص و  ففيه

 ۵۲.۰۰۰ ود,اعما  می( ۲قانون ين يد  نشي ا  ممررات مالي دولت  

قففانون ( ۱۱يففا  ( ۸اجففرای سففایر الففساب منففسر  در قففانون  رنامففم  شففد يوسففيما اجففرای مففواد  ۲۶
م مانفس   فراي حفل  یمفاعتهفار ايفن رديفب و  اقي(  %۹۰لا حفساقص نفود در فس  لسومنس کردن یارانم

 اوفان و  نفان  فهریا قالیسهد دولفت اقشفار تفاص  ا  جملفم راننفسدان حمفص و نمفص درون و  رون
سرجرسففت تففانوار و  سسرجرسففت  جففن  لففنار ميليففارد لایر( و رالنمایففان درد ففگری يففا دولففنار ن ففر(ا 

 ۵۵,۲۵۰کم   م ر منسدان ميسر

 ۱۲۱,۰۰۰یارانم نان و تریس يضمینی دنسم ۲۷

 ۴,۰۰۰ی دانشجویان ييدیم و امور روال۲۸

اعتهففار ايففن رديففب و ( %۹۰حففساقص نففود در ففس  ( ۱۸يولیففس و ا ففتيا    نففس الففب يه ففر  ۲۹
لففای کشففاور ی و  ففنسوس  یمففم اجتمففاعی مانففس   ففراي حمففص و نمففص ریلففیا مسففمن و نهاد  اقي

 ۱۰۲,۰۰۰کشاور انا روستايیان و عشایر



 

ایفففن ( ۹و  ( ۷ساو   سفففایر م فففارب لسومنفففسی  فففم  فففرح اقفففسام مفففريهو منفففسر  در جففف۳۰
 ۲۹۲,۵۱۳قانون

اي كفم  فم جيشفنهاد مشفترك سفا مان نامفماجراي لفرح حمايفت مييشفتي تانوارلفا حسفه آيين۳۱
ي فففويه ليففف ت و يفففران  رنامفففم و  ودجفففم كشفففور و و ارت ييفففاونا كفففار و روفففا  اجتمفففاعي  م

 ۳۱۰.۰۰۰رسس,مي

 ۱,۵۲۰.۲۶۳جمف م ارب لسومنسی

 ۲.۵۰۷.۲۶۰جمف كص  ۲,۵۰۷.۲۶۰لا  جمف كص درياوتي

میلیففارد لایر  ففود  کففم در جففسو  وففوس محاسففهم نشففس  اسففت و ( ۴۹,۹۹۸ یففان  ففنيت  ففرس   -۱
يمففامی وجففو  دریففاوتی ا  وففروه آب و  ففرس جهففت حمایففت ا   ففنيت آب و  ففرس حففساک ر  ففرب 

یب قففانونی  رعهففس   ففود و اجففرای يمففالر ففو  ردشففت داد  میمففست دو ل تففم  ففم  ففرکتهای  ی
 . رکتهای مدکور است

م ففارب لسومنففسیا در ردی هففای (%۱۰در ففس   ففود يففا سففمب د  ففم دولففت اجففا   داد  می -۲
 .جا نمایسم ارب لسومنسی جا م

در منففا ف و م ففارب جففسو   (CNG) جیانلهففای عرضففم ن تففی و سففیاليمففص جایگاميففاد  حل -۳
 . ود لها ا  محص وروه  ردا ت میین جایگاووس محاسهم نگردیس  و مهلل مدکور يوسو ا

قفانون حمایفت ا   فنيت  فرس کشفورا   نفس ( ۵در منا ف و م فارب  نف   فرسا عفوارض مفاد    -۴
 .این قانون( من ور نشس  است( ۶ د( يه ر   

 ففس   ففس  حسا رسیتریففس  ففرس ا  نیرودففا  ايمففی  و ففهر  راسففاق لنینففم يمام ۱۳۹۹در سففا   -۵
 .دیرد رت مینیرودا  مدکور  و

لففای ن تففی و یففا اوففنای  درآمففس حا ففص ا  در  ففورت اوففنای  درآمففس نا ففی ا   ففادرات ورآورد  -۶
منففا فا درآمففس حا ففص ا  آن يففا ( ۲و  ( ۱لففای ن تففی منففسر  در  نففسلای  وففروه داتلففی ورآورد 

م فففارب ( ۲۷لایر  فففم اوفففناي  مهلفففل رديفففب  ( ۳۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لنار ميليفففارد  سفففمب سفففي
تففسمت والففسین مانففس   ففراي جففاداه جایاننففسي  یارانففم نففان و تریففس يضففمینی دنففسم( و  اقيلسوم

 .یا س هسا اتت اص می

عالو   ر سهمیم مالانما   فت لیتفر  نفنین  فرای ييطفیالت سفا  نفو یفا ييطفیالت يا سفتانم  فم  -۷
 .یا ستودرولای سواری  ن ی اتت اص می

 ففب اسففت  ففا اسففت اد  ا  كليففم  انوهففاي الالعففايي در و ارت ييففاونا کففار و روففا  اجتمففاعی مو -۱
دففردد نسففهت  ففم اتتيففار و  ففر اسففاق ميیارلففا و ضففوا طی کففم يوسففو ایففن و ارينانففم ييیففین می



 

 گيرانا  ففا ارائففم دلیففص و مففسرک  ففم  ناسففايي و حففدب سففم دلفف   ففاالي درآمففسي ا  وهرسففت يارانففم
 .اورادا اقسام كنس

ا ۱۳۹۸ نسی در سففا  ن نسففهت  ففم قیمففت قهففص ا  سففهمیممنففا ف حا ففص ا  ا ففالح قیمففت  نففنی  -۲
 ففرکت ملففی ( %۱۴/۵در ففس  مشففمو  عففوارض و مالیففات  ففر ار ه اوففنود  و سففهد چهففارد  و نيد 

  . ود ن ت ایران نمی

قففانون ( ۳۸لففا ا  وففروه حاملهففای انففرشی موضففور مففاد   لا و دلياري عففوارض  ففهرداري  -۳
لفا  م فارب( ایفن يه فر ا جفس ا  و فو ا  فرب مفست ماليات  ر ار ه اوفنود  و جفساو  جرداتتی

لففا لا و دلياري  ففود يففا  ففم  ففهرداري مففا   ففم حسففاب يمرکففن وجففو  و ارت کشففور واریففن میي 
 .جرداتت  ود 

نففام  ففرای اوففرادی کففم مووففل  ففم سففا مان لسومنسسففا ی یارانففم¬لا مملففب اسففت اممففان  هت -۴
 .ورالد کنسانس را منسی ا  یارانم نشس نام  رای  هر  هت

نامففم اجرائففی ایففن  نففس  ففم جیشففنهاد سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و  ففا لممففاری آیین
 فود لای امفور اقت فادی و دارایفیا ن فتا نیفرو و ييفاونا کفار و روفا  اجتمفاعی يهیفم ميو ارينانم

 .رسسي ویه لی ت و یران میو  م

مهفوری اسفالمی ایفران  ا فت يننفوا  لا  فم  انف  مرکفنی ج سلی سا مان لسومنسسفا ی یارانفم  -ب
يففا سففمب جنجففا  و ل ففت لففنار  ۱۳۸۹لا در سففا  دریففاوتی  ففرای اجففرای قففانون لسومنففسکردن یارانففم

 .دردد عنوان  سلی دولت  م  ان  مرکنی يلمی میلایر  م( ۵۷,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰میلیارد  

 ۱۵يه ر   

اي مول نففس منففا ف رس منطمففم ففركتهاي يوليففس نيففروي  ففرس حراريففي دولتففي و  ففركتهاي  فف -الففب
 ففس  در  ودجففم م ففوب سففاالنم تففود را جففس ا  دففرده تنانففم  ففم يرييففه  ففم  ففركت يييين

دداري مادرين  ففي يوليففس نيففروي  ففرس حراريففي و  ففركت يففوانير  ا ففت رد ديففون و يففا سففرمايم
  . احساي( در يوسيم نيرودا  حراريي و يوسيم  هوم انتما  كشور جرداتت كننس

 فس  در  ودجفم م فوب ليفس و يوسفيم انفرشي ايمفي ايفران مولفب اسفت منفا ف يييين ركت يو  -ب
 فرداري جرداتفت لاي  هر  فرداري نيرودفا  ايمفي  و فهر  ا فت لنينفمساالنم تود را  فم  فركت  هر 

 .كنس

ای ایففران مملففب اسففت جهففت يوسففيم و يسففریف در  فرکت يولیففس مففواد اولیففم و سففوتت لسففتم - 
ایا مفواد ميفسنی و مح فوالت جفانهی لمفرا   فا مفواد لفای سفرمایمراییاجرای لرحهفای يملف  دا

جريففو ا را مطففا ل  ففا قففوانین و ممففررات  ففم وففروه رسففانس  و درآمففس حا ففص ا  آن را جففس ا  کسففر 
عمففومی و يو یففف و وففروه(  -روتففما اداری  ففس  کففاال و تففسمات وروهلا   ففامص قیمففت يماملنینففم

کشفور واریفن کنفس و درآمفس حا فلم را مطفا ل  ودجفم سفاالنم داری کفص   م حساب تا فی نفند تنانفم
ای جهففت تریففس لففای سففرمایمدداری در لرحهففا و ردی هففای يملفف  دارايیآن  ففرکت جهففت سففرمایم



 

کی   رد  ا منش  داتلی یا تفارجی و یفا يملف  سفهام ميفادن جريفو ا و  فرکتهای مفريهو  فا چرتفم 
 مان  رنامففم و  ودجففم کشففور لنینففم نمایففس.  ففس   ففا سففالای مهادلمسففوتت  راسففاق مواومتنامففم

درآمس حا لم  م حسفاب اوفنای  سفرمایم دولفت در  فرکت من فور و ميفاب ا  يمسفید سفود سفهام 
 . ود دولت و مالیات آن  ا نر    ر محاسهم می

ر ففو يا يففم  ففم من ففور ا ففالح الگففوی م ففرب  ففرس و دففا ا  ففرکت يففوانیر و  ففركت دولتففي  ي -د 
لریففل کففارور  اجرايور(لففای مجففا ی و  ففرکتهای نففوآور نسففهت  ففم  رقففراری  و ارت ن ففت مو  نففس ا 

اريهاب و  ناسفايی و و فو  مطالهفات مشفترکان  فا اولویفت مشفترکان عمفس  جرم فرب و لمهنفین 
 .ن ه کنتورلای لو منس و لو منسسا ی م رب آنها اقسام نماینس

نيفرو اقفسام  فم يحويفص يمفام يفا  و ارت اعفالم  فم  نفا كفم توديف مين نيرودالهفاي سوتت  ييروم  -ل
كننفسا  ففم ميففنان سفوتت م ففروي  ففراي  ففرس  نشفي ا   ففرس يوليففسي تفود  ففم  ففهوم سراسففري مي

 ففس   ففم  ففهوما ميففاد  ييروففم سففوتت نيرودففالي  راسففاق متوسففو  ففا دلي نيرودالهففاي يحويص
  . ا سمی ۱۳۹۷حراريي سا  

ا يففم و وا سففتم  ففم و ارت نيففرو سففا ي و مففسيريت م ففرب آبا  ففركتهاي يمن ور ورلن  ففم -و
مول نففس ييروففم  هففاي آب م ففروي در محففسود  مجففا  كليففم دسففتگالهاي اجرائففي منففسر  در مففاد  

 فففس  درياوفففت كننفففس. مفففسارقا قفففانون  رنامفففم  شفففد يوسفففيم را ميفففاد  قيمفففت يمام( ۲۹ 
لاي دولتففي در  ففورت م ففرب  ففاالير ا  الگففوي م ففرب لاي عمففومي و  يمارسففتانكتا نانففم

 .  حود اين  نس لستنسمشمو

( ۱۰دلنففس  تففسمات منففا رايیا عففالو   ففر قیمففت لففر جیامفف  مهلففل د   کففارور  اجرايور(لففای ارائم - 
نففند  ۱۶۰۱۵۴کننسدان تففسمات من ففور دریاوففت و  ففم حسففاب درآمففس عمففومی ردیففب لایر ا  اسففت اد 

رمیلیففارد داری کففص کشففور واریففن کننففس. درآمففس حا ففلم متناسففه  ففا و ففو  يففا سففمب لنا تنانففم
قففانون حمایففت ا  حمففوس ميلففوالن م ففوب ( ۸و  ( ۵لایر جهففت اجففرای مففواد  ( ۱,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

قففرار  ۱۳۱۵۰۰و سففامانسلی کودکففان کففار و تیا ففانی در اتتیففار سففا مان  هنیسففتی رديففب  ۱۳۹۶/۱۲/۲۰
 .دیرد می

 ۱۶يه ر   

ي ايففران مو ففب اسففت ا  من ور حمايففت ا  ا دوا  جوانففانا  انفف  مركففني جمهففوري اسففالم ففم -الففب
الحسففنم ا دوا   ففم  وجهففايي الحسففنم ن ففام  ففانويا يسففهيالت قرضانففسا  و جففاري قرضمحففص جس

 ا ففس و يففاكنون وام ا دوا  درياوففت مي ۱۳۹۶/۱/۱كففم يففاريو عمففس ا دوا  آنهففا  يففس ا  مففور  
  الحسففنم ا دوا   ففراي لففر يفف  اانففس  ففا اولویففت ننسففت جرداتففت كنففس. يسففهيالت قرضنورد 

سففالم  ففا ذتففد لایر  ففا دور   ا جرداتففت ل ت( ۵۰۰,۰۰۰.۰۰۰  جان ففس ميليففون ۱۳۹۹ وجهففا در سففا  
 .ي  ضامن ميتهر و س تم است

قففانون احوففام ( ۵۲قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم و مففاد   ( ۸۳در اجففرای  نففس  ب( مففاد    -ب
سففت ا  لريففل لاي يوسففيم كشففورا  انفف  مركففني جمهففوري اسففالمي ايففران مولففب ادائمففي  رنامففم

لاي سففارد لایر ا  محففص منففا ف ( ۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ انوهففاي عامففص مهلففل لشففتاد لففنار ميليففارد  



 

لفففنار ميليفففارد الحسفففنم ن فففام  فففانوي را  فففم ي ويففف  چهفففص و نفففم انفففسا  و جفففاری قرضجس
لایر  ففم كميتففم امففساد امففام تمينففي  ر ( و  یسففت و یفف  لففنار ميليففارد ( ۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
ر فففو  فففم لایر  فففم سفففا مان  هنيسفففتي كشفففور  فففا ميروفففي دسفففتگالهاي  ي( ۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

مففسدجويان و كارورمايففان لرحهففاي ا ففتيا  مففسدجويي  ففا اولويففت  نففان سرجرسففت تففانوار  ففم 
سفالم جرداتفت كنفس. در  فوريی کفم لفر یف  ا  الحسفنم  فا  ا جرداتفت ل ت ورت يسهیالت قرض

 ۱۳۹۹لففر میففنان سففهمیم يسففهیالت تففود را يففا جایففان آ رمففا  سففا  دسففتگالهای مففدکور نتوانففس  ففم 
  .دیرد است اد  نمایسا سهمیم مدکور  م دیگر دستگالهای مشمو  ييلل می

لایر ا  منففا ف ایففن  نففس در اتتیففار سففتاد اجرائففی ورمففان ( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل د  لففنار میلیففارد  
اد  ایفن مهلفل  فم ایفن منفا ف اضفاوم می¬کنفس و دیفرد. سفتاد اجرائفی ميفحضرت امام  ر ( قفرار می

 .نمایس رای ا تيا  در منالل محروم لنینم می

قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ممففررات مففالي ( ۷۷در اجففراي مففاد    - 
الحسفففنم  انوهفففاا در لایر ا  منفففا ف قرض( ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ا مهلفففل دولفففنار ميليفففارد  (۲دولفففت  

ديففرد يففا  ففم  نففسانيان نيا منففس  ففا اولويففت سففتاد مردمففي رسففيسدي  ففم امففور ديففم قففرار مياتتيففار 
 . نسانيان  ن و  نسانيان  سلوار مهريما جرداتت  ود 

ا  ( %۲كشفففور مولفففب اسفففت مالانفففم ميفففاد  دودر فففس   داري كفففصدولفففت ا  لريفففل تنانفففم -د 
لای جففاری  ففركتهاي دولتففيا  انوهففا و مؤسسففات انت ففاعي وا سففتم  ففم دولففت دوا دلد لنينففميفف 

لای اسفتهالک  ا فنس  فم اسفت نای لنینفمايفن قفانون كفم سفودد  مي(  ۳منسر  در جيوست  فمار   
داري كففص كشففور موضففور ردا ففت و  ففم حسففاب درآمففس عمففومي نففند تنانففمرا ا  حسففا هاي آنهففا  

 .اين قانون وارين كنس( ۵جسو   مار    ۱۳۰۴۲۵رديب  

 انف  مركفني جمهفوري اسفالمي ايفران مولفب اسفت ا  لريفل  انوهفاي عامفص  فا لمفالنگي و   -لف
لایر ( ۵۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ميروففي  سففي  سففا نسدي نسففهت  ففم اتت ففاص مهلففل جنجففا  لففنار ميليففارد  

الحسفنم و جفاري  انوهفا  فراي جرداتفت  فم ييفساد يو فس لفنار ن فر لاي قرضا  محص منا ف سفارد 
جهففت ايجففاد نيرودففا  تور ففيسي جففن  كيلففووايي در روسففتالا و حا ففيم  ففهرلا و منففالل محففروم 

مالم و نففر  چهاردر ففس لایر  ففا  ا جرداتففت   ففت( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ففم ا اي لففر ن ففر جان ففس ميليففون  
لایر نسففهت ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰الت اوت نففر  سففود يففا سففمب يوهففنار ميليففارد  اقففسام كنففس. ما ففم( ۴% 

ايفن قفانون جرداتفت (  ۱۸ م نر  م فوب  فوراي جفو  و اعتهفار ا  محفص منفا ف  نفس  الفب( يه فر   
انفسا ي ايفن نيرودالهفا  فم  فورت رايگفان  رعهفس  سفا مان  سفي   ود. مسفؤوليت ن فه و را مي

 ا س. اسفت اد  ا  يسفهيالت ايفن  نفس منفوب  فم ارائفم قفرارداد تريفس يضفميني  فرس ي ين ميمستض
 .ا  سوي  ركت يا يم و ارت نيرو است

 انفف  مرکففنی جمهففوری اسففالمی ایففران مملففب اسففت ا  لریففل  انمهففای عامففص ا  محففص  -و
ی  الففب(ا الحسففنم ن ففام  ففانمی جففس ا  انجففام يمففالیب منففسر  در  نففسلالای جففاری و قرضسففارد 

الحسفنم  فرای مفوارد  یفر اقفسام  ب(ا   ( و  لف( ایفن يه فر ا نسفهت  فم جرداتفت يسفهیالت قرض
 :نمایس

۱-  



 

سففالم(  ففرای لایر يسففهیالت  لنسمففست  حففساقص د ( ۲,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل دو لففنار میلیففارد   -۱-۱
( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰لایر ودیيفففم مسفففمنا دویسفففت میلیفففون  ( ۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰جرداتفففت ل ت فففس میلیفففون  

لایر وام ضففروری  ففرای لففر یفف  ا  کارکنففان و ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰لایر وام ا دوا  و دویسففت میلیففون  
   ا نشستگان ناجا ا  لریل  انمهای عامص

لایر ا  محففص منففا ف عففادی  انمهففا  ففرای جرداتففت ( ۱۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل د  لففنار میلیففارد   -۲-۱
لایر  ففرای لففر وففرد  ففا ( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰یفف  میلیففارد  يسففهیالت سففاتت یففا تریففس مسففمن يففا سففمب 

 سالم ا جرداتت  يست  و  ا ضمانت نیروی انت امی  ا( %۹در س  نر  سود نم

اليال ا لایر جهففت جرداتففت  ففم  یمففاران  ففيه( ۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل جففن  لففنار میلیففارد   -۲
 سرلانی و  وجهای نا ارور 

داتففت يسففهیالت و مشففموالن یاد ففس   ففا لممففاری  انفف  اليمص اجرائففی  ففامص نحففو  جردسففتور 
 . ود مرکنی و و ارت  هسا تا درمان و آمو ه جن می يهیم و عملیايی می

۳-  

لایر جهففت جرداتففت  ففم کارکنففان اريفف  ( ۴۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل چهففص لففنار میلیففارد   -۱-۳
و جشففتیهانی نیرولففای جمهففوری اسففالمی ایففرانا سففاا  جاسففساران انمففالب اسففالمی و و ارت دوففار 

الحسففنم لای مففدکور  ففرای جرداتففت يسففهیالت قرضمسففل   ففا لمففالنگی لففر یفف  ا  سففا مان
لایر  ففم کارکنففان ( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰لایرا ا دوا  جنجففا  میلیففون  ( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰جهینیففم دویسففت میلیففون  

لریفف  ا  لایر  ففم ( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰و  ا نشسففتگان و ور نففسان آنهففا و ودیيففم مسففمن سی ففس میلیففون  
  کارکنان و  ا نشستگان

لایر يسففهیالت ا  محففص منففا ف عففادی  انمهففا ( ۸,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل لشففت لففنار میلیففارد   -۲-۳
لای مففدکور جهففت سففاتت یففا تریففس مسففمن يففا سففمب یفف  میلیففارد  ففرای لریفف  ا  سففا مان

 سالملایر  رای لر ورد  ا  ا جرداتت حساک ر  يست( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

لا  ففا  انمهففای عامففص يفف مین  اوت سففود يسففهیالت مففدکور در يواوففل لففر یفف  ا  سففا مانالتما ففم
 . ود می

لایر جهففت يوانمنسسففا یا جرداتففت يسففهیالت و ( ۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل جففن  لففنار میلیففارد   -۴
تریففس انشففيا ات و يوسففيم ي سیسففات تففانگی و کاردشففایی امففورا  ففا جیشففنهاد مياونففت يوسففيم 

 جمهور  رای جرداتت  م متماضیان روستاییل محروم مياون او  رئیسروستایی و منال

لایر ا  منففا ف عففادی  انمهففا  ففرای جرداتففت  ففم د  ( ۴,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰مهلففل چهففار لففنار میلیففارد    -۵
لففنار ن ففر متماضففی ایجففاد نیرودففا  تور ففیسی جففن  کیلففووايی  ففم ا ای لففر ن ففر چهار ففس میلیففون 

سفففا  يفففن س و نفففر  سفففود حفففساک ر مالم  فففا ی  جرداتفففت   فففتلایر  فففا  ا( ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
  (%۸) در سلشت



 

لایر نسففهت  ففم نففر  م ففوب ( ۱۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰الت اوت نففر  سففود يففا سففمب یم ففس میلیففارد  ما ففم
 ففود. ایففن قففانون جرداتففت می( ۱۸ ففورای جففو  و اعتهففار ا  محففص منففا ف  نففس  الففب( يه ففر   

م ارائفم قفرارداد تریفس يضفمینی  فرس ا  سفوی  فرکت يا يفم است اد  ا  يسفهیالت ایفن  نفس منفوب  ف
 . ا سو ارت نیرو و  ا ن ارت آنها می

 ان  مسون مو فب اسفت  فا اسفت اد  ا  منفا ف حا فص ا   ا دشفت اقسفاب مسفون مهفر ييفساد   - 
 فسن آنهفا چهص لنار ومفر  يسفهيالت مسفون  فم  ا نشسفتگاني كفم حفساقص جفن  سفا  ا   ا نشستم

  سفا  دد فتم تفود و لمسر فان واقفس واحفس مسفووني  فود  و ا  يسفهيالت تريفس دد تم و در د 
 .دداريا جرداتت كنسانسا  سون نيا   م سارد يا ساتت مسون است اد  نورد 

و در ( %۷در ففس  لا ل تا در مراكففن اسففتان(%۹در ففس  نففر  سففود ايففن يسففهيالت در يهففران نم
ايففن حوففد  ففامص كليففم  ا نشسففتگان اعففد ا  اسففت  ( %۴سففاير  ففهرلا و روسففتالا چهاردر ففس  

كشففوريا لشففوري و يفف مين اجتمففاعي كففم مسففتمري  ا نشسففتگي آنهففا كمتففر ا  سففي ميليففون 
 ففم  ۱۳۹۸نشففس  قففانون  ودجففم سففا   ففود. منففا ف است اد لایر در مففا  اسففتا مي( ۳۰,۰۰۰.۰۰۰ 

نففسي  منففا ف موضففور ایففن  نففس اضففاوم می¬ ففود. سففمب يسففهيالت من ففور و نحففو  اولويت
  . ود رسسا ميين مينامم اجرائي كم  م ي ويه لي ت و يران ميمتماضيان در آيين

 ۱۷يه ر   

ارائففم  سففتم تففسمات  ۱۳۹۹ ففم من ففور رعایففت عففسالت در سففالمت و جایففساری منففا فا در سففا   -الففب
 فورت رایگفان يحفت جو ف   س   فرای کلیفم اقشفار کفم  راسفاق آ مفون وسفف  م یمم جایم ييریب

دیرنففسا ا  لریففل ن ففام ارجففارا جن فف  تففانواد  و در مراکففن دانشففگالی یففم سففالمت قففرار می یمففم جا
 فس  در مراکفن ریردولتففی منفسی ا  سففط  تفسمات  فاالير اعفد ا  تففسمات ارائمانجفام می¬ فود.  هر 

 ففسدان الفدکرا مسفتلنم مشفارکت مفالی  یمم ففس  ووسو  یشفتر ا   سفتم تفسمات  یمفم جایفم ييریب
 فود. يف مين مي  ۱۲۹۲۰۳حفل سفرانم  یمفم توالفس  فود. لنينفم مر فوب ا  محفص رديفب  در جرداتت  

روسففتايیانا عشففایر و سففاکنان  ففهرلای  یففر  یسففت لففنار ن ففر جميیففت مشففمو  ن ففام ارجففار و 
 . ا نسجن   تانواد  می

در  ففورت عففسم اموففان دسترسففي  ففم تففسمات جن فف  تففانواد ا ارائففم تففسمات  ففم اقشففار مففدكور 
ايگان  يمفم جايفم سفالمت(  فسون رعايفت ن فام ارجفار و جن ف  تفانواد   فروا   فا  يحت جو   ر 

 .جدير استمراجيم  م مراكن دانشگالي و  ا ييروم دولتي اموان

 . ا نساوراد يحت جو   کمیتم امساد امام تمینی  ر ( مشمو  آ مون وسف نمی

جففسو   ۱۳۱۶۰۰ور رديففب  نیففاد  ففهیس و امففور ای ففاردران مولففب اسففت ا  محففص اعتهففارات موضفف -ب
اين قانون  فم جانهفا ان و آ اددفان ريرحالفت ا فتيا  ميسفر واقفس درآمفس كفم  فر اسفاق   (۷ مار   

 ا فنسا يفا  مفاني كفم واقفس  فيص و قوانين نيرولفاي مسفل  مشفمو  درياوفت حمفوس و ي فم نمي
مييشففت ميففاد  حففساقص حمففوس كاركنففان دولففت جرداتففت كنففس. درآمففس  ا ففنسا مالانففم كم 

نامم اجرائفی ایفن  نفس  فم جیشفنهاد مشفترک سفا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور و  نیفاد  فهیس و يینآ
 .رسسي ویه لی ت و یران می ود و  مامور ای اردران يهیم مي



 

 - 

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيما موضففور اسففتمرار ( ۷۰ ففم من ففور اجرائففی نمففودن  نففس  (( مففاد    -۱
درمففان کشففور و مففسیریت م ففارب و منففا فا کلیففم  ففرکتها و   ففسدانجایگففا  الالعففات  ففرتو  یمففم

 اجرائففی دسففتگالهای نیففن و ریردولتففی و دولتففی ا  اعففد  درمففان يممیلففی و جایففم  یمففم لففای ففنسوس
قففانون مفسیریت تففسمات کشفوریا ا  جملففم سفا مان تففسمات درمفانی نیرولففای ( ۵  مفاد  موضفور

  ففرتو ارسففا    ففم نسففهت ممل نففس دففرملای  یمففمسففل ا سففا مان يفف مین اجتمففاعی و سففایر سففا مان
 ا  و اقففسام مسففتمر و رایگففان  ففورت م مففدکور  جایگففا  رو رسففانی ففم و تففود   ففسدان یمففم الالعففات

 ا  اسففت اد   ففا و دوترچففم جففای  ففم المترونیمففی ا نارلففای جففایگنینی لریففل ا  مففدکور  جایگففا 
ائففم کلیففم تففسمات ار  جهففت ایرانیففانا سففالمت  یمففم سففا مان سففنجیاستحماس( سففرویس سامانم

 .کننس است اد   تود   جو   يحت   سدان یمم  م  درمانی و ای یمم

سفا مان  یمفم سففالمت ایفران ا  لریفل  ففرکتهای وا سفتم مملفب اسففت ضفمن يف مین و يففسارک  -۲
 ففسدان موضففور ایففن  نففس  ففرای دریاوففت تففسمات  سففترلای المترونیمففی ال ما لنگففام مراجيففم  یمم

 قواعففس( کنتر   جففاي  و ای یمففم لماو ففانی  ررسففی ایانجی  یمففمسففالمتا کلیففم تففسمات اعتهارسفف
 انجففام  ففم سففنجیاستحماس( سففرویس سامانم لریففل ا  و المترونیمففی  ففورت م را  تففسمت ای یمففم
 ایفران  سفالمت   یمفم  سفا مان  عمفومی  مجمفف  جيشفنهاد    فم   نفس  ایفن  موضور  تسمات  لنینم.  رسانس

 ففود و لنینففم¬لای  ففس ( دریاوففت مینففس    یممکنمراجيففم ا  و ييیففین و يففران ليفف ت ي ففويه و
 . ود لای سایر مراجف ا  این محص ي مین میقانونی يهاد  الالعات و است اد  ا  داد 

قففانون الحففاس ( ۶۲دولففت و  انفف  مركففني جمهففوري اسففالمي ايففران مول نففس در اجففراي مففاد    -د 
هيالت ال م  ففراي لففسب ا يسفف(۲ رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد  نشففي ا  ممففررات مففالي دولففت  

قففانون مهنففي  ففر يفف مين مسففون يو ففسلنار ن ففر را يفف مین کننففس. يارانففم سففود يسففهيالت مففدكور ا  
 . ود این قانون ي مين مي( ۷جسو   مار    ۱۳۱۶۰۰رديب  

 فركت يوسفيم و يجهيفن مراكفن  هسا فتي و درمفاني و يجهيفنات جن فوي   ۱۳۹۹ا  ا تفساي سفا     -لف
 . ود قانون  رنامم  شد يوسيم مي( ۵۵م اد ماد   كشور  مادرين  ي( مشمو  

لای دارای ردیففب  ودجففم مسففتمص مو  نففس مهففالل دانشففگالهای علففوم جن ففمی و  یمارسففتان -و
حا فففص ا  تریفففس و وفففروه داروا لفففوا م و يجهیفففنات و ملنومفففات جن فففمی را منح فففرا  جهفففت 

لای يففف مین و يفففسارک داروا لفففوا م و يجهیفففنات و ملنومفففات جن فففمی  فففم  ا جرداتفففت لنینفففم
ای ممل نففس لنینففم لای  یمففمکننففس  جرداتففت کننففس و سففا مانلا و  ففرکتهای جنفف  ي مینداروتانففم

نمایففس واریففن ای کففم دانشففگا  اعففالم میدارو و يجهیففنات و ملنومففات جن ففمی را  ففم حسففاب جسادانففم
 . ود كننس. ينلب ا  اجرای این  نس در حمد ي رب ریرقانونی در اموا  عمومی يلمی می

لای المترونیمففی را جففدیره نماینففس. ومففو نسففنمدر جایففم درمففان مو  نففس سففا مان¬لای  یمففم - 
لا در ردیرنففس   ففمار  کس(ملی و مشن ففات وففردی  یمففارا مشن ففات وففردی و  ففمار  ایففن نسففنم

ن ففام جن ففمی جن فف ا  ناسففم یمتففای مرکففن ارائففم تففسمتا نففور و میففنان تففسمتا  مففان ارائففم 
ورو فگالی و لنینفم تسمتا  ناسفم المترونیمفی جرداتفت  یمفار و  ناسفم  کفس( اتت فاص جایانفم  

 .تسمت  م ي می  سهد  یمم و  یماری است



 

عالی  یمم مملب اسفت نسفنم المترونیف  را مهتنفی  فر ضفوا و موجفود در ایفن  نفس لراحفی  ورای
و  ففرای اجففرا   ففم يمففامی اوففراد و نهادلففای  کر ففس  در  نففس   ( ایففن يه ففر  ا ففالغ نمایففس. در 

اقففسام  ففم ایففن کففار ننمایففسا  ۱۳۹۹او  سففا   ما  ففوريی کففم  ففورای عففالی  یمففم  ففرب مففست سففم
مفا  نسفنم المترونیف  را مهتنفی در جایفم درمفان ممل نفس حفساک ر  فرب مفست ی لای  یمفمسا مان

 . ر ضوا و مدکور لراحی و اجرا  کننس

قفانون  رنامفم  شفد يوسفيم ا  جملفم نهادلفای عمفومی (  ۲۹کلیم دسفتگالهای موضفور مفاد     -ح
کننففسا ممل نففس يمففامی م  ففم لففر  ففمص ا  اقشففار آسففیه جففدیر حمایففت میریردولتففی و  نیادلففا کفف

کننففس  حمایففتا در سففامانم لففا و کممهففای تففود را  ففم ي میفف   ففمار  کس(ملی وففرد دریاوتحمایت
و ارت يياونا کفار و روفا  اجتمفاعی  هفت نماینفس.  فم من فور سفامانسلی و کارآمسسفا ی سیاسفتهای 

 .دیرد يمامی دستگالهای ووس قرار می حمایتیا الالعات سامانم در اتتیار 

جففس ا   هففت الالعففاتا و ارت ييففاونا کففار و روففا  اجتمففاعی مملففب اسففت اممففان اسففتيالم 
 .کننس  قرار دلسکننس  حمایت را در اتتیار نهادلای حمایتسنجی اوراد دریاوت-استحماس

د ينهفا  فوآن  نف  ا  لنینفم لفای مؤسسفات تیریفم ت و فی کفم  فم ا فناص جرداتفت می -۱
 . ونسلای مالیايی  رتوردار میدر  ورت  هت در سامانم مدکور ا  مياویت

 ففس  الحسففنم جرداتت انمهففا و مؤسسففات اعتهففاری ت و ففی و دولتففی ممل نففس يسففهیالت قرض -۲
 .را  م ي می   مار  کس(ملی در سامانم مدکور  هت نماینس

 هففت الالعففات حمایت¬لففای و ارت ييففاونا کففار و روففا  اجتمففاعی مملففب اسففت اممففان  -۳
نهففاد نیففن  ففس  و لمهنففین اسففتيالم استحماس¬سففنجی اوففراد را  ففرای مؤسسففات تیریففم مردمانجام

 .ورالد نمایس

 ۱۸يه ر   

 -الب

ایففن قففانون را در قالففه ( ۱۴ ففود اعتهففارات منففسر  در جففسو  يه ففر    ففم دولففت اجففا   داد  مي -۱
لمهنفین يسفهیالت  فانمی يرکیفه و  فرای اجفرای ا کمف   العفوض و   فس ا یارانفم سفود وجو  ادار 

لای  فا ار کفار و يممیفص لای ایجفاد ا فتيا  مولفسا ي هیفت ا فتيا  موجفودا اجفرای سیاسفت رنامم
كشفور لنینفم   كفص  ۱۳۹۸و    ۱۳۹۷قفوانین  ودجفم سفالهای  (  ۱۸لای  نفس  الفب( يه فر   اجرای  رنامفم

 .كنس

لای موضففور ایففن حمففدا  نشففی ا  منففا ف نامففممن ففور يسففهیص يفف مین و ففایل مففورد نیففا   ر  ففم -۲
يوانفس  فا ي ییفس سفا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور  فرای اوفنای  سفرمایم این  نس می(  ۱عمومی جن   

لای موضففور ایففن حمففد من ور يحمففل  رنامففمدداری و لمهنففین  ففملای ضففمانت سففرمایم ففنسوس
 ففنسوقهای حمایففت ا  در  نفف  کشففاور ی  ففرای اوففنای  سففرمایم  ففنسوس  یمففم کشففاور ی و 

 .دداری در  ن  کشاور ی و عشایری است اد   ود يوسيم سرمایم



 

قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم ( ۵۲مففاد   ( ۲منففسر  در يه ففر   (و %۱در ففس  عهففارت »ي  -۳
 . ود در سو ا الح مي  م عهارت »ي  واحس( ۲قانون ين يد  نشي ا  ممررات مالي دولت  

 ففم جیشففنهاد مشففترک لففر یفف  ا  دسففتگالهای اجرائففی و و ارت  لای موضففور ایففن  نففس رنامففم
  .رسسيياونا کار و روا  اجتماعی يهیم می¬ ود و  م ي ییس سا مان  رنامم و  ودجم کشور می

نامففم اجرائففي ایففن  نففس  ففم جيشففنهاد سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و  ففا لممففاري آيين
تا ميففسن و يجففارتا اريهالففات و ونففاوری لاي ييففاونا کففار و روففا  اجتمففاعيا  ففنيو ارينانففم

الالعففاتا جهففاد کشففاور يا کشففور و میففراي ورلنگففیا  ففنایف دسففتی و درد ففگری و  انفف  مرکففني 
 .رسسي ويه لي ت و يران مي ود و  مجمهوري اسالمي ايران يهيم مي

 یففر  ففود  ففا ي ییففس و ففم  ففرکتهای يا يففم و ارت اريهالففات و ونففاوری الالعففات اجففا   داد  می -ب
لایر ا  ( ۱,۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰لنار و چهار ففس میلیففارد  اريهالففات و ونففاوری الالعففات يففا مهلففل يفف 

لای تطرجفففدیرا ایجفففاد كفففارور دداری محفففص منفففا ف داتلفففی تفففود و  فففرای کمففف   فففم سفففرمایم
لفففای کننفففس  تفففسمات المترونیمفففی در کلیفففم  نشفففهاا حمایفففت ا  لرح جروش ( اجرايور(لفففای ارائم

آورین و یففا  ففادرات کففاال و تففسمات در ایففن  نفف  يوسففو  نشففهای ت و ففی يا  ای ا ففتيوسففيم
ای کففم  ففا جیشففنهاد مشففترک و ارت نامففم ففس   راسففاق آیینو ييففاونی  ففم  ففورت وجففو  ادار 

 ففود و  ففم ي ففویه اريهالففات و ونففاوری الالعففات و سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور يهیففم می
 .الت اوت نر  سود را ا  محص آن جرداتت كننسا مرسسا اتت اص دلنس و ملی ت و یران می

اي و  ففود ا  لريففل سففا مان يوسففيم ففم و ارت اريهالففات و ونففاوري الالعففات اجففا   داد  مي - 
قففانون الحففاس  رتففي مففواد  ففم قففانون ين ففيد ( ۲۷ ففركتهاي يا يففم تففود در چهففار چففوب مففاد   

لففای دولففت الوترونيفف  و يوسففيم ش (من ور انجففام لرح جرو ففم( ۲ نشففي ا  ممففررات مففالي دولففت  
قففانون  رنامففم  شففد ( ۶۹تففسمات الوترونيوففي ا جملففم لو منسسففا ي مففسارق موضففور مففاد   

دداري  نف  دولتفي يفا مهلفل جفن  لفنار میلیفارد يوسيم اقسام كنس. منا ف مفورد نيفا  جهفت سفرمايم
لالعففات و منففا ف داتلففي لایر ا  محففص اعتهففارات و ارت اريهالففات و ونففاوري ا( ۵,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 

 ۱۴۹۰۰۰ فود و ا  محفص رديفب   ركتهاي يا يم  فا ي ييفس سفا مان  رنامفم و  ودجفم كشفور يف مين مي
 .رسساين قانون  م م رب مي( ۷جسو   مار   

من ور ايجففاد ا ففتيا  و رونففل يوليففس و اي  ففملاي يوسففيمدولففت مجففا  اسففت ا  لريففل سففا مان -د 
لاي منتلففب اقت ففادي و  ير نففايي و در اجففراي مففواد در عر ففم دداري در راسففتاي يوسففيم سففرمايم

( ۴۴لاي كلفي ا فص چهفص و چهفارم  قانون  رنامم  شد يوسفيم  فا رعايفت قفانون اجفراي سياسفت
دداريا  يرسففاتتي و نوسففا ي  ففنايف ا  جملففم قففانون اساسففي نسففهت  ففم اجففراي لرحهففاي سففرمايم
اي و آمففاي  سففر مين  ففا ن منيتهففاي منطمففمنوسففا ی ناودففان لواجیمففای يجففاری و  ففا در ن ردففروت

كارديري ا نارلففاي ياوتما محففروم و لففسب  ففا آورینی  ففهری  ففا  ففماولويففت منففالل كمتريوسففيم
ايا وجففو  حا ففص ا  وادففداري لاي يوسففيممتنففور يفف مين منففا ف مففالي  منففا ف داتلففي سففا مان

الي تففارجي  واينففانس( اي يسففهيالت  ففانوي و يفف مين مففلاي يوسففيم ففركتهاي وا سففتم  ففم سففا مان
 .اين قانون( اقسام كنس( ۳موضور  نس  الب( يه ر   

 ۱۹يه ر   



 

قففانون الحففاس  رتففی مففواد  ففم قففانون ين ففید ( ۲۷دسففتگالهای اجرائففی ممل نففس در اجففرای مففاد   
لففای تففود كشففور و دارایی ا ا  محففص منففا ف  ودجففم كففص(۲   نشففی ا  ممففررات مففالی دولففت

 فففرداری و در حفففا   هر يمام و آمفففاد  جسیفففسا نیمفففم جفففرای لرحهفففایيمهیفففسات ال م را  فففرای ا
ای  ففا منففا ف عمففومی و اتت ا ففی و لففای سففرمایم ففرداری اعففد ا  لرحهففای يملفف  دارایی هر 

لرحهففای  ففرکتهای دولتففی  ففا منففا ف داتلففی ا  لريففل انيمففاد قففرارداد در قالففه مففاد  وففوس  ففا 
لففا  ففا اولویففت  نشففهای ت و ففی و اری لا و دلی  نشففهای ت و ففیا ييففاونی و  ففهرداری 

 .يياونی ورالد کننس

ای لفر لفای سفرمایما  اعتهفارات يملف  دارایی( %۱۰در فس   فود يفا د  فم دولفت اجفا   داد  می -۱
واریففن کنففس يففا  ففا  ۵۵۰۰۰۰-۳۸  دسففتگا  اجرائففي منففسر  در ایففن قففانون را کسففر و  ففم ردیففب  ففمار 

دسففتگا  اجرائففي منففسر  در قسففمت دوم جیوسففت اعتهففار م ففوب لرحهففا و  یرلرحهففای لمففان 
 فس  و یفا کمف ا  فرای قراردادلفای مفدکور این قانونا در قالفه یارانفم سفودا وجفو  ادار (  ۱ مار   

اتت ففاص دلففس. جا جففایی اعتهففاراتا لرحهففا و  یرلرحهففای منففسر  در قسففمت دوم جیوسففت 
 فود. و  ودجفم کشفور انجفام می   نفسی آنهفا يوسفو سفا مان  رنامفماین قفانون و اولویت(  ۱ مار   

رینی و يوسففيم اسففتان (لففای اسففتانی يوسففو  ففورای  رنامففمنحففو  يو یففف اعتهففارات لرح جروش 
 . ود ييیین می

يواننففس يفف مین مففالی را ا  لریففل لففا میلا و دلیاری  نشففهای ت و ففیا ييففاونی و  ففهرداری 
ا منفا ف  فانمیا یفن قفانون(ا(  ۳رو هایی چون يف مین مفالی تفارجی  موضفور  نفس  الفب( يه فر   

 ففا ار سففرمایم و يسففهیالت ریففالی و ار ی  ففنسوس يوسففيم ملففی   ففا رعایففت قففوانین و ممففررات 
 .موضوعم( انجام دلنس

سففا ی سففالنهای ا  اعتهففارات موضففور ایففن جففن  جهففت يممیففصا يجهیففن وآماد ( %۱در ففس  ی 
 . ود ورلنگیا ور  ی و امسادی  سی  لنینم می

 ۱۳۹۷قففانون  ودجففم سففا  ( ۱۹يه ففر   ( ۱۱و  ( ۱۰ا  (۷ا  (۶ا  (۵ا  (۴ا  (۳  اجففرای  نففسلای -۲
 . ود كشور  ا رعایت و است اد  ا   رویت این يه ر  ين ید می  كص

سففالمتا آمففو ه و   ففرداری ا  لرحهففای حففو  يوانففس در احففسايا يوسففيم و  هر دولففت می -۳
لای کلففی قففانون اجففرای سیاسففت( ۳ نففس   ( مففاد   ( ۲يحمیمففات و ورلنفف  موضففور يه ففر   

قفانون الحفاس  رتفي مفواد  فم قفانون (  ۲۷قفانون اساسفی در قالفه مفاد   (  ۴۴ا ص چهص و چهارم  
ا   رویففت ایففن يه ففر   ففا رعایففت قففانون اجففرای ( ۲ين ففيد  نشففي ا  ممففررات مففالي دولففت  

 .قانون اساسي است اد  كنس( ۴۴لای کلی ا ص چهص و چهارم  سیاست

لففای ا  اعتهففارات يملفف  دارایی( %۱۰در ففس  رینی و يوسففيم اسففتان يففا سففمب د نامففم ففورای  ر -۴
ای اسفتان را  فرای لرحهفای جسیفس اسفتانی اتت فاص دلفس و  فرای لرحهفای جسیفس  فی  سرمایم

قفانون الحفاس  رتفي مفواد  فم قفانون ين فيد  نشفي (  ۲۷ س   روا  در قالفه مفاد   ا  سمب ييیین
 ا ففس. تریففس مح ففو  لرحهففای مشففارکتی ا  محففص اعتهففارات مجففا  می (۲ا  ممففررات مففالي دولففت  

رینی و ای اسففتان لرحهففای اسففتانی م ففوب  ففورای  رنامففمای و لنینففملففای سففرمایميملفف  دارایی
 . ا سجدیر میيوسيم استان اممان



 

دففداری منففسر  در قففوانین و در قففرارداد مشففارکت ا   ففمو  ييروم  هففای مح ففو  لرح جففروش ( -۵
رات عففام و تففاص مسففت نی اسففت. در  ففورت ييیففین قیمففت يملی ففیا دتالففت در ن ففام ممففر
الت اوت ا ما ففمدففداری و یففا جلففودیری ا  دریاوففت ييروففم  ففرای  هففای مح ففو  لرح جففروش (ييروم

 س   فر مهنفای رو فهاي يف مين مفالی در چهفار چفوب قفوانين و ممفررات  فا قیمت مح و  محاسهم
قففانون الحفاس  رتففی مفواد  ففم قففانون ( ۲۷در دسففتوراليمص مفاد     فس ي فويه کاردرولهففای ييریب

مين مففالی و قیمففت يملی ففی جرداتففت یففا رو ففهاي يفف ( ۲ين ففید  نشففی ا  ممففررات مففالی دولففت  
 . ود مدکور ا الح می

(لففای جسیففس  نردرالففی و را  ا ففلی و لمهنففین حمففص و نمففص ریلففی  را  آلففن( در لرح جروش  -۶
 ففرداری  ففا ذتففد  هسففا یا  ا سففا ی و  هر اسففت اد  ا  قففرارداد مشففارکت در احففسايا نگهففساریا 

 .جدیر استعوارض ا  کار ران اممان

قففانون ( ۶۳ی مففاد   لففای مشففارکتی آب در اجففرا درآمففس حا ففص ا  حففل ا ففتراک لرح جروش ( -۷
 .ددار ييلل می¬دیرد  م سرمایم ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ين ید  نشی ا  ممررات مالی دولت م وب 

لففای مففورد نیففا   ففرای وراتففوان و دسففتگا  اجرائففی مجففا  اسففت لنينففم مطاليففات و يهیففم دناره -۸
ف ای و سففاير منففا لففای سففرمایمسففا ی يوسففيم مشففارکت را ا  محففص اعتهففارات يملفف  دارایی رویت

سففا ی لرح جففروش (  ففرای لای آماد لنینففم تففود يفف مين كنففس و لمهنففین مجففا  اسففت  نشففی ا 
ددار در الگفوی مفالی تفودا لحفار و وراتوان مشارکت را در اسفناد وراتفوان اعفالم نمایفس يفا سفرمایم

 .جرداتت کنس

دسففت  (لففایی کففم  ففا ييییففر  ففرایوا يوجیففم اولیففم تففود را ا ييییففر کففار ری ا ففلی لرح جروش  -۹
جففدیر ر ففو اممانانففس  ففا ذتففد مواومففت سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و رعایففت ممففررات  یداد 
 . ا سمی

 ففس  کففم در لففای ملففی یففا ملففی استانیاجرائففی ملففی مجففا  اسففت  ففرای لرح جروش ( دسففتگا   -۱۰
رآینفس انس  فا درتواسفت اسفتانسارا و فایب و اتتیفارات وموقيیت جيراویایی یف  اسفتان واقفف  فس 

اعفد ا  ورآینفس ارجفار کفار و انيمفاد قفرارداد را  فم   ت و فی لرح جفروش (  -اجرائی مشارکت عمفومی
ت و فی   -دستگا  اجرائی يفا ف اسفتانی ي فویض کنفس. اسفتانسارا رالهفری اجفرای مشفارکت عمفومی

 .لای مدکور را  رعهس  دارد لرح جروش (

 فود و  فم ي فویه  ودجفم کشفور يهیفم مي  نامم اجرائی ایفن يه فر  يوسفو سفا مان  رنامفم وآیین
 .رسسلی ت و یران می

 ۲۰يه ر   

( ۵  ريني مهتنففي  ففر عملوففردا يمففامي دسففتگالهاي اجرائففي موضففور مففاد در اجففراي  ودجففم -الففب
 ففا  ۱۳۹۹قففانون مففسيريت تففسمات كشففوري ا  جملففم  انوهففا و  ففركتهاي دولتففيا مول نففس در سففا  

دسففتمندا ریرنيففروي انسففاني  مسففتمید و ریرمسففتمید( و  لا  ففم ي میفف  حمففوس و ناسففایی لنینففم



 

لای مراکففن ويالیففت جشففتیهانی نسففهت  ففم يوميففص و اسففتمرار کامففص سففامانم  سيسففتد( لنینففم
 . س  اقسام كننسحسا ساري قيمت يمام

 ففس  در رديففب  ینیمففا اد درآمففسلای اتت ا ففی دسففتگالهای اجرائففی در سففمب رقففد جی  -ب
 فا ي ییفس و ا فالغ سفا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور  فا رعايفت   ۱۳۹۹سفا     در قانون  ودجفم  ۱۰۲۵۳۰

 .قوانين و ممررات مر ولم يوسو لمان دستگا  قا ص لنینم است

قففانون  رنامففم  شففد ( ۷رینی مهتنففی  ففر عملمففرد موضففور  نففس   ( مففاد   در اجففراي  ودجففم - 
 :يوسيم

و تففسمات( را ا  لریففل سففامانم  لففا  کففاالیا ی تروجیدسففتگا  اجرائففی مملففب اسففت لنینففم -۱
یا ی و مففسیریت عملمففرد( کففم رینیا لنینففمرینی مهتنففی  ففر عملمففرد   رنامففمیماارچففم  ودجففم

آیففسا انجففام لای دسففتگا  اجرائففی  ففم دسففت میالالعففات ورودی آن ا  يهففاد  داد   ففا سففایر سففامانم
 .دلس

س مجفری کفم  فامص حجفد نامفم منيمفس   فا واحفمجفری مملفب اسفت  فر مهنفای ي الد  دستگا  -۲
 ففس  آنهففا و ييیففین ييهففسات لففروین اسففتا اعتهففارات واحففس لففاا تففسمات و قیمففت يمامويالیت

 ای نگهففساري کنففس کففم ففورت جسادانففم  ففم دونففممجففري را در سامانم سيسففتد( حسففا ساري تففود  م
 فورت مجفنا وجفود دا فتم  ا فس. يشفني  ديري رويفسادلاي مفالي واحفس مجفري  ماموان دناره

 .نامم منيمس   ا مسير واحس مجري استانجام تر  در چهارچوب ي الد 

نامفم منيمفس  ای تفود  راسفاق ي الد کرد اعتهفارات لنینفم م دسفتگالهای اجرائفی كفم در لنینفم -۳
 فود  فا مواومفت سفا مان  رنامفم و  ودجفم كشفورا کننفسا اجفا   داد  مي ا واحس مجفری اقفسام می

و ففو  لنینففم و در سففمب اعتهففارات ا الرففی لمففان دسففتگا   ففسون  نسففهت  ففم جا جففايي اعتهففارات
 .قانون ين ید  نشی ا  ممررات مالی دولت اقسام كننس( ۷۹رعایت النامات ماد   

قففانون ( ۲۸لای کلفی اقت فاد ممفاومتی و  نفس  الفب( مفاد   سیاسفت( ۱۶در اجفرای حمفد  نفس   -۴
 در فسکارکنفان تفود را  حفساک ر يفا د   رنامم  شد يوسيما در  وريی کفم واحفس مجفری  نشفی ا 

يوانففس آنهففا را در اتتیففار لففای تففود مففا اد يشففنی  دلففسا مینسففهت  ففم انجففام م موریت( (۱۰%)
ر فو قفرار دلفس يفا جفس ا  ي ییفس  فااليرین ممفام دسفتگا  اجرائفی مفدکورا ووفل دستگا  اجرائفی  ی

گا ا جا جففایی  ففم دسففتگا  قففوانین و ممففررات مر ففوب  جا جففایی  ففم واحففس دیگففری در لمففان دسففت
لای دیگففر اجرائففی دیگففری در لمففان  ففهر یففا  هرسففتان و جا جففایی  ففم سففایر  ففهرلا و  هرسففتان

در لمففان دسففتگا  اجرائففی و یففا سففایر دسففتگالهای اجرائففی  ففا رضففایت مسففتنسم و مواومففت 
سففا مان اداری و اسففتنسامی کشففور( اقففسام نمایففس. در  ففورت عففسم مواومففت مسففتنسما ووففل 

مر ففوبا در ت ففوص نیرولففای رسففمی و جیمففانی نسففهت  ففم  ا نشسففتگی یففا  ا تریففسی و  ممففررات
 .در مورد نیرولای قراردادی نسهت  م وسو قرارداد و  ا تریسی آنها اقسام کنس

لففای مسففتمر و الياد دسففتگالهاي اجرائففي مول نففس يمففام الالعففات مر ففوب  ففم حمففوسا ووس -۵
لای  رنامففم و  ودجففم ردادی تففود را در اتتيففار سففا مانمسففتمر كاركنففان رسففميا جيمففاني و قففرا ریر

  .كشور و اداري و استنسامي كشور و و ارت امور اقت ادي و دارايي قرار دلنس



 

واحفسلای مجففری مو  نففس حمففوس و منایففای کارکنففان رسففمیا جیمففانی و قففراردادی منففسر  در حمففد 
لفففای وب و سفففایر جرداتتکفففاردنینی و قراردادلفففای منيمفففس  را  را فففر قفففوانین و ممفففررات مر ففف

 .مستمر مر وب  م كاركنان را ميطوب  م عملمرد و کارآیی آنها محاسهم و جرداتت كننسریر

 فس  مفورد لاي حا فص ا  ي اضفص  فين قیمفت يمامجوييدسفتگا  اجرائفی مجفا  اسفت ا   فروم -۶
ور  لاي قطيففي وياليففت يففا مح ففو  در لمففان د لای منيمففس  و لنينففمنامففميواوففل در ي الد 

نامما مشروب  فم ي ییفس عملمفرد مطلفوب يوسفو سفا مان  رنامفم و  ودجفم کشفور و در سفمب ي الد 
را  ففم من ففور ايجففاد انگيففن  در كاركنففان واحففس مجففري در ( %۲۰در ففس  ين ففی  اعتهففارا  يست

لففاي ريرمسففتمر و اريمففاي كي ففي تففسمات و مح ففوالت  ففر اسففاق دسففتوراليمص قالففه جرداتت
( %۸۰  در ففس رنامففم و  ودجففم كشففور و اداري و اسففتنسامي كشففور و لشففتاد لاي ا الرففي سففا مان

ر ففو و اي دسففتگالهاي  يلففاي سففرمايمديگففر را  ففراي اوففناي  اعتهففارات لرحهففاي يملفف  دارايي
قفانون (  ۳۰ما اد  فر سفمب ين في  اعتهفارات م فوب كميتفم ين في  اعتهفارات موضفور مفاد   

 . رنامم و  ودجم كشورا لنينم كنس

من ور يحمففل و ففایب و الففساب دسففتگالهای اجرائففیا دسففتگا  اجرائففی مجففا  اسففت سففنجم  ففم -۷
لای م ففوب منففسر  در جیوسففت لففای  یففص  رنامففم ففس  ويالیتعملمففردا ممففسار و قیمففت يمام

ایففن قففانون را مشففروب  ففم آنمففم در جمففف اعتهففارات لنینففم آن  رنامففم ييییففری ایجففاد ( ۴ ففمار   
 ففا  ففااليرین ممففام دسففتگا  اجرائففی و دسففتگا  سیاسففتگدار و ي ييففس نشففودا  ففا جیشففنهاد مشففترک 

 .سا مان  رنامم و  ودجم کشورا در سمب اعتهار م وب لمان  رنامم ا الح کنس

لای  رنامفففم و  ودجفففم كشفففور و اداري و نامفففم اجرائفففي ايفففن  نفففسا  فففم جیشفففنهاد سفففا مانآيين
 ففود و  ففم ي ففويه ليفف ت و يففران ياسففتنسامي كشففور و و ارت امففور اقت ففادی و دارایففی يهيففم م

 .رسسمي

  -د 

ای و در راسففتای اجففرای کامففص حسففا ساری ييهففسیا مهلففت ييهففس و جرداتففت اعتهففارات لنینففم -۱
ای و مففالی اعففد ا  اینمففم ا  محففص منففا ف  ودجففم عمففومی یففا اتت ا ففی لففای سففرمایميملفف  دارایی

كشففور  ففم حسففا های مر ولففم  داری كففصيفف مین  ففس   ا ففس و يففا جایففان سففا  مففالی يوسففو تنانففم
 ا ففس. مانففس  وجففو  ر ففو واریففن دردیففس   ا ففسا يففا جایففان لمففان سففا  میدسففتگالهای  ی

 فود و  فراي ييهفسات مر ولفم در سفا   يففس نشفس  جایفان سفا ا  فم تنانفم  ردشففت داد  ميم رب
  .در راستای مواومتنامم مر ولم يا جایان سا  جسیس قا ص م رب است

( ۹۹ا  (۹۵یففم و ارائففم  وريحسففاب دریاوففت و جرداتففت نهففائی موضففور مففواد  آتففرین مهلففت يه -۲
ما  سففا   يففس اسففت. ارسففا  قففانون محاسففهات عمففومی کشففور يففا جایففان اردیههشففت( ۱۰۰و  

قففانون مففدکور جففس ا  يهیففم  ففم لمففرا  ( ۹۸ ففوريهای مففالی  ففرکتهای دولتففی موضففور مففاد   
اک ر يفا جایفان تردادمفا  سفا   يفس النامفی مفسیر  یفا لیف ت عامفص حسفه مفوردا حفسدوالی لی ت

 .است



 

كشفورا موضفور  كفص ۱۳۹۹و ارت امفور اقت فادی و دارایفیا  وريحسفاب عملمفرد  ودجفم سفا    -۳
قفانون محاسفهات عمفومی کشفور را حفساک ر يفا جایفان  فهریورما  سفا   يفس  فم مهفادی (  ۱۰۳ماد   

 .كنسر و ارسا  می ی

لاا ل نففس نسففهت  ففم  ناسففایی کامففص درآمففسلاا لنینففممم مشففمو ا اجرائففی دسففتگالهای -ل
لای تففود  راسففاق اسففتانساردلا و ن ففام حسففا ساری  نفف  عمففومی اقففسام لففا و  ففسلیدارایی

( ۲کننففس. دیففوان محاسففهات کشففور مو ففب  ففم حسا رسففی  ففوريهای مففالی مففدکور در اجففرای مففاد   
 .است ۱۳۶۱/۱۱/۱۱قانون دیوان محاسهات کشور م وب 

 ۲۱يه ر   

 : ود  م من ور سامانسلی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضهاب مالی ممرر می -بال

قفانون  رنامفم  شفد يوسفيم کفم  فم نحفوی ا  انحفا  ا  ( ۲۹دستگالهای اجرائفی موضفور مفاد    -۱
( ۲  يه ففر ( ف نففس  ل( ۱نماینففس و  ففركتهاي دولتففي منففسر  در جففن    ودجففم عمففومی اسففت اد  می

ممل نفس الالعفات کارکنفان رسفمیا جیمفانی و قفرارداد کفار ميفین  مشفن (ا کفاردری و    اين قفانون
کارکنففان حففو   سففالمت  راسففاق قففانون مر ففوب  ففم تففسمت جن ففمان و جیراجن ففمان را يففا  یسففتد 

در »سففامانم کارمنففس ایففرانو و »سففامانم  هففت حمففوس و منايففاو  هففت یففا  ۱۳۹۹اردیههشففت مففا  سففا  
  .رو رسانی نماینس م

ا ين ففی  اعتهففار حمففوس کارکنففان رسففمیا جیمففانی و قففراردادی دارای ۱۳۹۹ا  يیرمففا  سففا   -۲
 .دیرد  ناسم دستگالهای اجرائیا  روا   ر اساق الالعات سامانم کارمنس ایران  ورت می

لردونففم جرداتففت مسففتمید و مسففتمر  ففم کلیففم کارکنففان  ۱۳۹۹ا  ا تففسای تردادمففا  سففا   -۳
ای و ا  منففا ف عمففومی و اتت ا ففی  ففروا  جففس ا  حففص اعتهففارات لنینففمدسففتگالهای اجرائففی ا  م

یاوتم یففا درآمففس اتت ا ففی  هففت الالعففات آنففان در سففامانم کارمنففس ایففرانا ا  اعتهففارات ين ففی 
ن ففف نهففائی انجففام داری کففص کشففور  ففم  یر ففو يوسففو تنانففم ففس  دسففتگا  اجرائففی  یمحمل

 ففرای اسففتنسام و  ففم¬کاردیری ا ففناص ایجففاد دونففم حمففی می¬ ففود. در  ایففن الالعففات لی 
 .کنسنمی

چگونگی  هت الالعفات نيفروي انسفاني  جرسفنلی( موضفور اجفنای وفوس و اجفرای سفایر يمفالیب  -۴
ایفففن  نفففس در و ارت دوفففار و جشفففتیهانی نیرولفففای مسفففل ا سفففتادکص نیرولفففای مسفففل ا و ارت 

د یرتانففم  ففورای عففالی امنیففت قضففائیما سففا مان انففرشی ايمففی و الالعففاتا ح ا ففت الالعففات قو 
نامم مسففتملی کففم  ففا لممففاری سففتاد کففص  ففس  در  ففیو ملففی  راسففاق سففا  وکففار اجرائففی ييیین

 .دردد  ودا ييیین مینیرولای مسل  يسوین می

لای  رنامفم و  ودجفم کشفور و اداری و اسفتنسامی نامم اجرائفی ایفن  نفس  فم جیشفنهاد سفا مانآيین
 .ي ویه لی ت و یران می¬رسس ود و  می و دارايی يهیم میکشور و و ارت امور اقت اد 



 

قففانون  رنامففم  شففد يوسففيم كففم ( ۲۹يمففام اتتیففارات دسففتگالهای اجرائففی موضففور مففاد    -ب
كننففس و دارای لاي آن درياوففت مياي تففود را ا  محففص ايففن قففانون و جيوسففتاعتهففارات لنينففم

ي دسففتگالهايي كففم  ففم حوففد قففانون  ا ففنس  ففم اسففت ناممففررات تففاص اداری و اسففتنسامی می
 ۱۳۹۹ اساسففي ممففررات تففاص دارنففس در ت ففوص اسففتنسام و  ففم کففاردیری نیففروی انسففانی در سففا  

االجرا  می¬ ففود. لردونففم اسففتنسام و  ففم کففاردیری نیففروی انسففانی در يمففام دسففتگالهای موقففوب
و ذتففد مشففمو ا  ففروا   ففر اسففاق مجففو   ففادر  ا  سففوی سففا مان اداری و اسففتنسامی کشففور 

 ینففی مففالی در قففانون اسففت. دسففتوراليمص ي ییسیففم سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور مهنففی  ففر جی 
لای مفدکور يهیفم و مفا  جفس ا  ي فویه ایفن قفانون  فا لممفاری سفا ماناین  نس حفساک ر يفا ی 

 . ود ا الغ می

كشفور   قفانون  رنامفم  شفد يوسفيم كفم ا   ودجفم كفص(  ۲۹دستگالهای اجرائفی موضفور مفاد     - 
كننففسا مول نففس  ففراي لنينففم مييشففت وجففم درياوففت مي ففراي جرداتففت لردونففم مسففتمري يففا كم 

جرداتت مياد  وجفم دريفاوتي  فم جاميفم لفسب وهرسفت اوفراد يحفت جو ف  تفود را  فم  فورت 
  .كشور اعالم نماینس داری كصمالانم  م تنانم

لای ا ی  فم الفساب و انجفام  رنامفموری در دسفتگالهای اجرائفی و دسفتی  م من فور اريمفای  هفر   -د 
 :قانون  رنامم  شد يوسيم( ۵و  ( ۳ س  در مواد   ینیجی 

قففانون مففسیریت تففسمات کشففوری مو  نففس يففا جایففان ( ۵دسففتگالهای اجرائففی موضففور مففاد    -۱
لای عملیفففايی تففود  ففرای اسفففتمرار چرتففم مففسیریت و اريمفففای  رنامففم ۱۳۹۹تردادمففا  سففا  

ر سفتاد و واحفسلای يا يفم تفود را  فم سفا مان¬لای  رنامفم و  ودجفم کشفور وری د  ات های  هفر 
وری ایففران( ارائففم کننففس. دسففتگالهای اجرائففی و اداری و اسففتنسامی کشففور  سففا مان ملففی  هففر 

لای متهادلفم  فا سفا مان  رنامفم و  ودجفم کشفورا اعتهفارات ال م ایفن موضفور ممل نس در مواومتنامفم
مالم ایففن  ینففی نماینففس. ين ففی  اعتهففار سففموریو جی ن »اريمففای  هففر ای  ففا عنففوارا در  رنامففم

وری ایففران و  رنامففم منففوب  ففم ارسففا  دففناره عملمففرد ا  سففوی دسففتگالها  ففم سففا مان ملففی  هففر 
 .وری ایران استسا مان  رنامم و  ودجم کشور و ي ییس عملمرد ا  سوی سا مان ملی  هر 

دسفتگالهایی کفم  فمو  قفانون  فر آنهفا مسفتلنم  کفر نفام و کلیم  فرکتهای دولتفی و  فرکتها و  -۲
یا ي ری  نام اسفت ا  قهیفص  فرکت ملفی ن فتا  فركتهاي دولتفي يا يفم و ارت ن فتا  فرکت ملفی 
 ففنایف جترو ففیمی ایففرانا  انفف  مرکففنی جمهففوری اسففالمی ایففرانا سففا مان  نففادر و دریففانوردیا 

رانا سففا مان يوسففيم و نوسففا ی سففا مان  ساوسففیماا سففا مان دسففتره و نوسففا ی  ففنایف ایفف
وری سففرمایما ميففادن و  ففنایف ميففسنی ایففران و و ارت جهففاد کشففاور ی مو  نففس  ففرای اريمففای  هففر 

مففاد  ( ۲ ففس  متناسففه  ففا جففسو    ینینیففروی کففار و سففایر عوامففص يولیففس و يحمففل الففساب جی 
وری را  ففم مففای  هففر لای اريقففانون  رنامففم  شففد يوسففيما اعتهففارات مففورد نیففا  اجففرای  رنامففم( ۳ 

 ینففی و در قالففه  ودجففم سففاالنم  ففم ي ففویه مجففامف عمففومی و یففا سففایر  ففورت مسففتمص جی 
لای  ففم سففا مان ۱۳۹۹ر ففو  رسففاننس و دففناره آن را يففا جایففان تردادمففا  سففا  مراجففف قففانونی  ی

نففس. وری ایففران( ارائففم کن رنامففم و  ودجففم کشففور و اداری و اسففتنسامی کشففور  سففا مان ملففی  هففر 
وری ایففران مو  نففس  ففر يحمففل ایففن  نففس و سففا مان  رنامففم و  ودجففم کشففور و سففا مان ملففی  هففر 

یاوتففم را  ففرای  ففس  ن ففارت نمففود  و دففناره اقففسامات انجام ینیالففساب و  ات ففهای جی 
مالم او  و دوم  فم لیف ت و یفران ارائفم نماینفس. جرداتفت لردونفم جفاداه سفاالنم  فم اعضفای   



 

قففانون ين ففید  نشففی ا  ممففررات مففالی ( ۸۴مففسیران ایففن  ففرکتها  ففا رعایففت مففاد    مففسیر  ولی ت
لای  رنامففم و  ودجففم کشففور و وری و ي ییففس سففا مان ففروا   ففر اسففاق  ات ففهای  هففر ( ۲دولففت  

 .اداری و استنسامی کشور قا ص اقسام است

هت  ففم يمویففت لای  رنامففم و  ودجففم کشففور و اداری و اسففتنسامی کشففور مو  نففس نسففسففا مان -۳
 ففس  در قففانون  رنامففم  شففد  ینیوری کشففور در راسففتای يحمففل الففساب جی ن ففام مففسیریت  هففر 

 .وری در ن ام اجرائی و اقت ادی کشور اقسام نماینسکردن موضور  هر يوسيم و نهادینم

م لای اداری و اسفتنسامی کشفور و  رنامفم و  ودجفنامم اجرائفی ایفن  نفس  فم جیشفنهاد سفا مانآیین
 .رسسکشور  م ي ویه لی ت و یران می

 .است ۱۳۹۹قانون مر وب  م سا  اجرای احوام منسر  در اين  -لف

ما  جففس ا  ي ففويه آن لای اجرائففي مففورد نیففا  ایففن قففانون حففساك ر  ففرب مففست سففمنامففمآیین -و
 .رسسي ویه لی ت و یران مييهيم و  م

ه ففر   راسففاق م ن ممففام مي ففد رلهففري واحففس  و  يسففت و يفف  يقففانون وففوس مشففتمص  ففر ماد 
قففانون اساسففي در جلسففم ( ۸۵و لشففتاد و جففنجد  ( ۵۷اليالي( و ا ففو  جنجففا  و ل ففتد   مس لففم

ما  يوهففنار و سي ففس و نففود و لشففت كميسففيون يل يففل  ففنهم مففور   يسففت و  شففد اسفف نسرو  دو
 .ههان رسيس م ي ييس  وراي نگ  ۲۸/۱۲/۱۳۹۸مجلس  وراي اسالمي ي ويه  س و در ياريو  

 رییس مجلس  ورای اسالمی  -علي الريجاني

 
 


