


 
  
  
 
   

  قانونمجموعه 
   کل کشور1393بودجه سال

   
  

  :مشتمل بر

   کل کشور؛1393قانون بودجه سال
  قانون؛ي اجرایی ها نامه آیینضوابط اجرایی و 

  سایر قوانین و مقررات مرتبط؛
؛ بودجهقانوندر  دولت فیتکالهاي تاریخی، موضوعی و  فهرست  
  هاي توضیحی و تنقیحی؛ زیرنویس

  نامه؛ واژه
  . ...و 
  

  
  معاونت حقوقی ریاست جمهوري

  قوانین و مقررات  معاونت تدوین، تنقیح و انتشار                    
  1393ماه  تیر



  



  
  
  
  
  
  
  
  

  ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نت تدو اداره چاپ و انتشار معاو
  1158 ارهـ قبل از چهارراه جمهوري اسالمی شم ) عج(عصر  لی  خیابان وـ  تهران :نشانی

   +9821ـ  66492707 :رنگار دو +  9821ـ  66492708 :تلفن  1316767451 :کدپستی
  60006605 :پیامک                           ttgh@govir.ir :پست الکترونیک

  
    کل کشور1393قانون بودجه سال  مجموعه  :نام کتاب

 اتتدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرر امور :تنظیم تهیه و 

   ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نت تدو معاو :ناشر
  اداره چاپ و انتشار: لیتوگرافی و چاپ

  1393 تیرماه :چاپ اول
  نسخه 1000 :شمارگان
  ریال 100000 : قیمت
  978-600-7434- 12-3 :شابک

  
  

  نت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  کلیه حقوق براي معاو
 .معاونت حقوقی ریاست جمهوري محفوظ است

mailto:ttgh@govir.ir


ی فُـضُولَکُم واقـصدوا قـصد      احذفُوا عنّ قالمکُم و قارِبوا بینَ سطُورِکُم و       ا اَ وادقُّ ):ع(قال امیرالمومنین علی  
یا عانی ونَّالمکْثار فَااال والَ اکُم ولُ  اَمتَممین التَحسلاالضْرار الم   

هـاي اضـافی را       هاي خود را تیز بتراشید و خطوط را نزدیک به هم بنویـسید، عبـارت                نوك قلم 
روي و مـصرف بـیش از حـد          از زیاده حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهید، بپرهیزید           

  .که اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همکاران
  :تدوین و تنقیح      
  :مشاور                 

  :نامه               واژه
         :   سازي  آماده

  :چاپ   ولیتوگرافی 
                    :زیر نظر

  
  دهزا  سپیده رحیم-لیال لوالچی

  فاطمه منتصراسدي
  فاطمه هوشمند -مریم عامري
  زاده  سپیده رحیم

   مرتضی علیاري- نعمتیحسن -علی ابراهیمی دهشیري
  زاده مهدي مهدي

  
  

سازي اقتصاد مقـاومتی و   کتاب حاضر در راستاي اجرا و پیاده... سازي و م، چینش، آماده  انتخاب قل 

کاررفته انجام شده، ایـن   با هدف استفاده و صرفه جویی حداکثري از کاغذ و سایر اقالم مصرفی به           

 گردیده است؛ امید داریم چنانچه احتمـاالً از ... وپنج درصدي کاغذ و  جویی بیست   اقدام موجب صرفه  

  .سهولت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوانندگان عزیز با اغماض بدان بنگرند

 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات



  
  
  
  
  

  ١٣٨١ مصوب هاي عمومی و انقالب نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه آیین :ا.ع.د.ت.ق.ا.آ
قررات معاونت حقوقی ریاست     و م   ین، تنقیح و انتشار قوانین       معاونت تدو  :م.ق.ا.ت.ت.م  
  جمهوري 
   اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه .:ق.ح.ا 
   *1291 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب :1291.ك.د.آ.ق
   1378مصوب ) در امور کیفري(هاي عمومی و انقالب   قانون آیین دادرسی دادگاه:1378. ك.د.آ. ق
  1318ادرسی مدنی مصوب  قانون آیین د:1318.م.د.آ. ق

   1379مصوب ) در امور مدنی(هاي عمومی و انقالب   قانون آیین دادرسی دادگاه:1379. م.د.آ.ق 
   با اصالحات بعدي1358 قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مصوب .:ا.ا.ج.ا. ق
  1356 قانون اجراي احکام مدنی مصوب .:م.ا.ا. ق
  1356 قوانین دادگستري مصوب اي از قانون اصالح پاره: د.ق. پ.ا.ق
  1319 قانون امور حسبی مصوب .:ح.ا. ق
  1311 قانون تجارت مصوب .:ت. ق
  1382 قانون تجارت الکترونیک مصوب :ا.ت.ق
  1358هاي عمومی مصوب   الیحه قانونی تشکیل دادگاه.:ع.د.ت. ق

  ات و الحاقات بعدي با اصالح1373هاي عمومی و انقالب مصوب   قانون تشکیل دادگاه.:ا.ع.د.ت.ق 
  1388مصوب  اي قانون جرایم رایانه.:ر.ج.ق
  1353قانون حمایت خانواده مصوب  : 1353.خ.ح. ق
  1391قانون حمایت خانواده مصوب  : 1391.خ.ح.ق
  1307 قانون مدنی مصوب .:م.ق
   با اصالحات و الحاقات بعدي1370 قانون مجازات اسالمی مصوب :1370.ا.م. ق
   1375مصوب ) هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات( پنجم قانون مجازات اسالمی  کتاب:1375.ا.م.ق
  1/2/1392 قانون مجازات اسالمی مصوب :1392.ا.م.ق
  1382هاي مسلح مصوب   قانون مجازات جرایم نیرو.:م.ن.ج.م.ق
  1304 قانون مجازات عمومی مصوب .:ع.م. ق
  ا اصالحات و الحاقات بعديب 1376 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب .:م.م.م. ق
  1377هاي مالی مصوب   قانون نحوه اجراي محکومیت.:م.م.ا.ن. ق
  1347 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب .:ت.ق.ا.ق. ل
 31/5/1291 درج شده است، ولی حسب بررسی صـورت گرفتـه،            1290تاریخ تصویب این قانون در برخی از متون         * 

 . باشد صحیح می





  

  
  شگفتاریپ

  
. براي تعالی و پیشرفت معنوي و مادي کـشور اسـت  از ضروریات غیرقابل تردید    ریزي    برنامه
 جوانـب گونـاگون     ناظر بـر  مدت    مدت و کوتاه    زمانی بلندمدت، میان  هاي    ریزي در دوره    این برنامه 

کـشور بـه    ریـزي در      سـابقه برنامـه    .پذیرد  صورت می  ... و    اقتصادي ،فرهنگی، اجتماعی، سیاسی  
گردد که  هاي هفت ساله، پنج ساله و ساالنه برمی          در قالب برنامه   شکل حاضر به چند دهه قبل و      

ساله  هاي پنج انداز بیست ساله، برنامه  به شکل تهیه سند چشمپس از پیروزي انقالب اسالمی نیز    
  . و ساالنه ادامه یافته است

مـدت،    هـاي میـان     مـدت و در برنامـه       هاي میان   هاي بلندمدت، اصول برنامه     قاعدتاً در برنامه  
مورد اخیر عمدتاً در قالب برنامـه بودجـه سـاالنه کـل          . گیرد  هاي سنواتی شکل می     شالوده برنامه 

هاي درآمد    هاي مختلف را در طول یک سال از حیث محل           شود تا فعالیت دستگاه     ر تهیه می  کشو
بر اساس اصل پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، تهیه             .و مصرف مشخص کند   

باشد که به شکل الیحه به مجلس شوراي اسالمی تقدیم  بودجه ساالنه کشور بر عهده دولت می
  .نماید به رسیدگی و تصویب آن مبادرت می نیز ننه مقگردد و قوه می

 معاونـت   ،6/12/1392 کل کـشور در تـاریخ        1393با توجه به تصویب قانون بودجه سال        
ریاست جمهـوري در راسـتاي انجـام        معاونت حقوقی   ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات          تدو

 بـه انتـشار قـانون       1392سفندماه  ابتدا در ا    و با توجه به نیاز فوري مجریان امور،        وظایف خود 
اقدام کرد  ) سارع(رسانی عمومی قوانین و مقررات        مزبور در قطع جیبی و در قالب سري اطالع        

 مبـادرت  1393که با توجه به اتمام چاپ نخست آن به تجدید چاپ این اثر در فـروردین مـاه    
 و ام به قانون مذکوربه منظور تسهیل در مراجعات مکرر مسؤوالن و کارگزاران نظاینک . نمود
هـاي ذیـل نمـوده     ، اقدام به تهیه این مجموعه با ویژگیهاي مربوط نامه ها و تصویب   نامه  آیین



  6  کل کشور1393انون بودجه سال مجموعه ق
  :است

که هاي اجرایی آن  نامه و تمامی آیین کل کشور 1393بودجه سال  قانون ضوابط اجرایی ـ  1
  ) 1(.تا زمان انتشار مجموعه به تصویب رسیده در این اثر ارایه شده است

بـه قـوانین و مقـررات متعـددي اشـاره و      کل کشور  1393از آنجا که قانون بودجه سال   -2
منظور دسترسی سریع و فوري به قوانین و مقررات مذکور و جلـوگیري از صـرف               استناد نموده به  

هاي مربوطـه     ها و تبصره     یاد شده در زیرنویس بندها، جزء      موارد خصوص،    ضرور در این  غیروقت  
  .تدرج شده اس

 در مجموعـه حاضـر درج    کـل کـشور  1393برخی جداول و ضمایم قانون بودجه سـال   ـ  2
 .گردیده است

 از آنجا که قانون بودجه مشتمل بر قواعد و احکام عدیده در موضوعات گونـاگون اسـت    ـ 3
در راستاي تسهیل آگاهی و دسترسی مخاطبان به مباحـث مـورد نظـر، فهرسـتی موضـوعی در                   

  . گانه این معاونت تهیه و ارایه شده است96چارچوب کدهاي 
قـانون  مـتن    نـاظر بـر   ،  تفصیلیه  نام  واژهبه مطالب مورد نظر،     به منظور دسترسی سریع      -4

  . درج شده استدر پایان مجموعهتهیه و  کل کشور، 1393بودجه سال 
هاي دیگـر تـا حـد تـوان بـه       شنگري در تهیه این مجموعه و مجموعه ظیفه رو   براي اینکه و  

نظر مذکور  رت داشته، ضرویا توضیحی صورت کامل اجرا گردد، در مواردي که بیان نظر تنقیحی 
  .رقی آمده است در پاو )2(معاونت  نشان و عالمت اختصاريبا درج

 بـرداري از    ضـمن بهـره    کارگزاران نظام، صاحبنظران و عمـوم مـردم           و نامید است مسؤوال  
ها و پیـشنهادهاي خـویش، ایـن معاونـت را در هرچـه           ه نظرات، راهنمایی  حاضر، با ارای   مجموعه

  )3( .هاي بعدي یاري نمایند پربارتر شدن مجموعه
  زاده الهام امین

  جمهور معاون حقوقی رییس
کـه   قوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران      ملیسامانهبراي مالحظه تمامی قوانین و مقررات مربوط به    ــ    1  

 قابـل دسترسـی    به نحو رایگـان  هاي ذیل   هاي اجرایی، از طریق نشانی      عالوه بر سایت اینترانتی دولت براي دستگاه      
   www.dotic.ir - www.qavanin.com :مراجعه شود باشد عالقمندان میبراي عموم مردم و 

 .و مقررات ریاست جمهوري قوانین  ین، تنقیح و انتشار  معاونت تدو: م.ق.ا.ت.ت.م   -2
ـ خیابان پاستور ـ نهاد ریاست جمهوري ـ کـد پـستی      تهران: ود را به نشانیظرات، انتقادات و پیشنهادهاي خن ـ  3

ین، تنقیح و انتـشار قـوانین و مقـررات معاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوري یـا پـست                         معاونت تدو  -1316843311
 021 ـ  64455511 و تلفـن  021ــ  64455575رنگـار  در ضمن دو. ارسال فرمایید TTgh@govir.ir الکترونیک

  .باشد می دریافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحبنظران هدنیز آما

http://www.dotic.ir
http://www.qavanin.com
mailto:TTgh@govir.ir


  
  
  
  
  
  ها فهرست

 
 
 
  

  فهرست مندرجات
  

 صفحه عنوان
  5  پیشگفتار

  8  هاي قانون بودجه فهرست تبصره
  8  هاي قانون بودجه نامه فهرست تاریخی آیین

  9  ها فهرست تاریخی قوانین و مقررات مندرج در زیرنویس
  11  عناوین فهرست موضوعی

  12  فهرست موضوعی
  22  کشور کل 1393 سال بودجه قانون در دولت فیتکال و ها نامه نییآفهرست 

  31  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس نامه ابالغ قانون بودجه به معاونت برنامه
  32  نامه ابالغ قانون بودجه به ریاست محترم جمهوري

  33   کل کشور 1393قانون بودجه سال 
  127   کل کشور1393قانون بودجه سال م ئاز ضما

  135   کل کشور1393ون بودجه سال ي قانها نامه آیین
  185   کل کشور1393نامه قانون بودجه سال  واژه
  

  
  



  
 
 

  قانون بودجه هاي تبصرهفهرست 
  

 صفحه   تبصره
  33  ماده واحده

 34  1تبصره 
 36  2تبصره 
 48  3تبصره 
 62  4تبصره 
 65 5تبصره 
 70 6تبصره 
 77 7تبصره 
 79 8تبصره 
 79 9تبصره 

 85 10ره تبص
 87 11تبصره 

 صفحه   تبصره
 91 12تبصره 
 92 13تبصره 
 100 14تبصره 
 100 15تبصره 
 103 16تبصره 
 106 17تبصره 
 110 18تبصره 
 110 19تبصره 
 116 20تبصره 
 121 21تبصره 
 125 22تبصره 
 126 23تبصره 

  
  هاي قانون بودجه نامه آیینفهرست تاریخی 

  هصفح  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  135  21/12/1392   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 13(تبصره ) ب(نامه اجرایی بند  آیین   1
  136  21/12/1392   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 17(تبصره ) ب(نامه اجرایی بند  آیین   2
  140  28/12/1392   کل کشور1393ضوابط اجرایی قانون بودجه سال    3
ماده واحـده قـانون بودجـه سـال     ) 3(ه  تبصر) م( بند   یی اجرا نامه  نییآ   4

   کل کشور1393
28/12/1392  149  

  151  28/12/1392   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 15(تبصره ) و(نامه اجرایی بند  آیین   5
  152  28/12/1392   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 12(تبصره ) ج(نامه اجرایی بند  آیین   6
  154  6/1/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 6(ه تبصر) ط( بند یی اجرانامه نییآ   7
  158  10/1/1393  کل کشور 1393قانون بودجه سال ) 21( تبصره یی اجرانامه نییآ   8
  163  6/1/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) ز( بند یی اجرانامه نییآ   9

  167  17/1/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 19(تبصره ) ز( بند یی اجرانامه نییآ   10
  168  17/1/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 18(تبصره ) الف( بند یی اجرانامه نییآ   11
  169  17/1/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 11(تبصره ) ج( بند یی اجرانامه نییآ   12



9  ها  فهرست
  هصفح  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف

 ماده واحـده قـانون بودجـه سـال         )2(تبصره  ) ي(و  ) الف( یی اجرا نامه  نییآ   13
  کل کشور 1393

17/1/1393  171  

  177  17/1/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال ) 17(تبصره ) و( بند یی اجرانامه نییآ   14
قـانون بودجـه سـال     ) 2(تبـصره   ) ق(بنـد   ) 3( جـزء    یی اجرا نامه  نییآ   15

   کل کشور1393
10/2/1393  180  

  181  31/2/1393   کل کشور1393قانون بودجه سال) 16(تبصره ) الف( بند یی اجرانامه نییآ   16
  

  ها مندرج در زیرنویسقوانین و مقررات فهرست تاریخی 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  قوانین  

  78  18/4/1351  اصالحات بعدي قانون پولی و بانکی بااز    1
  141  10/12/1351  از قانون برنامه و بودجه کشور   2
  36  25/5/1358   1358 بودجه سال یقانونالیحه از    3
  54،51 ،57  12/9/1358  ا با اصالحات بعدي .ا.قانون اساسی جاز    4
معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی کـه حـداکثر          قانون   5

  با اصالحات بعديپنج نفر کارگر دارند 
16/12/1361  102  

  33 ،68،54   1/6/1366   قانون محاسبات عمومی کشوراز    6
،86، 76  

116، 115  
  82، 85  3/12/1366  با اصالحات بعدي ي مستقیمها قانون مالیاتاز    7
  70  30/6/1376  با الحاقات و اصالحات بعديقانون نحوه انتشار اوراق مشارکت    8
  136  10/8/1377  هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیتاز    9

 بـا الحاقـات و      لـت   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو      از     10
  اصالحات بعدي

27/11/1380  118، 73  

  156  1/9/1384   قانون بازاراوراق بهادارجمهوري اسالمی ایراناز   11
  114  5/6/1386  قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت    12
  55 ،80 ،94  8/7/1386  قانون مدیریت خدمات کشوري از    13

113، 110  
  123  18/9/1386   ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت قانون توسعه حملاز    14
) 44(هاي کلی اصل چهـل و چهـارم           جراي سیاست قانون ا از     15

  قانون اساسی با اصالحات و الحاقات بعدي
8/11/1386  52، 50، 49  

55  
  41 ،42 ،43  17/2/1387   قانون مالیات بر ارزش افزودهاز    16

83،47  
قــانون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مــسکن بــا    17

  اصالحات و الحاقات بعدي
25/2/1387  149  
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  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  88  31/2/1387  نون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورقااز    18
مدنی دارندگان    قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت     از     19

   وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
16/4/1387  109  

  119  21/10/1387  ا .ا.هاي کلی برنامه پنجم توسعه ج سیاستاز    20
  121،58، 122  15/10/1388   ها قانون هدفمندکردن یارانهاز    21
  100  24/12/1388   کل کشور 1389قانون بودجه سال از    22
  45 ،61 ،87  23/4/1389   طبیعی منابع و کشاورزي وري بخش قانون افزایش بهرهاز    23
بنیـان و     قانون حمایـت از شـرکت هـا و مؤسـسات دانـش            از     24

  سازي نوآوري ها و اختراعات  تجاري
5/8/1389  67  

  52  4/12/1389  قانون حمایت از آزادگان ) 13( ماده انون تفسیرق   25
انون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت         ق    26

   1386مصوب 
10/12/1389  114  

 ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامهقانون  از     27
  با اصالحات بعدي) 1390 – 1394(

15/10/1389  38 ،35،34  
65،63،59  

89، 83، 79  
96، 92، 90  
  102الی  104

119،118،107  
125، 123  

  142  8/12/1389   قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیاز    28
  65 ،101  30/2/1391   کل کشور 1391قانون بودجه سال از    29
قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي         از     30

  در وزارت جهاد کشاورزي 
24/11/1391  87  

  65  19/3/1392   کل کشور 1392جه سال قانون بوداز    31
  نامه آیین  

  177  20/9/1384   ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور نامه اجرایی سازمان زندان آیین   1
   نامه تصویب  

ــصویب   1 ــه شــماره  از ت ــورخ 19584/50529نام ـــ م  27/2/1393 ه
  هاي تحول سالمت هیأت وزیران درخصوص اجراي برنامه

27/2/1393  158  

  بخشنامه  
  128  17/1/1393   رییس قوه قضاییه 100/1953/9000بخشنامه    1

  نظریه رییس مجلس شوراي اسالمی  
  138  10/3/1393  ب /هـ15269نظریه شماره    1
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  عناوین فهرست موضوعی
  

  صفحه  موضوع  رديف
  ١٩   آب و نیرو 1
  ٢١   آموزش عالی و تحقیقات 2
  ٢١   آموزش و پرورش و تربیت بدنی 3
  21   آیین دادرسی کیفري 4
  21   آیین دادرسی مدنی  5
  16   استخدام قضات و تشکیالت دادگستري 6
  12  ري استخدام کشو 7
  16   استخدام نیروهاي مسلح 8
  21   امور تعاونی  9
  20  امور گمرکی  10
  21  اوقاف 11
  19  بانکی و پولی  12
  19  هاي عمرانی  برنامه 13
  20  بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه 14
  19   بیمه 15
  20   پست و تلگراف و تلفن 16
  17  تأمین اجتماعی 17
  21   تخلفات راهنمایی و رانندگی 18
ات کشوري و وظایف استانداران  تقسیم 19

  و فرمانداران
16  

  21   ثبت اسناد و امالك 20

  صفحه  موضوع  رديف
  21  هاي عمومی  جرایم و مجازات 21
 هنرمندان، مصنفان .مؤلفان، حقوق حمایت 22

  و مخترعین
21  

  21  دخانیات 23
  18   درآمدهاي اختصاصی دولتی و عوارض 24
  20   دریایی 25
  16   دفتر اسناد رسمی 26
  12   دولتی)هاي دستگاه(هاي  سازمان 27

  ها  وزارتخانه- الف
  13  وزارت آموزش و پرورش -1-الف  
  13   وزارت امور اقتصادي و دارایی- 2- الف  
وزارت بهداشــت، درمــان و   -3-الــف  

  آموزش پزشکی
13  

 وزارت پــست و تلگــراف و -4-الــف  
  )ارتباطات و فنآوري اطالعات(تلفن 

13  

 وزارت تعـاون، کـار و رفـاه         -5-الف  
  ماعیاجت

14  

  14   وزارت جهاد کشاورزي-6-الف  
  13   وزارت دادگستري– 7 –الف   
ــف   ــاع   وزارت -8-ال ــشتیبانی  دف و پ

  مسلح نیروهاي  
13  

  14   وزارت راه و شهرسازي-9-الف  
  14   و تجارتمعدنعت، وزارت صن - 10- الف  

http://www.dotic.ir
http://www.qavanin.com
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  صفحه  موضوع  رديف
  13   وزارت فرهنگ و آموزش عالی - 11- الف  
  14  اد اسالمی وزارت فرهنگ و ارش- 12- الف  
  14   وزارت کشور-13-الف  
  14   وزارت نفت-14-الف  
  14   وزارت نیرو-15-الف  
  14   وزارت ورزش و جوانان-16-الف  

  هاي مستقل  سازمان- ب
ــازمان -1-ب   ــاطق آزاد   س ــاي من ه

  صنعتی -تجاري
15  

  14   نهاد ریاست جمهوري-2-ب  
 : موارد خاص-ج

  15  ها  بانک– 1-ج  
  16   وزیران و دولتهیأت -2-ج  

  16   شهرداري 28
  19  صنایع  29
  21  فرهنگ و هنر  30
  17  کار  31
  20   کشاورزي و روستایی 32
  17   مالیات 33
  18   محاسبات عمومی 34

  صفحه  موضوع  رديف
  21   مسکن 35
  21   مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی 36
  19   معادن 37
  17   معامالت و اموال دولتی 38
  16   نظام صنفی 39
  19   نفت و گاز 40
  انقـالب اسـالمی و نهادهـاي    نهادهاي 41

  عمومی غیردولتی
16  

ـاد شـهید و     (بنیاد شهید انقـالب اسـالمی          -1- 42 بنی
  )امور ایثارگران

17  
  17  جمعیت خالل احمر  - 2- 42
  17   سازمان بورس اوراق بهادار  - 3- 42
  17  اجتماعی  سازمان تأمین  - 4- 42
هـا و   سازمان شهرداري( سازمان دهیاري     - 5- 42

  )ها دهیاري
17  

ـتائیان و        6- 42 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روس
  عشایر

17  
  17  هاي بدنی صندوق تاأمین خسارت  - 7- 42
  17   کمیته امداد امام خمینی  - 8- 42

  21  واردات و صادرات 42
  17  وام و کمک بالعوض 43

  
  فهرست موضوعی

  
  صفحه  بند و تبصره  ردیف

 )102(استخدام کشوري 

  54  ، بند و3تبصره  1
  100  ، بند الف15تبصره  2
  103  ، بند ز15تبصره  3
  110  19تبصره  4

  )104(هاي دولتی  سازمان
  34  1تبصره  1
  54  ، بند ط3تبصره  2

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  57  ، بند ي3تبصره  3
  57  ، بند ك3تبصره  4
  57  ، بند ل3تبصره  5
  58  م، بند 3تبصره  6
  59  ، بند ن3تبصره  7
  60  ، بند س3تبصره  8
  61  ، بند ف3تبصره  9



13  ها  فهرست
  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  116   ، بند ز19تبصره  10
  117  ، بند ب20تبصره  11

  هاي تابعه ها و سازمان وزارتخانه
  )1/104(وظایف وزارت آموزش و پرورش 

  59  ، بند ن3تبصره  1
  92  ، بند الف13تبصره  2
  96  ، بند ب13تبصره  3
  96  ، بند ج13تبصره  4

  )3/104 (امور اقتصادي و دارایی وزارتوظایف 
  37 3، بند الف، جزء 2تبصره  1
  37 ب، بند 2تبصره  2
  39 ، بند ج2تبصره  3
  44 ، بند ط2تبصره  4
  45 ، بند ي2تبصره  5
  46 ، بند س2تبصره  6
  46 1، بند ق، جزء 2تبصره  7
  48 ، بند الف3تبصره  8
  53 ، بند د3تبصره  9

  53 ـ، بند ه3تبصره  10
  54 ، بند ز3تبصره  11
  54 ، بند ح3تبصره  12
  57 ، بند ي3تبصره  13
  57 ، بند ك3تبصره  14
  59 ، بند ن3تبصره  15
  62 ، بند ر3تبصره  16
  62 ، بند الف4تبصره  17
  67 ، بند ط5تبصره  18
  76 1، بند ط، جزء 6تبصره  19
  76 2، بند ط، جزء 6تبصره  20

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  77 ، بند الف7تبصره  21
  79 ، بند الف8تبصره  22
  86 4، بند الف، جزء 10تبصره  23
  96 ، بند ج13تبصره  24
  100 ، بند ب15تبصره  25
  102 ، بند هـ15تبصره  26
  107 ، بند الف17تبصره  27
  125 ، بند و21تبصره  28
  )6/104(پزشکی شت درمان و آموزشبهدا وزارتوظایف 

  99  ، بند ز13تبصره  1
  100  ، بند ط13تبصره  2
  107  ، بند د17تبصره  3
  109   ط، بند17تبصره  4

  )7/104 (ارتباطات و فناوري اطالعات وزارتوظایف 
  70  ، بند الف6تبصره  1
  91  ، بند الف12تبصره  2
  92   ب، بند12تبصره  3
  92   ج، بند12تبصره  4
  92   د، بند12ره تبص 5

  )10/104(وظایف وزارت دادگستري 
  54 ، بند ح3تبصره  1
  107 ، بند ب17تبصره  2
  108 ، بند و17تبصره  3
  109 ، بند ز17تبصره  4
  109 ، بند ح17تبصره  5

  )11/104 (پشتیبانی نیروهاي مسلحدفاع و وزارت وظایف 
  70 ، بند الف6تبصره  1
  100 ، بند الف15تبصره  2

فرهنگ و آموزش عالی  وزارتوظایف 
)14/104(  
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  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  96 ، بند د13تبصره  1
  96 ھـ، بند 13تبصره  2
  99 ز، بند 13تبصره  3
  100  ط، بند 13تبصره  4
  100  ، بند ب15تبصره  5

  )15/104 (فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارتوظایف 
  77 ك، بند 6تبصره  1

  )18/104 (کشور وزارتوظایف 
  59 ، بند ن3تبصره  1
  75 ، بند د6تبصره  2
  79 ، بند ب8تبصره  3
  84 ، بند ح9تبصره  4

  )21/104 (نفت وزارتوظایف 
  36 2تبصره  1
  69 ، بند م5تبصره  2
  70 ، بند الف6تبصره  3
  101 ، بند ج15تبصره  4
  125 ، بند و21تبصره  5

  ) 22/104 ( نیرووزارتوظایف 
  40 ، بند ز2تبصره  1
  44 ، بند ط2تبصره  2
  45 ، بند ل2تبصره  3
  70 ، بند الف6تبصره  4
  77 ، بند ل6تبصره  5
  83 ، بند هـ9تبصره  6
  83 ، بند ز9تبصره  7
  89 ، بند هـ11تبصره  8
  101  ، بند ج15تبصره  9

  125  ، بند و21تبصره  10
  )51/104 (وظایف وزارت جهاد کشاورزي

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  70 ، بند الف6تبصره  1
  77  ، بند الف7تبصره  2
  102 و، بند 15تبصره  3

  )55/104 (تعاون ، کار و رفاه اجتماعی وزارتوظایف 
  100 ، بند ب15تبصره  1
  103 ، بند ز15تبصره  2
  108 و، بند 17تبصره  3
  109 ط، بند 17تبصره  4

  )56/104 (صنعت ، معدن و تجارت وزارتوظایف 
  99  ، بند ز5تبصره  1
  70  ، بند ص5تبصره  2
  70  ف، بند ال6تبصره  3
  77  ، بند الف7تبصره  4
  86  ، بند ب10تبصره  5
  125  ، بند و21بصره ت 6

  )57/104 (وظایف وزارت ورزش و جوانان
  96  بند ب، 13تبصره  1

  )58/104 (وظایف وزارت راه و شهرسازي
  70  ، بند الف6تبصره  1
  76  ، بند ي6تبصره  2
  105  ، بند د16تبصره  3
  105  1 ، بند هـ، جزء16تبصره  4
  106  4 ، بند هـ، جزء16تبصره  5

  ي مستقلها سازمان
  )23/104 (نهاد ریاست جمهوري وظایف

  34 1تبصره  1
  37 3، بند الف، جزء 2تبصره  2
  52 ، بند ج3تبصره  3
  59 ، بند ن3تبصره  4
  62 ، بند الف4تبصره  5
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  صفحه  بند و تبصره  ردیف

  64 ، بند ب4تبصره  6
  65 ، بند الف5تبصره  7
  65 ، بند ب5تبصره  8
  66 ، بند ح5تبصره  9

  68 ، بند ي5تبصره  10
  68 ، بند ك5تبصره  11
  69  ن، بند 5تبصره  12
  69 ، بند ف5تبصره  13
  70 ، بند ص5تبصره  14
  78 ، بند ج6تبصره  15
  77  الف، بند 7تبصره  16
  96 ، بند ب13تبصره  17
  104 ، بند ج16تبصره  18
  107 ، بند الف17تبصره  19
  110 ، بند الف18تبصره  20
  114 ، بند د19تبصره  21
  117 ، بند ج20تبصره  22
  120 ، بند ح20 تبصره 23
  120 ، بند ط20تبصره  24
  120 ، بند ي20تبصره  25
  121 ، بند ك20تبصره  26
  125 ، بند و21تبصره  27
  125 ، بند الف22تبصره  28

  )30/104(هاي مناطق آزاد تجاري صنعتی  وظایف سازمان
  107 ، بند الف17تبصره  1

  موارد خاص
  )33/104 (- )409عالوه بر کد (ها  وظایف بانک

  37 ، بند ب2تبصره  1
  46 ، بند ن2تبصره  2

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  46 ، بند ص2تبصره  3
  54 ، بند ح3تبصره  4
  54 ، بند ط3تبصره  5
  62 ، بند الف4تبصره  6
  65 ، بند الف5تبصره  7
  65 ، بند ب5تبصره  8
  66 ، بند د5تبصره  9

  66 ، بند هـ5تبصره  10
  66 ، بند و5تبصره  11
  66 ، بند ح5تبصره  12
  67 ، بند ط5تبصره  13
  69 ، بند ن5تبصره  14
  69 د س، بن5تبصره  15
  69 ، بند ف5تبصره  16
  70 ، بند ص5تبصره  17
  75 ، بند ج6تبصره  18
  75 ، بند د6تبصره  19
  75 ، بند و6تبصره  20
  76 3، بند ط، جزء 6تبصره  21
  76 4، بند ط، جزء 6تبصره  22
  77 ، بند الف7تبصره  23
  78 ، بند ب7تبصره  24
  78 ، بند د7تبصره  25
  88 ، بند ب11تبصره  26
  88 بند د، 11تبصره  27
  91 ، بند ز11تبصره  28
  105 ، بند هـ16تبصره  29
  106 5، بند هـ، جزء 16تبصره  30
  106 6 ، بند هـ، جزء16تبصره  31
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  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  107 ، بند ج17تبصره  32
  107 ، بند د17تبصره  33

  )35/104 (ت وزیران و دولتأوظایف هی
  37 3، بند الف، جزء 2تبصره  1
  45 ، بند ي2تبصره  2
  46 ، بند م2تبصره  3
  48 3، بند ق، جزء 2تبصره  4
  52 ، بند ج3تبصره  5
  53 ـ، بند ه3تبصره  6
  58 ، بند م3تبصره  7
  60 ، بند س3تبصره  8
  62 ، بند ر3تبصره  9

  69 ، بند ف5تبصره  10
  75 ، بند ب6تبصره  11
  75 ، بند ز6تبصره  12
  76 ، بند ط6تبصره  13
  76 1، بند ط، جزء 6تبصره  14
  76 5، بند ط، جزء 6تبصره  15
  88 ، بند ج11تبصره  16
  89 1، بند هـ، جزء 11تبصره  17
  90 ، بند و11تبصره  18
  92 ، بند ج12تبصره  19
  96 ، بند ب13تبصره  20
  100 14تبصره  21
  101 ، بند د15تبصره  22
  102 ، بند و15تبصره  23
  104 ، بند ج16تبصره  24
  105 1، بند هـ، جزء 16تبصره  25
  107 ، بند ب17تبصره  26

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  108 ، بند و17تبصره  27
  110 ف، بند ال18تبصره  28
  117 ، بند ج19تبصره  29
  119 ، بند ز19تبصره  30
  120 ، بند ح20تبصره  31
  120 ، بند ي20تبصره  32
  121 21تبصره  33
  125 ، بند هـ21تبصره  34
  125 ، بند و21تبصره  35
  125 ، بند الف22تبصره  36

  )105 (شهرداري
  75  ، بند د6تبصره  1
  75  ، بند هـ6تبصره  2
  108  ، بند هـ17تبصره  3

  )107 (دفتر اسناد رسمی
  109  بند ح، 17تبصره  1

  )111(نظام صنفی 
  121  21تبصره  1

  )113(استخدام قضات و تشکیالت دادگستري 
  110  19تبصره  1

  )114(استخدام نیروهاي مسلح 
  100  ، بند الف15تبصره  1
  110  19تبصره  2

تقسیمات کشوري و وظایف استانداران و فرمانداران 
)115(  

  59  ن، بند 3تبصره  1
نهادهاي انقالب اسالمی و نهادهاي عمومی غیر دولتی 

)116(  
  34  1تبصره  1
  60  ، بند س3تبصره  2
  66  ، بند هـ5تبصره  3



17  ها  فهرست
  صفحه  بند و تبصره  ردیف

  119  ، بند ز19تبصره  4
  116  ، بند الف20تبصره  5

  نهادهاي انقالب و عمومی
  )1/116(کمیته امداد امام خمینی 

  107  الف، بند 17تبصره  1
  107  ، بند د17تبصره  2
  109  ، بند ط17بصره ت 3

  امور ایثارگران بنیاد شهید و-بنیاد شهید انقالب اسالمی 
)3/116(  

  107  17تبصره  1
  )8/116(جمعیت هالل احمر 

  119  1، جزء و، بند 20تبصره  1
  )16/116(مین اجتماعی أسازمان ت

  102  و، بند 15تبصره  1
   )18/116) (ها ها ودهیاري شهرداري( دهیاري سازمان
  84  ح، بند 9تبصره  1

  )29/116 (ورس اوراق بهادار بسازمان
  76  2، بند ط، جزء 6تبصره  1

 صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،روستاییان و عشایر
)31/116(  

  100  ، بند ب15تبصره  1
  )32/116(دنیهاي ب مین خسارتأصندوق ت

  100  ، بند ب15تبصره  1
  )202(اجتماعی تامین 
  52  ، بند ج3تبصره  1
  61  ، بند ف3تبصره  2
  66  ، بند و5تبصره  3
  85  ، بند ي9تبصره  4
  101  ، بند د15تبصره  5
  107  ، بند ج17تبصره  6
  109  ، بند ط17تبصره  7
  )206(کار 

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  100  ، بند ب15تبصره  1
  102 ، بند و15تبصره  2
  )302 (مالیات
  36  ، بند الف2تبصره  1
  40  ، بند د2تبصره  2
  40  ، بند ز2تبصره  3
  44  ، بند ح2تبصره  4
  45  ، بند ك2تبصره  5
  54  ، بند و3تبصره  6
  57  ، بند ي3تبصره  7
  57  ك، بند 3تبصره  8
  57  ل، بند 3تبصره  9

  75  ، بند هـ6تبصره  10
  76  ح، بند 6تبصره  11
  79  ، بند الف9تبصره  12
  82  ب، بند 9تبصره  13
  82  ج، بند 9تبصره  14
  83  د، بند 9تبصره  15
  84  ط، بند 9تبصره  16
  85  ك، بند 9تبصره  17
  86  2، بند الف، جزء 10تبصره  18
  86  3، بند الف، جزء 10تبصره  19
  86  4، بند الف، جزء 10تبصره  20
  102  ـ، بند ه15تبصره  21

  )303(وام وکمک بالعوض 
  88  بند د، 11تبصره  1

  )304 (معامالت و اموال دولتی
  36  ، بند الف2تبصره  1
  39  ، بند ج2تبصره  2
  40  ، بند د2تبصره  3



 18   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  40  ، بند هـ2تبصره  4
  46  ، بند س2تبصره  5
  46  1، بند ق، جزء 2تبصره  6
  48  ، بند الف3تبصره  7
  52  ، بند ج3تبصره  8
  54  ، بند ح3تبصره  9

  57  ، بند ل3تبصره  10
  58  ، بند م3تبصره  11
  59  ، بند ن3تبصره  12
  60  ، بند س3تبصره  13
  61  ، بند ع3تبصره  14
  61  ، بند ص3تبصره  15
  68  ، بند ك5تبصره  16
  89  2، بند هـ، جزء 11تبصره  17
  101  ، بند ج15تبصره  18
  113   ج، بند19تبصره  19

  )305(محاسبات عمومی
  36  ، بند الف2بصره ت 1
  37  ، بند ب2تبصره  2
  39  ، بند ج2تبصره  3
  40  ، بند ز2تبصره  4
  44  ، بند ط2تبصره  5
  54  ، بند ز3تبصره  6
  54  ، بند ط3تبصره  7
  54  ، بند ط3تبصره  8
  57  ، بند ي3تبصره  9

  58  ، بند م3تبصره  10
  60  ، بند س3تبصره  11
  61  ، بند ص3تبصره  12

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  77  ، بند ل6تبصره  13
  79  ، بند الف8تبصره  14
  83  ، بند هـ9تبصره  15
  83  ، بند ز9تبصره  16
  86  1، بند الف، جزء 10تبصره  17
  86  ، بند ب10تبصره  18
  100  ، بند ط13تبصره  19
  100  14تبصره  20
  102  ، بند هـ15تبصره  21
  107  ، بند الف17تبصره  22
  108  ، بند و17تبصره  23
  109  ، بند ح17تبصره  24
  110   الف بند،18تبصره  25

  )308 (درآمدهاي اختصاصی دولتی و عوارض
  40  ، بند د2تبصره  1
  40  ، بند ز2تبصره  2
  44  ، بند ح2تبصره  3
  46  ، بند س2تبصره  4
  46  ، بند ع2تبصره  5
  57  ، بند ك3تبصره  6
  58  ، بند م3تبصره  7
  60  ، بند س3تبصره  8
  61 ، بند ص3تبصره  9

  79  ، بند الف8تبصره  10
  79  ، بند ب8تبصره  11
  79  ، بند ج8تبصره  12
  83  ، بند ز9صره تب 13
  100  14تبصره  14
  108  ـ، بند ه17تبصره  15



19  ها  فهرست
  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  108  ، بند هـ17تبصره  16
  109  ، بند ح17تبصره  17
  110  ، بند الف18تبصره  18
  125  ـ، بند ه21تبصره  19

  )403(بیمه 
  85  ، بند ي9تبصره  1
  88  ، بند ج11تبصره  2
  100  ، بند ب15تبصره  3
  101  ، بند ج15تبصره  4
  102  ـند ه، ب15تبصره  5

  )404(صنایع 
  66  ـ، بند ه5تبصره  1
  66  و، بند 5تبصره  2
  69  س، بند 5تبصره  3
  )405(هاي عمرانی   برنامه
  39  ، بند ج2تبصره  1
  84  ، بند ح9تبصره  2
  118   و، بند20تبصره  3

  )406(معادن 
  48  ، بند الف3تبصره  1
  66  ، بند هـ5تبصره  2
  86  1، بند الف، جزء 10تبصره  3
  86  2 ، بند الف، جزء10تبصره  4

  )407(آب و نیرو 
  45  ، بند ل2تبصره  1
  46  ، بند ع2تبصره  2
  70  ، بند الف6تبصره  3
  77  ، بند ل6تبصره  4
  83  ، بند هـ9تبصره  5
  83  ، بند ز9تبصره  6

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  87  ، بند الف11تبصره  7
  89   هـ، بند11تبصره  8
  108   هـ، بند17تبصره  9

  )408(نفت و گاز 
  36  ، بند الف2تبصره  1
  39  ، بند ج2تبصره  2
  40  ، بند د2تبصره  3
  44  ، بند ح2تبصره  4
  44  2، بند ح، جزء 2تبصره  5
  45  ، بند ك2تبصره  6
  46  ، بند ع2تبصره  7
  46  1، بند ق، جزء 2تبصره  8
  47  2، بند ق، جزء 2تبصره  9

  47  3، بند ق، جزء 2تبصره  10
  70   الف، بند6تبصره  11
  108   هـ، بند17بصره ت 12

  )409(بانکی و پولی 
  37  ب، بند 2تبصره  1
  46  ، بند ن2تبصره  2
  46  ، بند ص2تبصره  3
  54  ، بند ح3تبصره  4
  54  ، بند ط3تبصره  5
  62  ، بند الف4تبصره  6
  65  ، بند الف5تبصره  7
  65  ، بند ب5تبصره  8
  66  ، بند د5تبصره  9

  66  ، بند هـ5تبصره  10
  66  بند و، 5تبصره  11
  66  ، بند ح5تبصره  12



 20   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  67  ، بند ط5تبصره  13
  68  ، بند ك5تبصره  14
  68  ، بند ل5تبصره  15
  69  ، بند م5تبصره  16
  69  ، بند ن5تبصره  17
  69  ، بند س5تبصره  18
  69  ، بند ع5تبصره  19
  69  ، بند ف5تبصره  20
  75  ، بند ج6تبصره  21
  75  ، بند د6تبصره  22
  75  ، بند و6تبصره  23
  76  3، بند ط، جزء 6 تبصره 24
  76  4، بند ط، جزء 6تبصره  25
  76  ، بند ي6تبصره  26
  77  ، بند الف7تبصره  27
  78  ، بند ب7تبصره  28
  78  ، بند ج7تبصره  29
  78  ، بند د7تبصره  30
  87  ، بند ب11تبصره  31
  88  ، بند ج11تبصره  32
  88  د، بند 11تبصره  33
  89  هـ، بند 11تبصره  34
  91  ز، بند 11تبصره  35
  105  1، بند هـ، جزء 16تبصره  36
  106  5، بند هـ، جزء 16تبصره  37
  106  6، بند هـ، جزء 16تبصره  38
  107  ، بند ج17تبصره  39
  107   د، بند17تبصره  40

  )410(امور گمرکی 

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  79  ، بند الف8تبصره  1
  83  ، بند و9تبصره  2
  86  4 ، بند الف، جزء10تبصره  3

  )411 (پست و تلگراف وتلفن
  91  12 تبصره 1

  )412(کشاورزي و روستایی 
  44  1- 3- ، زیرجزء 1، بند ح، جزء 2تبصره  1
  44  1- 4- ، زیرجزء 1، بند ح، جزء 2تبصره  2
  44  1- 5- ، زیرجزء 1، بند ح، جزء 2تبصره  3
، 1، بند ح، جزء 2تبصره  4

  44  1-6- زیرجزء 
  44  2، بند ح، جزء 2تبصره  5
  45  ، بند ل2تبصره  6
  46  ، بند م2تبصره  7
  46  ، بند ف2تبصره  8
  46  ، بند ص2تبصره  9

  48  الف، بند 3تبصره  10
  61  ص، بند 3تبصره  11
  69  ، بند س5تبصره  12
  69  ، بند ع5تبصره  13
  83  ، بند هـ9تبصره  14
  87  ، بند الف11تبصره  15
  87  ، بند ب11تبصره  16
  88  ج، بند 11تبصره  17
  88  د، بند 11تبصره  18
  102  ، بند و15تبصره  19
  119  3، بند و، جزء 20تبصره  20
  126   ب ، بند22تبصره  21

  )415(دریایی 
  76  ، بند ي6تبصره  1



21  ها  فهرست
  صفحه  بند و تبصره  ردیف

  )418 (بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه
  53  ـ، بند ه3تبصره  1
  70  ، بند الف6تبصره  2
  75  ، بند ب6تبصره  3
  75  ، بند ج6تبصره  4
  75  ، بند د6تبصره  5
  75  ، بند هـ6تبصره  6
  75  ، بند و6تبصره  7
  75  ، بند ز6تبصره  8
  76  ، بند ح6تبصره  9

  76  ، بند ط6تبصره  10
  76  2، بند ط، جزء 6تبصره  11
  76  4 ، بند ط، جزء6تبصره  12

  )421(واردات و صادرات 
  37  2، بند الف، جزء 2تبصره  1
  40  ، بند ز2تبصره  2
  76  ، بند ي6تبصره  3
  79  ، بند الف8تبصره  4
  79   ج، بند8تبصره  5

  )422(امور تعاونی 
  62   ق، بند3تبصره  1

  )423(دخانیات 
  86   ب، بند10تبصره  1

  )501 (آموزش و پرورش و تربیت بدنی
  61  ، بند ع3تبصره  1
  92   الف، بند13تبصره  2

  )502 (آموزش عالی و تحقیقات
  96   و، بند13تبصره  1

  صفحه  بند و تبصره  ردیف
  100   ح، بند13تبصره  2
  100   ط ، بند13تبصره  3

 هنرمندان و مخترعین.مصنفان .حقوق مولفان حمایت 
)503(  

  66   ح، بند5تبصره  1
  )504 (فرهنگ و هنر

  46  ، بند ع2تبصره  1
  62  ، بند ق3تبصره  2
  66  ـ، بند ه5تبصره  3

  )505 (مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی
  92   د، بند12تبصره  1

  )601 (هاي عمومی جرایم و مجازات
  54  ط، بند 3تبصره  1

  )602(یین دادرسی کیفري آ
  107   ب، بند17تبصره  1
  108   و، بند17تبصره  2

  )606 (تخلفات راهنمایی و رانندگی
  79  ب، بند 8تبصره  1

  )702 (آیین دادرسی مدنی
  110  ب، بند 18تبصره  1

  )705 (ثبت اسناد و امالك
  54   ح، بند3تبصره  1

  )709(اوقاف 
  77   ك، بند6تبصره  1

  )715(مسکن 
  66  ، بند هـ5تبصره  1
  105  ، بند د16تبصره  2
  105  ، بند هـ16تبصره  3
  106  5 ، بند هـ، جزء16تبصره  4

  
  



  
  
 
 
  

   دولت فیتکال و ها نامه نییآفهرست 
  کشور کل 1393 سال بودجه قانون در

  

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

1  

ــزء ــد) 3 (ج ــف (بن ) ال
 )2 (تبصره

 بـشکه  هـر  متیق رقم نییتع
 عانـات یم و خـام  نفـت  (نفـت 

ــاز ــوي گــ  بــــهی لیتحــ
ـ ي  ها شگاهیپاال ي بـرا ی  داخل
ـ  حساب هیتسو  و دولـت  نیب

ــ شـــرکت  و شیپـــاالی ملـ
 )پخش

 - نفـــــت  وزارت نامه بیتصو
ــور وزارت  امــــــ
یـی  دارا وي  اقتصاد

ــت- ــه معاون  برنام
 نظــارت وي زیــر

ــرد ــیري راهب  سی
 جمهور

ــأت  هیـ
 رانیوز

2 

ــزء ــد) 3 (ج ــف (بن ) ال
 )2 (تبصره

 التفـاوت  مابـه  حـساب  هیتسو
ــم ــزء رق ــد) 3 (ج ــف (بن ) ال
 در مـذکور  رقـم  با) 2 (تبصره
ــا) 2 (جــزء ــد نی ــه کــه بن  ب

 دفـاتر  دري  حـسابدار  صورت
 ثبـت  کـشور  کلي  دار خزانه
 در مـت یقي  مبنـا . است شده
 نفـت  (خـوراك  معـادل  مورد

ــام ــاتیوم خـ ــاز عانـ ) يگـ
ی لیتحـو  ینفتـ ي  هـا  فراورده
ـ  شـرکت  بـه ی  میپتروش ی مل
ــاال ــش و شیپ ــراورده پخ  ف

 رقم بیترت (رانیای  نفتي  ها
 )شده نیییتع

ــأت  نامه نییآ  هیـ
 رانیوز



23  ها  فهرست

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

3 

 حـــساب هیتـــسو ســـازوکار )2 (تبصره) ي (بند
ــه ــلي دار خزان ــشور ک ــا ک  ب

ــرکت ــ ش ــتی مل ــا نف  رانی
 وزارت قرارداد انعقاد نیهمچن
 نیــا مفـاد  درچـارچوب  نفـت 
 نفـت،  اتیـ عملي  بـرا  تبصره
ــاز، ــاال گ ــه پخــش و شیپ  ب

ــدگینما ــرف ازی ن ــت ط  دول
 مزبور باشرکت

 - نفـــــت  وزارت نامه نییآ
ــور وزارت  امــــــ

ــصاد  وي اقتــــــ
ــیدارا ــت -ی  معاون

ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز

4 
 بابـت  معـادل  مبلـغ  پرداخت )2 (تبصره) م (بند

ي هـا  شرکت به سوخت یارانه
 برقي دیتول

 لتدو  

5 

) ق (بنـــد) 3 (جـــزء
 )2 (تبصره

ــتیق ــپا م ــوراك هی ــاز خ  گ
ــدها  دری میپتروشـــي واحـ
 هدفمندکردن قانون چارچوب

 دری  پلکـان  فیتخف و ها یارانه
ــتیق ــذکور م ــر م ــاس ب  اس

 بند نیای بیترکي ها شاخص

ــأت نفت وزارت نامه نییآ  هیـ
 رانیوز

6 

) 2(تبـصره یـی   اجرا نامه نییآ )2(تبصره
ی مال رابطه نییتع درخصوص

 و دولـت  نیب حساب هیتسو و
 نفت وزارت

ــت وزارت نامه نییآ  -نفــــ
ــت ــه معاونـ  برنامـ

 نظــارت وي زیــر
ــرد ــیري راهب  سی
 جمهور

ــأت  هیـ
 رانیوز

7 

 هیتــــسو یــــا و پرداخــــت )3 (تبصره) ج (بند
ــا یبـــده ــه دولـــتي هـ  بـ

 وی خـــصوصي هـــا بخـــش
ــاون ــهردار ،یتعـ ــا يشـ  و هـ

 بـــا) 18 (جـــدول مـــصارف
 و مطالبـات  پرداخـت  تیاولو

ــد ــارگران،یا ونی ــازان، ث  جانب
 شهدا خانواده و آزادگان

ــت   معاونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

 دولت



 24   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

8 

 نیگزیجـا  سهام اوراق انتشار )3 (تبصره) هـ (بند
 اسـناد  افتیدر عدم درصورت

ي واگـذار  مـشمول ي  ها بنگاه
 از پـس  ماه یک ظرف حداکثر

 ســــــازمان درخواســــــت
 يساز یخصوص

ــور وزارت نامه بیتصو  امــــــ
 ییدارا وي اقتصاد

ــأت  هیـ
 رانیوز

9 

 ،یخـدمات ي  واحدهاي  واگذار )3 (تبصره) م (بند
 ،یفرهنگي  ها مجتمع ،یرفاه
ــر ــ وي هن ــطر ازی ورزش  قی
 اختـصاص  و دهیمزاي  برگزار

 متفرقـه ي  هـا  فیرد اعتبارات
ــه ــه مربوط ــتگاه ب ــا دس ي ه

 یاستان ای یمل ربط يذ

 دولت  نامه بیتصو

10 

 زیوار و نییتع ،يواگذار نحوه )3 (تبصره) م (بند
ي درآمـدها  به بها اجاره وجوه
 نیـی تع نحـوه  دولت،ی  عموم
ـ ارا و هـا  شرکت تیصالح  هی

 کننـدگان  مـصرف  به خدمات
 بند نیا درخصوص

ــور وزارت نامه نییآ  امــــــ
ــصاد  وي اقتــــــ

ــیدارا ــت -ی  معاون
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

  
ــأت  هیـ

 رانیوز

11 

 و متیق نییتع و کشف روش )3 (رهتبص) س (بند
 و فـــــات یتخفي اعطـــــا

 تعهـدات  طیتقـس  الت،یتسه
ی رسان اطالع نحوه ان،یمتقاض

 انتخــــاب هــــا، يواگــــذار
 بــه زمــان مــدت ان،یمتقاضــ
 رســـاندن ي بـــردار بهـــره

 نظارت واگذارشده،ي  ها پروژه
ي اســتانداردها وي کــاربر بــر

ی رسان خدمات   وي  ور بهره
ي اربـرد  بهره از بعد ها پروژه

ــ و ــرعا نیهمچن ــوق تی  حق
ي واگـذار  در کنندگان مصرف
ي ا هیسرماي  هایی  دارا تملک

 ،یفرهنگـــي هـــا حـــوزه در
ی ورزشـ  و یدرمـان  ،یآموزش
 ییاجراي ها دستگاه توسط

ــت نامه نییآ  معاونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز



25  ها  فهرست

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

12 

ی قــانوني هــا یبــده هیتــسو )3 (تبصره) ر (بند
 وابـسته  و تابعـه ي  هـا  شرکت

 راه رو،ین نفت،ي  ها وزارتخانه
 معدن صنعت، وي  شهرساز و
ی قیحق اشخاص به تجارت و
 یتعاون وی خصوصی حقوق و

وزارت (وزارت مربوط    
نفت ـ وزارت نیـرو ـ    
وزارت راه و           

 وزارت –شهرســازي 
ــدن و   ــنعت، معـ صـ

 امـور  وزارت )تجارت
 ییدارا وي اقتصاد

 دولت

13 
ــشار )6( تبصره) ب (بند ــضم و انتــ  اوراق نیتــ

ي اجـرا  منظـور  بـه  مشارکت
 یانتفاعي ها طرح

 دولت  

14 

ــذار نحــوه )6 (تبصره) ز (بند ــبازخر ،يواگ  و دی
 اوراق سود و اصل بازپرداخت
 مشارکت

ــک نامه نییآ ــز بانـ ي مرکـ
ی اسـالم ي  جمهور

ــا ــت – رانی  معاون
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

ــیر ــور سی  – جمه
ــور وزارت  امــــــ
 ییدارا وي داقتصا

ــأت  هیـ
 رانیوز

15 

) ط (بنـــد) 5 (جـــزء
 )6 (تبصره

ــردن صــادر ــه اســناد ک  خزان
ــذار وی اســالم ــه آني واگ  ب

 دولتی بده بابت

ــک نامه نییآ ــز بانـ ي مرکـ
ی اسـالم ي  جمهور

ــا ــت – رانی  معاون
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

ــیر ــور سی  – جمه
ــور وزارت  امــــــ
 ییدارا وي اقتصاد

ــأت  هیـ
 رانیوز

16 

ــضم )6 (تبصره )ل (بند ــت نیت ــسبت دول ــه ن  ب
 و کنتـرل  جهت اعتبار نیتأم

ي مرزي  ها آب ازي  بردار بهره
ــطر از ــروش قی ــوال ف  و ام

ــشرکه ســـــهم  اوراق و الـــ
 مشارکت

 دولت  



 26   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

17 

 مــهیجر پرداخــت از تیــمعاف )11 (تبصره) ج (بند
ــردید ــسه رک ــانک التیت ی ب

 اثـر  در کشاورزان بهی  پرداخت
ــهیغ حــوادث ــه رمترقب  ازجمل

 یسال خشک

ــت نامه نییآ  معاونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 -جمهـــور سیـــیر
ــاد وزارت  جهـــــ

 يکشاورز

ــأت  هیـ
 رانیوز

18 

ــزء  ــد) 1(ج ـــ (بن ) ه
 )11 (تبصره

ـ تحو بـه  تعهد  از سـوخت  لی
 یـا  شـده یی  جـو  صرفه محل

ــادل ــت آن مع ــام نف ــه خ  ب
ــرما ــذاران هیس ــرا در گ ي اج
ی بـازده  شیافـزا ي  هـا  طرح

ـ اولو بـا  ها روگاهین ـ  تی  صبن
ــه بخــار بخــش ــب روش ب  عی
 متقابل

 دولت  

19 

ــرا )11 (تبصره) و (بند ــرحي اجــ ــصب طــ  نــ
ــاهین ــا روگـ ــکي هـ  و کوچـ
ي دیخورشـ ي  ها گرمکن شیپ

 و هـا  بوسـتان  هـا،  بام فراز بر
  کشور معابر

 دولت  

20 

 از حاصــل درآمــد مــصرف )12 (تبصره) الف (بند
ــرر فیتکـــال  پروانـــه در مقـ

 اهداف تحقق جهت اپراتورها
ي اجبار خدماتي  ها رنامهب و
ي هــا تیــاولو بــا هیــپا و

 شده مشخص

 و ارتباطــات وزارت نامه بیتصو
 اطالعاتي فناور

ــأت  هیـ
 رانیوز

21 

 منظـور  بـه  اعتبـار  اختصاص )12 (تبصره) ج (بند
 بخـــشي ارتقـــا و توســـعه
 اطالعاتي  فناور و ارتباطات

 کشور

 و ارتباطــات وزارت نامه نییآ
 -اطالعاتي  فناور

ــت  معاونـــــــــ
ــهبر ــر نامـ  وي زیـ

ــارت ــرد نظ ي راهب
 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز



27  ها  فهرست

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

22 

 تمـام  مـه یني  ها پروژه لیتکم )13 (تبصره) ب (بند
 و آمـــوزش وزارتی دولتـــ

ــرورش  و ورزش وزارت و پــ
 مشارکت از استفاده با جوانان

 نیریخ

ــوزش وزارت نامه نییآ  و آمـ
ــرورش  وزارت– پـ

 - جوانان و ورزش
ــت ــه معاونـ  برنامـ

 نظــارت وي زیــر
ــردراه ــیري ب  سی

 جمهور

ــأت  هیـ
 رانیوز

23 

 بــه%) 4 (افــزودن و افــتیدر )14 (تبصره
ی محـصوالت  و کاالهـا  تعرفه

ی فرهنگ استفادهی  نوع به که
 دارند

 دولت  

24 

ی درمـان  مـه یب پوشـش  تحت )15 (تبصره) د (بند
ــرار ــدگان دادن قـــ  رزمنـــ

ــاغلیغ ــاه 12ي دارا رشـ  مـ
ــابقه ــدگ ســــ  وی رزمنــــ

 مسلمان کرد مرگان شیپ

 تدول  

25 

شــمول قــانون معافیــت از    )15 (تبصره) و (بند
ــه  پرداخــــت ســــهم بیمــ

 نفر  5کارفرمایانی که حداکثر    
 1361کــارگر دارنــد مــصوب 

 هاي کشاورزي برکارگاه

ــاد وزارت نامه نییآ  جهـــــ
 -يکــــــــشاورز

ــأم صـــندوق  نیتـ
 یاجتماع

ــأت  هیـ
 رانیوز

26 

 بــهی لیتحـص  نــهیهز کمـک  )16 (تبصره) الف (بند
 قـرآن  کل نحافظا ثارگران،یا

 يکشور ممتاز انیقار و میکر
 ...و 

 علـــــــوم، وزارت نامه نییآ
ــاتیتحق  و قــــــ

ــاور ــبن -يفنـ  ادیـ
 امــــور و دیشــــه

 سازمان -ثارگرانیا
 -کـشور ی  ستیبهز
 امـام  امـداد  تهیکم
 -)ره(ینـــــــیخم

ــازمان ــاف س  و اوق
 -هیــــریخ امــــور

ــت  معاونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز



 28   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

27 

ــصاص )16 (تبصره )ج (بند ــار اختـ ــرا اعتبـ ي بـ
 بـه  مربوطی  درماني  ها نهیهز

 شـاغل  و بازنشسته ثارگرانیا
 ییاجراي ها دستگاه در

 دولت  

28 

ــزء ــد) 1 (ج ـــ (بن ) ه
 )16 (تبصره

 پرداخـت  وی  نیب شیپ نیتضم
 تـا ی   بـانک  سـود  التفاوت مابه

ــقف ــرخ س ــصوب ن ــام م  نظ
 التیتـــسه جهـــتی بـــانک
 ثارگرانیا مسکن

 دولت  

29 

ــت ) 17 (تبصره) ب (ندب ــسه پرداخـ ــه التیتـ  بـ
 ازمنـد ین محکومان و انیزندان

 ماننـد ی  مالي  تهایمحکوم به
 هید

ــستر وزارت نامه نییآ  يدادگ
 مردمـــی ســـتاد -

 امـور  بـه  رسیدگی
ــه ــک و دی ــه کم  ب

 نیازمند زندانیان

ــأت  هیـ
 رانیوز

30 

 و هـا  زندان سازمان به اجازه ) 17 (تبصره) و (بند
ــدامات ــأم اق ــیترب وی نیت ی ت

 نـه یهز پرداخـت ي  برا کشور
 نظارت وی  کیالکترون مراقبت

 بازي ها زندان درخصوص

ــأت يدادگستر وزارت نامه نییآ  هیـ
 رانیوز

31 

 به مربوط اعتبارات اختصاص ) 18 (تبصره) الف (بند
 خدمات هیارا از حاصل درآمد

 امکانــات از اســتفاده اجــازه و
ي مـرز  مـشترك ي  ها بازارچه
 ياستاندار اریاخت در کشور

ــشور وزارت نامه نییآ  -کـــ
ــت  معاونـــــــــ

ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز

32 

 حقـوق  شیافزا  سقف نییتع ) 19 (تبصره) هـ (بند
ي هـا  یپرداخت ریسا و ایمزا و

ــد ــدیغ وي نقــــ ي رنقــــ
 مؤسسات ،یدولتي  ها شرکت
 دولــت، بــه وابــستهی انتفــاع
ی عمـوم  مؤسـسات  و نهادها

 ها مهیب و ها بانک ،یردولتیغ

ــأت  نامه بیتصو  هیـ
 رانیوز



29  ها  فهرست

یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو

33 

یـی  اجراي  دسـتگاهها  تکلبف ) 19 (تبصره) ز (بند
ــه ــذ ب ــس وصــول رشیپ  هین

ی متقاض درخواست درصورت
 دری  تعاون وی  خصوص بخش
 هیارا یا محصول فروش قبال

یـا صـدور مجـوز بـه         خدمت
گذاران، تولیدکنندگان    سرمایه

ــادرکنندگان و  و صـــــــــ
  ایرانی واردکنندگان

ــور وزارت نامه نییآ  امــــــ
ــصاد  وي اقتــــــ

ــیدارا  وزارت-یـــ
ــنعت، ــدن ص  و مع
 معاونـت  – تجارت

ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز

34 

ــان اطـــالعی چگـــونگ ) 20 (تبصره) ح (بند ی رسـ
 مــورد دریــی اجرا دســتگاه

ــرح ــا، ط ــذ ه ــخ رشیپ  نیری
 مـــــشارکت، ی متقاضـــــ 
 التیتسه زیواري  سازوکارها

ــدر ــطی افتی ــخ توس  و نیری
 دسـتگاه  توسـط  نهاآ مصرف

ــرایــی اجرا ــه پرداخــتي ب  ب
ــارانیپ ــت مانک ــشو جه  قیت
 در شــرکت ي بــرا  نیریــ خ

ــرا ــرحي اج ــا ط ــکي ه  تمل
 یاستاني ا هیسرماي ها ییدارا

ــت نامه نییآ  معاونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

ــأت  هیـ
 رانیوز

35 

ــصاص ) 21 (تبصره) هـ (بند ــوا اخت ــه رضع ـا مقابل  بـ
ــودگ ــز طیمحــی آل ــرا ستی ي ب
ـ ز طیمحی  آلودگ با مقابله  و ستی
 نقـل  و حمـل  توسـعه  بـه  کمک
 شهر همان به کشور

ــازمان نامه بیتصو ــت س  حفاظ
 ستیز طیمح

ــأت  هیـ
 رانیوز
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یرد
ف

 

 مصوبه نوع موضوع یقانون مواد
 یا دستگاه
ي ها دستگاه
 ولؤمس

 مرجع
 بیتصو
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ــت ) 21 (تبصره) و (بند ــه پرداخ ــد یاران ــهي نق  ب
ــتان ــا سرپرســ ي خانوارهــ

 صیتشخ به ازمندینی  متقاض
 دولت

ــتمع نامه نییآ  اونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 -جمهـــور سیـــیر
ــور وزارت  امــــــ

ــصاد  وي اقتــــــ
 وزارت -یــــی دارا

ــت  وزارت -نفــــ
 وزارت -رویـــــــن

ــنعت، ــدن ص  و مع
 تجارت

ــأت  هیـ
 رانیوز

37 

 اختـصاص  بـه  دولـت  فیتکل ) 22 (تبصره ) الف (بند
 کـشور ي  ها استان نیب اعتبار

) 180 (مـاده  حکـم ي  اجرا در
 جمپـن  سـاله  پنج برنامه قانون
 توسعه

ــت   معاونـــــــــ
ــه ــر برنامـ  وي زیـ
ــارت ــرد نظ ي راهب

 جمهور سییر

 دولت

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کل کشور به1393نامه ابالغ قانون بودجه سال 
  ریزي و نظارت  معاونت برنامه

  جمهور راهبردي رییس
  
 
 
 
  

  183090: شماره
  11/12/1392: تاریخ

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه
 جهبود قانون«در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

و  هزار ماه یک ششم اسفند شنبه مورخ روز سه علنی جلسه در که »کشور کل  1393سال
 شوراي تأیید  به7/12/1392و در تاریخ  تصویب اسالمی شوراي سیصد و نود و دو مجلس

 اسالمی شوراي  مجلس10/12/1392مورخ  81940/410 شماره نامه طی و رسیده نگهبان
  .گردد می ابالغ اجراء جهت پیوست به است، گردیده واصل

  
  حسن روحانی
  رییس جمهور

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کل کشور 1393نامه ابالغ قانون بودجه سال 
  به ریاست محترم جمهوري

  
  
 
 
  

  81940/410:شماره 
  10/12/1392: تاریخ

 حسن روحانیجناب آقاي دکتر 
  رییس محترم جمهوري اسالمی ایران

 سـوم  و  بیـست  و  در اجـراي اصـل یکـصد       17/9/1392 مورخ   149545عطف به نامه شماره     
کـشور کـه بـه عنـوان      کـل  1393ایران قانون بودجه سال  اسالمی   اساسی جمهوري   قانون    ) 123(

شـنبه   اسالمی تقدیم گردیده بود، با تـصویب در جلـسه علنـی روز سـه       شوراي   الیحه به مجلس  
  .گردد  می و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ6/12/1392مورخ 

  
  علی الریجانی

  رییس مجلس شوراي اسالمی
  



 
  
  
 
  
  
 
  کل کشور1393قانون بودجه سال 
  )1(6/12/1392 مصوب

 از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و )2( کل کشور1393 بودجه سال    -ماده واحده 
ســه هــزار و چهارصــد و هــشتاد و چهــار میلیــارد و پانــصد و هــشتاد و یــک میلیــون          

ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سی و سـه هـزار و           ) 8,033,484,581,000,000(
) 8,033,484,581,000,000(چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یـک میلیـون                

  :ریال به شرح زیر است
لی اي و ما    هاي سرمایه    منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارایی          -الف

اي و مالی بالغ بر دو        هاي سرمایه   ها و تملک دارایی     عمومی دولت از حیث هزینه      و مصارف بودجه  
میلیون و سیـصد و پنجـاه هـزار و هـشتاد و چهـار میلیـارد و ششـصد و چهـل و یـک میلیـون                       

  
  . منتشر شده است14/12/1392 مورخ 20100 قانون حاضر در روزنامه رسمی شماره -الف  ـ 1
 بـه تـصویب   28/12/1392 در تـاریخ  28/12/1392هـ مورخ 50327ت/192441 ضوابط اجرایی بودجه به شماره   -ب

  .هیأت وزیران رسیده و در این مجموعه درج گردیده است
لت است که براي  بودجه کل کشور برنامه مالی دو   :1/6/1366 عمومی کشور مصوب      قانون محاسبات  1 ماده   ـ 2

ها براي انجام عملیاتی کـه   رد هزینه  بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآو          ي پیش   یک سال مالی تهیه و حاو     
  :شود ر تشکیل میشود، بوده و از سه قسمت به شرح زی هاي قانونی می ها و به هدف منجر به نیل سیاست

  :لت که شامل اجزاي زیر است   بودجه عمومی دوـ   1 
ها و منابع تأمین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم در سـال مـالی قـانون بودجـه                      بینی دریافت    پیش ـ    الف  

  .گردد داري کل اخذ می هاي خزانه ها از طریق حساب سیله دستگاه و به
ایی که از محل درآمـد عمـومی و یـا اختـصاصی بـراي اعتبـارات جـاري و عمرانـی و                 ه  بینی پرداخت    پیش ـ    ب  

   .تواند در سال مالی مربوط انجام دهد هاي اجرایی می اختصاصی دستگاه
  .بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار ها شامل پیش لتی و بانک هاي دو  بودجه شرکتـ   2
  .شود ین فوق در بودجه کل کشور منظور می یر از عناو بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غـ   3
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  :ریال شامل) 2,350,084,641,000,000(
شصد و پنجاه و نـه میلیـارد و          منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و یکصد و یازده هزار و ش             -1

  ریال) 2,111,659,237,000,000(دویست و سی و هفت میلیون 
ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دویست و سی و هشت هزار            درآمدهاي اختصاصی وزارتخانه   -2

  ریال) 238,425,404,000,000(و چهارصد و بیست و پنج میلیارد و چهارصد و چهار میلیون 
هـا و مؤسـسات انتفـاعی وابـسته بـه دولـت از لحـاظ                دولتی، بانک هاي     بودجه شرکت  -ب

درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هـزار و دویـست و                      
ریـال و از  ) 5,971,257,738,000,000(پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هـشت میلیـون           

غ بر پنج میلیون و نهصد و هفتـاد و یـک هـزار و دویـست و            ها بال   ها و سایر پرداخت     حیث هزینه 
  ریال) 5,971,257,738,000,000(پنجاه و هفت میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون 

باشد و وصول منابع      ربط قابل اجراء می     این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذي        -1تبصره  
صـرفاً بـا رعایـت مفـاد     )  وصـولی منـابع    در حدود (و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون          

قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم     ) 179( و مـاده     )1()224(مـاده   ) خ(و  ) ت(،  )ك(،  )ز(،  )و(بندهاي  
  
مـصوب  ) 1390 –1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامه قانون   224ماده   از   ـ 1

 بـا   و اصالحات و الحاقات بعـدي آن 1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال     :15/10/1389
  : ...شود  تنفیذ میدورة برنامۀ پنجماصالحات و الحاقات زیر براي 

ـ  هاي مندرج در  ها و سایر اعتبارات و ردیف اي و مالی و کمک هاي سرمایه اي و تملک دارایی کلیه اعتبارات هزینه و 
جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حـدود وصـولی درآمـدها و سـایر منـابع                

هاي متبادله دستگاه  اوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه       عمومی به شرح عن   
  .با معاونت و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است

 اجرایی، فقط بر اساس مفاد هاي در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه ـز  
همچنین در کلیه موارد قانونی هرگونـه کمـک غیرنقـدي و            . موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است          

اي و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقـول و غیرمنقـول و نیـز رد                هاي سرمایه  واگذاري دارایی 
اي از    نسخه. هاي ابالغی معاونت مجاز است     ها، شرایط و دستورالعمل    ن در قالب فرم   دیون، مطالبات، حقوق و مانند آ     

احکام این بند درخـصوص نهادهـا و مؤسـسات          . اي دستگاه خواهد شد     ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه     این فرم 
شرایط موضوع ایـن   .راء استاالج عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن الزم     

  .بند نباید مغایر قانون باشد
ـ  هاي اجرایی  ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاه ك 

ان، هـاي تبعـی خریـد، جبـران زیـ      هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه از جمله دستگاه 
ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کاالهاي اساسی، جایزه صادراتی و ماننـد آن   تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده 

 عهـده بـاالترین مقـام دسـتگاه          مسؤولیت اجراي این حکم بـه     . شود ممنوع است    که از اعتبارات عمومی استفاده می     
t  
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  .باشد الرعایه می  الزم)1(15/10/1389توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

                                                                                                        
u  

تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محـسوب  . استاجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط        
  .شود و مشمول مجازات مربوط می

ـ  هـا، تغییـرات تـشکیالت، تغییـر ضـرایب، جـداول حقـوقی و         هـا و دسـتورالعمل   ها، بخـشنامه  نامه کلیه تصویب ت 
ارگیري نیـرو و همچنـین مـصوبات        کـ   بندي مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به              طبقه
هاي امناء که متضمن بار مالی براي دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجـراء اسـت کـه بـار مـالی                           هیأت

. ربط تأمین شده باشـد  ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذي             
  .شود ین حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب میاقدام دستگاه اجرایی برخالف ا

ـ  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلـف اسـت در طـول برنامـه فـروش مبـالغ ارزي مـذکور در احکـام و          خ 
اي انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامـه سـال بعـد آن بانـک خـالص       هاي قوانین بودجه سنواتی را به گونه   ردیف
  .به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابدهاي خارجی نسبت  دارایی

مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله   برنامـه  قانون   179ماده   ــ  1
ها، نظـام درآمـد ـ هزینـه      منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استان به -15/10/1389

  :گردد شرح زیر ساماندهی می استانی به
ـ  هـاي مـالی و     بودجه ساالنه استانی شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاري داراییالف 

اي   هاي سـرمایه    اي و تملک دارایی     اي و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه               سرمایه
اعتبـارات  »  برنامـه -دسـتگاه «توزیـع  . گـردد  دجـه سـنواتی درج مـی   و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بو       

ریـزي و توسـعه    ها برعهده شوراي برنامـه  اي شهرستان هاي سرمایه اي و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی        هزینه
  .استان است

ـ  ر مـستقیم و توسـط   طـو  گیرند بـه  هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می اعتبار پروژه تبصره 
  .گردد صورت مجزا تعیین می شورا به

ـ  نمایـد در   ریزي و توسعه استان و معاونـت را مـشخص مـی     سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامهب 
قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسـط        . گردد  قالب قراردادي تنظیم و بین رییس شورا و معاونت مبادله می          

  .شود ت تهیه و ابالغ میمعاون
ـ  داري کل و زیرنظر اداره کل امـور اقتـصادي و دارایـی اسـتان       در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانهج 

حـساب  «عنـوان   هاي معین استان یک حساب به داري کل موظف است براي هر یک از خزانه     خزانه. شود  تشکیل می 
گـردان هـر    در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداي هر سال نیـز میـزان تنخـواه        ) معین استان   خزانه(» کل  داري  خزانه

اي آن استان محاسبه و حداکثر تـا بیـستم    هاي سرمایه اي و تملک دارایی استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه  
  .واریز نماید) خزانه معین استان(» داري کل حساب خزانه«فروردین ماه به 

ـ  هاي  ها و خط مشی  تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستمنظور  بهد 
کلی ناظر بر بودجه عمومی دولـت، کمیتـه تخـصیص اعتبـارات اسـتان بـا مـسؤولیت اسـتاندار و عـضویت معـاون                          

  .شود ریزي استان و رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل می برنامه
ـ هـ اي ملی به استانی، معاونت عـالوه   هاي سرمایه ییهاي تملک دارا ها و طرح  به تناسب واگذاري و اجراي فعالیت 

t  



 36   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

 موظفنـد   هاي اجرایی که تکالیفی براي آنها در این قـانون منظـور شـده اسـت                 کلیه دستگاه 
ریـزي و نظـارت راهبـردي         گزارش عملکرد خود را در موعـد قـانونی مقـرر بـه معاونـت برنامـه                

 ها و اجزاء و   معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصره        .  نمایند ارایهجمهور   رییس
کند، حداکثر ظرف مدت یک مـاه         ها دریافت می    هاي این قانون را که از دستگاه        جداول و پیوست  

هـاي    س از پایان هر شش ماه براي کمیسیون برنامه و بودجه و محاسـبات و سـایر کمیـسیون                  پ
  .ربط مجلس شوراي اسالمی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید ذي

   -2تبصره 
منظـور     ت بر منابع نفـت و گـاز کـشور و بـه            یت و حاکم  ی اعمال حق مالک   ي در راستا  -الف

و وزارت نفت از طریق )  کل کشوريدار خزانه(ن دولت یب به حسای و نحوه تسوین رابطه مالییتع
ـ       شرکت دولتی تابعه ذي    خـام و     نفـت (از ارزش نفـت     %) 5/14(م درصـد    یربط، معادل چهارده و ن

ه یـ عنـوان سـهم آن شـرکت بابـت کل             ن بند به  یا) 3(و  ) 2(دي، موضوع اجزاء  یتول) يعانات گاز یم
 و تعهدات شامل تعهـدات      یجمله بازپرداخت بده  ادشده از ی اي شرکت   نهیاي و هز    هیمصارف سرما 

هاي نفتی  هاي ناشی از فعالیت محیطی و آلودگی ع متقابل و جبران خسارات زیستیاي و ب   هیسرما
شـود، کـه از پرداخـت     ین مییتع) فیس  (مهیهاي حمل و ب     نهیهاي صادرات با احتساب هز      نهیو هز 

  .م سود سهام دولت معاف استیات و تقسیمال
ربط، مکلف است معـادل هـشتاد و پـنج و نـیم      فت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي    وزارت ن 

 کـل کـشور   يدار بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نـزد خزانـه      %) 85,5( درصد
ن تبـصره بـا دولـت       یـ ا) ي(نامـه اجرایـی موضـوع بنـد         نیـی ن تبصره و آ   یشرح مفاد ا    منظور و به  

 از هـشتاد و پـنج و نـیم درصـد          %) 2( درصـد  دو. دیـ ه حـساب نما   یتـسو )  کل کشور  يدار  خزانه(
  .یابد خیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص می به منظور توسعه مناطق نفت%) 85,5(

 يتواند از محل سهم خـود، قراردادهـا         یربط، م   وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي       
مت تمام شده و در چهارچوب بودجه       یساس ق ا د نفت و گاز بر    یاتی تول ی عمل يها  الزم را با شرکت   

  .دیاتی منعقد نمایعمل
 کل کشور   1358 بودجه سال    یحه قانون ی ال یدائم) 38(گزین تبصره   ین تبصره جا  ی مفاد ا  -1

  . شود ی م)1(ی انقالب اسالمي شورا5/10/1358مصوب 
                                                                                                        

u  
ی یـ هـاي اجرا    اي دسـتگاه    در طول سال بخش مربوط از اعتبارات هزینـه         اي مذکور   ی سرمایه یبر اعتبارات تملک دارا   

  .شود ها منتقل می ملی با تشخیص معاونت به استان
سـیله    ش نفـت و     قراردادهـاي فـرو   : 25/5/1358 مصوب   1358 بودجه سال    یقانوندایمی الیحه     38ه  تبصر ـ 1

t  
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 مـت یب، قیـ ا عرضـه شـده در بـورس، بـه ترت         یـ ه و   یـ  اول ي از مباد  یمت نفت صادرات  ی ق -2

 در  یمـت صـادرات   یه در هر محموله و متوسط ق      ی اول ي از مباد  یک بشکه نفت صادرات   ی یمعامالت
ـ   لی بـه پاالیـشگاه  ی نفـت تحـو  ين بـرا یه و همچنـ  ی اول ي از مباد  یک ماه شمس  ی  و یهـاي داخل

 يمتوسـط بهـا   %) 95( نـود و پـنج درصـد       ی و خـصوص   یمی اعـم از دولتـ     ی پتروشـ  يهـا   مجتمع
  . استیبه در هر ماه شمس نفت مشای صادراتيها محموله

 براي تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش، قیمت هـر  1393 در سال  -3
هاي داخلی برابر با رقمی خواهد بـود    تحویلی به پاالیشگاه )نفت خام و میعانات گازي (بشکه نفت 

 و معاونـت    هـاي نفـت و اموراقتـصادي و دارایـی           که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه      
رسـد و اجـازه داده      جمهور به تـصویب هیـأت وزیـران مـی           ریزي و نظارت راهبردي رییس      برنامه

این بند به صورت حسابداري در دفاتر ) 2(التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء شود که مابه می
، )1(رسـد  نامه اجرایی که به تـصویب هیـأت وزیـران مـی     داري کل کشور ثبت و طبق آیین        خزانه

) نفـت خـام و میعانـات گـازي    (همچنین مبناي قیمت در مورد معادل خوراك . تسویه حساب شود  
هاي نفتی ایران     ها به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده         هاي نفتی تحویلی پتروشیمی     فرآورده

  .نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود
هـاي    لـف اسـت کلیـه دریـافتی       ربـط، مک     وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي        -ب

هاي قبل را به هر  حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سال
هاي موضـوع ایـن       الحساب پرداخت   عنوان علی   هاي بیع متقابل به     از کسر بازپرداخت    صورت، پس 
هـاي   ز طریـق حـساب   قبل بالفاصله ايها  ن بودجه سال  ی متناظر در قوان   يه بندها یتبصره و تسو  

هـاي مربـوط در    مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران بـه حـساب          د بانـک    ییـ مورد نظر و مورد تأ    
  .کل کشور واریز نماید داري خزانه

طور متناسـب،   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به  
                                                                                                        

u  
هـاي نفتـی    رده ش نفت خام به هر صـورت و فـرآو   جوه حاصل از فرو لت امضا و و     شرکت ملی نفت ایران از طرف دو      
هـر مبلـغ کـه طبـق بودجـه      . گـردد  داري کل، نزد بانک مرکزي ایران منظور مـی   صادراتی مستقیماً به حساب خزانه    

باید در اختیار شرکت ملی نفـت ایـران گذاشـته شـود بـه ترتیبـی کـه                مصوب شرکت مذکور از محل درآمد عمومی      
بانـک مرکـزي ایـران مکلـف     . شود داري کل در اختیار شرکت قرار داده می نیازهاي شرکت اقتضا کند از طرف خزانه  

  .شد  به میزانی که شرکت تعیین خواهد کرد به شرکت مذکور بفرونیاز شرکت ملی نفت ایران  است ارزهاي مورد
 بـه    کـل کـشور    1393ماده واحده قـانون بودجـه سـال         ) 2(تبصره  ) ي(و  ) الف(بندهاي  نامه اجرایی      آیین  ـ 1

 بـه تـصویب هیـأت وزیـران رسـیده و در ایـن               17/1/1393در تـاریخ     28/1/1393 مورخ   هـ50415ت/6290شماره
  .یده استمجموعه درج گرد
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ربط، با احتـساب      ی تابعه ذي  سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولت      %) 5/14(چهارده و نیم درصد   
%) 2(سهم صندوق توسعه ملی و دو درصـد         %) 29(ست و نه درصد   یهاي بیع متقابل، ب     بازپرداخت

 دولـت   ی و سهم درآمـد عمـوم      1391بازپرداخت برداشت از این صندوق بابت سهم عیدانه سال          
 مبـالغ   این قانون، بـا فـروش     ) 5( جدول شماره    210109 و   210101هاي درآمدي     موضوع ردیف 

قـانون  ) 81(مـاده   ) ج(ران موضوع بند  ی ا ی اسالم ي جمهور يد بانک مرکز  ییارزي به نرخ مورد تأ    
 کـل  يدار را به حساب مربوط نزد خزانـه  )1(برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران    

  . دیکشور واریز نما
رکت دولتی  ران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق ش        ی ا ی اسالم ي جمهور يبانک مرکز 

د ییـ کل کشور در داخل و مورد تأ يدار د خزانهیی آن شرکت مورد تأ يها  ربط را به حساب     تابعه ذي 
کننـدگان مـواد و    مانکـاران، سـازندگان و عرضـه   ی پرداخت بـه پ يآن بانک در خارج از کشور برا      

 يا قراردادهـ  يز و بـرا   یـ  شـرکت وار   ي ارز يهاي جار   نهیزات مربوط به طرف قرارداد و هز      یتجه
  .دیق نمای توثی خارجیالت مالیتسه

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه     ) 84(ماده  ) ح(بند  ) 1( ر جزء ی قسمت اخ  ي اجرا يدر راستا 
 ست و نه درصدیران موظف است بی ای اسالمي جمهوري، بانک مرکز)2(رانی ای اسالميجمهور

 بـه حـساب صـندوق       یرداتعی وا یطب عی را پس از کسر ارزش گاز      یارزش صادرات گاز طب   %) 29(
  .شود یه میازدهم سال، محاسبه و تسویزي از ماه یمبلغ وار. دیز نمای واریتوسعه مل

  
منظـور    بـه  :15/10/1389 مـصوب    ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   81ماده   از   ـ 1

   ...-الف: تنظیم تعهدات ارزي کشور
ـ  پذیري در تجارت خـارجی و   نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت. است» شده شناور مدیریت« نظام ارزي کشور، ج 

ی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کالن از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خـارجی تعیـین    با مالحظه تورم داخل   
  .خواهد شد

مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجساله  برنامهقانون ) 84( از ماده  ــ  2
بخشی از عواید ناشی از     شود با هدف تبدیل       صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می          :15/10/1389

هاي زاینده اقتـصادي و   هاي ماندگار، مولد و سرمایه     هاي نفتی به ثروت     فروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده        
  .شود هاي نفتی تشکیل می هاي آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده نیز حفظ سهم نسل

هـاي ایـن      امـوال و دارایـی    . اي نخواهـد داشـت      ر شعبه صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشو           
  .این ماده در حکم اساسنامه صندوق است. باشد صندوق متعلق به دولت جمهوري اسالمی ایران می

.....  
 :ح ـ منابع صندوق

 هاي  خام، و میعانات گازي، گاز و فرآورده        نفت(از منابع حاصل از صادرات نفت       %) 20(ـ حداقل معادل بیست درصد      1
  هاي برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی در سال) نفتی



39   کل کشور1393قانون بودجه سال 
ماهه مازاد منابع ارزي ناشی  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است به صورت سه

 نسبت بـه مبـانی محاسـباتی     ) نفت خام و میعانات گازي    (از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت        
ربط پس از کسر سهم صـندوق     بودجه حسب اعالم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي          

) 75,000,000,000,000(توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف هفتاد و پـنج هـزار میلیـارد                  
داري کـل کـشور       خزانه. این قانون واریز نماید   ) 5( جدول شماره  210110ریال به ردیف درآمدي     

 – 121 وجوه واریزي را جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیـف          %) 100(درصد  مکلف است صد  
 ستاد کل نیروهاي مسلح با نظـر سـتاد کـل نیروهـاي مـسلح بـه نیروهـاي مـسلح و                       530000
جمهـور   ریزي و نظارت راهبردي ریـیس  هاي وابسته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامه   سازمان

  .پرداخت نماید
ـ ی پاال يها  ربط و شرکت     طریق شرکت دولتی تابعه ذي      وزارت نفت از   -ج    و یش نفت داخل
 يعانـات گـاز   ی خوراك نفـت خـام و م       يان هر ماه بها   یمی موظف است در پا    ی پتروش يها  شرکت

لی بـه وزارت    یمی تحـو  ی پتروشـ  يها   شرکت يها  ن خوراك معادل فرآورده   یافتی خود و همچن   یدر
ن تبـصره  یـ ا) الـف (بنـد  ) 3(مت مذکور در جزءیه قربط را ب نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي 

  .دیز نمای کل کشور واريدار محاسبه و به خزانه
ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از     وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي       

. دیز نمای کل کشور واريدار ها را وصول و ماهانه به خزانه    مییها و پتروش     خوراك پاالیشگاه  يبها
 کـل کـشور مبـالغ مربـوط بـه مـاه قبـل را از        يدار  ز، در پایان هرمـاه خزانـه      یرصورت عدم وار  د

همچنـین  . کنـد   الحساب برداشت می    صورت علی   ربط وزارت نفت به      شرکت تابعه ذي   يها  حساب
هـا بـه حـساب     ها و پتروشـیمی     هاي نفتی و خوراك پاالیشگاه      درصورت عدم واریز بهاي فرآورده    

ور، وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف اسـت بـا اعـالم وزارت نفـت رأسـاً                  داري کل کش    خزانه
 کل کشور اقدام يدار هاي بدهکار و واریز آن به حساب خزانه        نسبت به برداشت از حساب شرکت     

 يمی کـه بابـت بهـا      ی پتروشـ  يها و واحدها     خوراك پاالیشگاه  ين حکم درخصوص بها   یا. نماید
  .باشد یر هستند، نیز نافذ م سنوات گذشته بدهکایخوراك مصرف
 خود به   يها   را به نسبت سهم صادرات فرآورده      يعانات گاز یهایی که نفت خام و م       پاالیشگاه

مـت تحویـل روي   یق%) 95(هـا، نـود و پـنج درصـد     ارانـه یمت مذکور در قانون هدفمنـدکردن     یق
 ي جمهور يکزق بانک مر  یصورت ارز و از طر       آن را به   يداري و بها  یفارس خر   جیخل) فوب(کشتی
) 1(کنند مشمول مفاد جزء یز می کل کشور واريدار د خزانهیی مورد تأيها ران به حساب ی ا یاسالم

  .باشند ی نم)1(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران) 84(ماده ) ح(بند 
  
) 1390-1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجساله   برنامهقانون  ) 84(ماده  ) ح( بند   1جزء    ـ 1

t  
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 مـواد    و ی نفتـ  يها  التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورده           مابه -د
می به وزارت نفت از طریـق شـرکت دولتـی تابعـه           ی پتروش يها   شرکت يلی از سو  ی تحو یافزودن
ها حسب    کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده          مصرف  ربط فروخته شده به     ذي

لیات و خام معادل آنها و توزیع، فروش، ما ها و نفت هاي انتقال داخلی فرآورده   عالوه هزینه   مورد به 
نفت به حساب بدهکار  هاي پاالیش عوارض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکت     

گردد و از آن طریق در بدهکار حـساب   ربط ثبت می  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي       
  .شود نیز ثبت می) داري کل کشور خزانه(دولت 

ب بستانکار وزارت نفـت از طریـق شـرکت          داري کل کشور به حسا      معادل این رقم در خزانه    
صورت مستقل توسط شـرکت مـذکور در        ربط، منظور و عملکرد مالی این بنـد به         دولتی تابعه ذي  

رماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضـوع       یماهه از پایان ت     مقاطع زمانی سه  
گـردد و تـسویه     کـشور تـسویه مـی   داري کل الحساب با خزانه صورت علی  ن تبصره به  یا) الف(بند

  . شود ی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام مییحساب نها
هـاي    هاي دولتی تابعه وزارت نفت از جمله طرح         اي شرکت    بـازپرداخت تعهدات سرمایه   -  هـ

شوند و  یا میبیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراي این قانون ایجاد شده و   
عهـده   بـه ) سـیف (هاي حمل و بیمـه        هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزینه         همچنین هزینه 

  . باشد یهاي یادشده م شرکت
ربط    دولتی تابعه ذي   يها  ق شرکت یاتی، وزارت نفت از طر    ی بودجه عمل  ي اجرا ي در راستا  -و

گفتـه و   شی پي از درصدهااي از محل سهم خود را هی سرمايها  طرحيها موظف است موافقتنامه  
د یجمهور مبادله و گزارش عملکرد تول سیی ريزي و نظارت راهبردیر ر منابع، با معاونت برنامه  یسا

 و معاونت یی و دارايماهه به وزارت امور اقتصاد  دان در مقاطع سه   یک هر م  ینفت و گاز را به تفک     
  . دی نماارایهجمهور  سی رئيزي و نظارت راهبردیر برنامه

  مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در    -ز  
هـاي وارداتـی، فقـط        کنندگان و همچنین نفت تولیـدي و فـرآورده          مصرف) قبوض( صورتحساب

هـاي    بار در انتهاي زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پـاالیش و پخـش فـرآورده                   یک
هاي گاز  ربط وزارت نفت و شرکت هاي دولتی تابعه ذي و شرکت) یش نفتهاي پاال شرکت(نفتی  

هاي توزیع آب و برق استانی بـر مبنـاي    ربط وزارت نیرو و شرکت هاي تابعه ذي  استانی و شرکت  
مالیات مزبـور بـه حـساب درآمـد عمـومی نـزد             . شود  قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می      

                                                                                                        
u  

  . در این مجموعه درج گردیده است15/10/1389مصوب 
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قـانون مالیـات بـر ارزش افـزوده مـصوب      ) 39(ض طبق ماده   داري کل کشور واریز و عوار       خزانه

همچنین مبناي قیمت فـروش     . گردد  توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز می      ) 1( 17/2/1387
، )2(قانون مالیات بـر ارزش افـزوده      ) 38(ماده  ) 1(براي محاسبه عوارض آالیندگی موضوع تبصره     

  
  . این ماده در پاورقی بعد درج گردیده است  ـ 1
  :کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی17/2/1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  ازـ 2

ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیـات   ها و دهیاري نرخ عوارض شهرداري   ـ38ماده  
  :گردد این قانون، به شرح زیر تعیین می) 16(موضوع ماده 

  ؛)1(*%)5/1(درصد  ونیم این قانون، یک) 16(دمات مشمول نرخ صدر ماده الف ـ کلیه کاالها و خ
  ؛%)3(ب ـ انواع سیگار و محصوالت دخانی، سه درصد 

  ؛%)10 ( ده درصد ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما،
  %).5(درصد  و نفت کوره پنج%) 10(ـ نفت سفید و نفت گاز، ده درصد  د

محیط زیست که اسـتانداردها و ضـوابط حفاظـت از محـیط زیـست را رعایـت              واحدهاي تولیدي آالینده     ـ1تبصره  
تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال          (نمایند، طبق تشخیص و اعالم سازمان حفاظت محیط زیست            نمی
ن، هاي نفت و واحدهاي پتروشیمی، عالوه بر مالیات و عوارض متعلـق موضـوع ایـن قـانو                  ، همچنین پاالیشگاه  )بعد

ایـن   )2(* )17( حکـم مـاده  . باشند از قیمت فروش به عنوان عوارض آالیندگی می %) 1(مشمول پرداخت یک درصد     
  .باشد هاي آن به عوارض آالیندگی موضوع این ماده قابل تسري نمی قانون و تبصره

أییـد سـازمان حفاظـت    به رفع آالیندگی اقدام نمایند، با درخواست واحـد مزبـور و ت   سال نسبت    واحدهایی که در طی   
در این صورت، واحدهاي یـاد شـده از اول دوره مالیـاتی             . گردند  محیط زیست از فهرست واحدهاي آالینده خارج می       

  .آالیندگی نخواهند شد مزبور به سازمان امورمالیاتی کشور، مشمول پرداخت عوارض  بعداز تاریخ اعالم توسط سازمان
زیـست بـه فهرسـت واحـدهاي آالینـده       محـیط   حفاظـت   و اعالم سازمان   صسال بنا به تشخی     طی که در    واحدهایی

زیست اضافه گردند، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعالم توسط سـازمان حفاظـت محـیط زیـست مـشمول                محیط
  .پرداخت عوارض آالیندگی خواهند بود

قرار واحـد تولیـدي و در خـارج از    عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداري محل اسـت       
هـاي همـان    شـود، تـا بـین دهیـاري         واریز مـی  )3(* )39(ماده) 2(حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره       

  .شهرستان توزیع گردد
 در صورتی که واحدهاي تولیدي به منظور ارتقـاء مهـارت و سـالمت کارکنـان خـود مراکـز آموزشـی و                     ـ2 تبصره  

%) 10(توانند ده درصد  و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعالم وزارت کار و امور اجتماعی می           ورزشی ایجاد کرده    
این ماده را تا سقف هزینه صـورت گرفتـه درخواسـت اسـترداد نماینـد، در صـورت تأییـد         ) الف(عوارض موضوع بند    

 اسـترداد حـسب مقـررات ایـن قـانون      هاي مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا   هزینه
  .خواهد بود

یافته، معادل نـیم درصـد        به منظور تأسیس و توسعه واحدهاي آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه             ـ 3 تبصره  
این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پـرورش واریـز                ) الف(از عوارض وصولی بند     %) 5/0(

گردد در اختیـار وزارت یـاد شـده قـرار          ن از محل اعتباري که در قوانین بودجه سنواتی منظور می          گردد و معادل آ     می
t  
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 .خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبـور هزینـه گـردد                       
 و پـرورش، کـشور و امـور اقتـصادي و     هـاي آمـوزش   به پیشنهاد مشترك وزارتخانه  )4(*ی این تبصره  یاجرا   نامه  ینیآ

   .رسد وزیران می دارایی به تصویب هیأت
 مـصوب   ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم  قانون برنامه پنجساله     117 بند الف ماده     2به تبصره     - 1*

  . مراجعه نمایید15/10/1389
 :ي مجلس شوراي اسـالمی  کمیسیون اقتصاد17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17ماده  ـ  2*

هـاي   هاي اقتصادي خود بـه اسـتناد صورتحـساب    هایی که مؤدیان در موقع خرید کاال یا خدمت براي فعالیت            مالیات
یـا بـه آنهـا     هاي وصول شده توسط آنهـا کـسر و   صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات 

هـاي اقتـصادي    طوط تولید نیز از جمله کاالي مورد استفاده براي فعالیت ماشین آالت و تجهیزات خ    . گردد مسترد می 
 . گردد مؤدي محسوب می

در صورتی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشـته باشـند، مالیـات                     ـ1تبصره  
 ر صورت تقاضـاي مؤدیـان، اضـافه   هاي بعد مؤدیان منظور خواهد شد و د اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره   

  . هاي جاري درآمد مربوط، مسترد خواهد شد مالیات پرداخت شده از محل وصولی
در صورتی که مؤدیان به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشـند و                    ـ2تبصره  

رداخت شده بابت خرید کاال یا خدمت تا این مرحلـه           هاي پ   یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات        
  . باشد قابل استرداد نمی

درصورتی که مؤدیان به عرضه توأم کاالها یا خدمات مشمول مالیات و معـاف از مالیـات اشـتغال داشـته      ـ3تبصره  
ی مـؤدي منظـور   هاي پرداخت شده مربوط به کاالها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیـات              باشند، صرفاً مالیات  

  . خواهد شد
و ) 16(مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابـت کاالهـاي خـاص موضـوع تبـصره مـاده                  ـ4تبصره  

ایـن قـانون، صـرفاً در مراحـل واردات، تولیـد و توزیـع مجـدد آن کاالهـا توسـط               ) 38(مـاده ) د(و) ج(،  )ب(بندهاي  
هاي وصول شده و یـا قابـل اسـترداد بـه آنهـا                ن آن، قابل کسر ازمالیات    واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگا    

  .خواهد بود
ـ 5تبصره  هاي ارزش افزوده پرداختی مؤدیان کـه طبـق مقـررات ایـن قـانون قابـل کـسر از         آن قسمت از مالیات  
ي مـستقیم  هـا  هـاي قابـل قبـول موضـوع قـانون مالیـات        شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه       هاي وصول   مالیات

  . شود محسوب می
ـ 6تبصره  مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظـرف سـه مـاه از تـاریخ       

در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مـدت  ) %2(درخواست مؤدي مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد  
  . تأخیر خواهد بود

ـ 7تبصره  ها بـراي انجـام وظـایف و     ها و دهیاري هایی که در موقع خرید کاالها و خدمات توسط شهرداري اتمالی  
  .گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود خدمات قانونی پرداخت می

 :سـالمی  کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي ا17/2/1387مصوب   قانون مالیات بر ارزش افزوده39 ـ ماده  3*
 بـه درخواسـت   کـه بنـا   رابطـی    هاي  این قانون را به حساب    ) 38(م متعلق موضوع ماده   یمؤدیان مکلفند عوارض و جرا    

t  
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  . داخل کشور استی در یکننده نها  فروش فرآورده به مصرفقیمت
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گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعـالم   کشور افتتاح می    کل  داري  کشور و توسط خزانه     امور مالیاتی   سازمان  
تی کشور موظف است عوارض وصولی هر مـاه را تـا پـانزدهم مـاه بعـد بـه             سازمان امور مالیا  . گردد، واریز نمایند    می

  :ترتیب زیر به حساب شهرداري محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید
در مورد مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداري محل و در مـورد              ) 38(ماده) الف(عوارض وصولی بند    )  الف

هاي همان شهرستان   حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاري         مؤدیان خارج از حریم شهرها به       
  یافتگی؛ بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه

  . به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور) 38(ماده) د(و ) ج(، )ب(عوارض وصولی بندهاي ) ب
گـردد، در حـساب    مـی  ع ایـن مـاده واریـز   هـاي موضـو    از وجوه واریزي کـه بـه حـساب   %)3(سه درصد ـ1تبصره 

ــز   ــام ســازمان امــور مالیــاتی کــشور واری ــه بــه ن ــزد خزان ــار  مــی مخــصوصی ن شــود و معــادل آن از محــل اعتب
گــردد در اختیــار ســازمان مزبــور کــه وظیفــه شناســایی،  مــی اختــصاصی کــه در قــوانین بودجــه ســنواتی منظــور

تجهیـزات،   باشـد، قـرار خواهـد گرفـت تـا بـراي خریـد        دار مـی  وصـول ایـن عـوارض را عهـده     رسیدگی، مطالبه و
اسـتناد ایـن بنـد بـه عنـوان پـاداش          وجـوه پرداختـی بـه     . آموزش و تـشویق کارکنـان و حـسابرسی هزینـه نمایـد            

  .مستثنی است وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر
. شود نام وزارت کشور افتتاح می ور بهداري کل کش  حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانهـ2تبصره 

) 1(ایـن مـاده و تبـصره    ) الـف (هاي اخیر بند  توزیع مذکور در قسمت نحوه به استثناء(وجوه واریزي به حساب مزبور 
بـر  ) جمعیـت  شهرهاي بـاالي یـک میلیـون نفـر    (کالن شهرها ) %20(به نسبت بیست درصد ) قانون این) 38(ماده

یـافتگی و جمعیـت و    کمترتوسـعه  سـایر شـهرها بـر اسـاس شـاخص     ) %60(داساس شاخص جمعیت، شصت درصـ 
تحـت نظـر کـارگروهی متـشکل از نماینـدگان معاونـت        ها بر اسـاس شـاخص جمعیـت    دهیاري) %20(درصد بیست
 جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کـشور و یـک نفـر نـاظر بـه      رییس نظارت راهبردي ریزي و برنامه

پیـشنهاد مـشترك وزارت امـور     ی که بـه ینامه اجرا ینیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی مطابق آانتخاب کمیسی
رسـد توزیـع و توسـط     هـا بـه تـصویب هیـأت وزیـران مـی       اسـتان  اقتصادي و دارایی، وزارت کشور و شـوراي عـالی   

هـا و   شـهرداري  ت بـه هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخـ . شود ها هزینه می ها و دهیاري شهرداري
ایـن مـاده ممنـوع       )1(ایـن قـانون و تبـصره      ) 38(ماده) 3( و )2(هاي ، تبصره )5(*)37(ها و وجوه موضوع ماده     دهیاري

هـا و   بار به شوراي عالی اسـتان  عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک وزارت کشور موظف است، گزارش. باشد می
  .اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید کمیسیون

ـ 4*  به تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتمـاعی و دولـت   22/6/1388نامه اجرایی مذکور در تاریخ  آیین  
  .الکترونیک رسیده است

یـک در هـزار از وجـوهی کـه بابـت مالیـات،        :17/2/1387 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب37ماده  ـ  5*
 گردد، در حساب مخصوصی در خزانـه بـه نـام سـازمان امـور      این قانون وصول می م متعلق موضوعیجراعوارض و 

گـردد، در اختیـار    مـی  سنواتی منظـور  گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانین بودجه مالیاتی کشور واریز می
 وجـوه . نندگان و مؤدیان هزینه نمایـد ک براي آموزش، تشویق و جایزه به مصرف سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا

  .پرداختی به استناد این بند از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است
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ربط موظف است عالوه بـر دریافـت نـرخ             وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي        -ح
ریـال بـه عنـوان عـوارض        ) 130(  گاز، به ازاي مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکـصد و سـی            

داري کل کشور عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست            ازمشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه       
ریال صرفاً براي احداث تأسیسات و خطوط ) 21,500,000,000,000(هزار و پانصد میلیارد و یک 

هایی که  خیز، گازخیز و استان لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفت
منابع مـذکور بـه عنـوان درآمـد     . برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزینه نماید     

  .باشد گردد و مشمول مالیات نمی ربط محسوب نمی هاي ذي رکتش
ها بـه   ریال از منابع حاصله متناسب با وصولی ) 7,000,000,000,000( هفت هزار میلیارد     -1

  :شود شرح زیر هزینه می
سـازي سـامانه    ریال براي تأمین و استاندارد) 3,000,000,000,000( سه هزار میلیارد    - 1-1

داري کل کشور به سازمان نوسـازي،     ا اولویت مدارس روستاها از طریق خزانه      گرمایشی مدارس ب  
  توسعه و تجهیز مدارس کشور

  ریال براي طرح سرانه مدارس) 1,200,000,000,000( یک هزار و دویست میلیارد -2-1
  ریال براي بهسازي روستاها) 1,000,000,000,000( یک هزار میلیارد -3-1
  ریال براي آبرسانی روستاها) 1,000,000,000,000( یک هزار میلیارد -4-1
هاي عـشایري سراسـر کـشور         ریال براي طرح  ) 200,000,000,000( دویست میلیارد    -5-1

اي  هـاي سـرمایه   هاي تملک دارایی    آن صرف طرح  %) 75(که حداقل هفتاد و پنج درصد         طوري  به
  .ها شود عشایري استان

هاي   هاي فنی و اعتباري طرح      ریال براي کمک  ) 600,000,000,000( ششصد میلیارد    -6-1
  آبیاري تحت فشار

ربط مکلف است تا مبلغ پنج هـزار میلیـارد             وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي        -2
منظور اجراي خطوط لولـه گازرسـانی بـه شـهرها و روسـتاهاي                ریال به ) 5,000,000,000,000(

) 3,000,000,000,000(هزار میلیـارد      ترتیب سه  استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، به       
ریال از محل مازاد تـراز صـادرات و واردات گـاز            ) 2,000,000,000,000(ریال و دو هزار میلیارد      

هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سـقف پنجـاه هـزار      را به پروژه   1393طبیعی در سال    
ها و خطـوط انتقـال گـاز طبیعـی            االیشگاهریال صرف توسعه پ   ) 50,000,000,000,000(میلیارد  

  .سراسري با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند
هاي نفت و نیرو مکلفنـد کلیـه درآمـدهاي ریـالی و               هاي دولتی تابعه وزارتخانه      شرکت -ط

داري کل کشور به نام      هاي متمرکز وجوه ریالی و ارزي که از طریق خزانه           ارزي خود را به حساب    
  . شود، واریز نمایند مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح میآنها نزد بانک 
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دوازدهم بودجه    داري کل کشور مکلف است متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک              خزانه

 يهـا  هاي مذکور را بــراي مـصارف جـاري و تملـک دارایـی           مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت    
  .اي به آنها پرداخت کند هیسرما
داري کـل کـشور بـا         ی این تبصره شامل سازوکار تسویه حـساب خزانـه         نامه اجرای    آیین -ي

ران و همچنین قراردادي که وزارت نفـت بـه نماینـدگی از طـرف دولـت بـا                   ی نفت ا  یشرکت مل 
شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این تبصره براي عملیات نفـت، گـاز، پـاالیش و پخـش منعقـد                  

هاي نفت و امور اقتـصادي و دارایـی و            رك وزارتخانه شنهاد مشت یپ  نماید، تا پایان خرداد ماه به       می
 )1 (.رسـد  یران مـ یـ أت وزیـ ب هیتـصو  جمهـور بـه    سی رئيزي و نظارت راهبردیر معاونت برنامه 

هاي حسابداري الزم به نحوي که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانـات گـازي در             دستورالعمل
ربط وزارت نفت انعکـاس داشـته          تابعه ذي  هاي دولتی   دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت       

نفت و تأیید وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیـه و تـا پایـان مـرداد مـاه        پیشنهاد وزارت   باشد به 
  . شود ابالغ می
 و  يربط، مکلف است نـسبت بـه نوسـاز           وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي        -ك

ن منـابع  ی و تـأم ی نفتـ يهـا   و فرآوردهينات گازعایتوسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و م       
هـا    ع فرآورده یسازي و توز    رهین، ذخ یهاي تأم   رساختیها و ز     سهم دولت در توسعه پاالیشگاه     یمال

 را ی نفتيها تر فرآورده یمت هر ل  یبه ق %) 5(درصد  ش پنج یاز از محل افزا   یاقدام کند و منابع مورد ن     
) 15,000,000,000,000(تا سـقف پـانزده هـزار میلیـارد     عنوان عوارض پس از واریز به خزانه       به

باشـد   ات مییگردد و معاف از مال     یدرآمد مذکور جزء درآمد شرکت محسوب نم      . ریال تأمین نماید  
  .رسد  موارد مذکور به مصرف میيآن برا%) 100(و صددرصد
 وري بخـش   قـانون افـزایش بهـره     ) 24( وزارت نفت مکلف است در راستاي اجراي ماده        -ل

دار کـردن حـداقل        نسبت به تأمین اعتبار بـرق      )2(23/4/1389کشاورزي و منابع طبیعی مصوب      
هـاي توزیـع بـرق        وزارت نیـرو و شـرکت     . ي کشاورزي اقدام نماید   ها  چاهاز  %) 20(بیست درصد   

  
 در تـاریخ   کل کشور1393ماده واحده قانون بودجه سال ) 2(تبصره ) ي(و ) الف(بندهاي نامه اجرایی     آیین  ـ 1
 ابـالغ و در ایـن       28/1/1393 مـورخ    هــ  50415 ت/6290 به تصویب هیأت وزیران رسیده و به شماره        17/1/1393

  .مجموعه درج گردیده است
وزارت نفت مکلف  :23/4/1389 مصوب طبیعی منابع و کشاورزي وري بخش قانون افزایش بهره 24ماده  ـ 2

را بـه حـسابی کـه در     کـشاورزي  هـاي آب  جویی سوخت ناشی از برقی کردن چاه است همه ساله مبالغ ریالی صرفه
بـه مـصرف    و اختـصاص یابـد   کـشاورزي  هاي واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه گردد، داري کل افتتاح می انهخز

هـا را   ها، برق چاه شهرستان کشاورزي هاي توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد شرکت و وزارت نیرو .برسد
  .تأمین نمایند
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  . را تأمین نمایندها چاهها، برق  استانی موظفند با درخواست سازمان جهادکشاورزي شهرستان
ي کشاورزي با منابع انرژي نوین از جمله ها چاهظف است در ازاي برقی کردن      دولت مو  -م  

مبلـغ معـادل    ) نفـت گـاز   ) (فـسیلی (اي  ي سـنگواره  ها  سوختجاي استفاده از      انرژي خورشیدي به  
جمله خورشیدي پرداخـت نمایـد و          هاي تولیدي برق از     پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت      

  .ورزان تحویل دهدتجهیزات مربوطه را به کشا
ــغ ده میلیــارد         -ن  ــا مبل ــاز اســت ت ــران مج ــوري اســالمی ای ــزي جمه ــک مرک  بان

دالر از محــل منــابع ارزي خــود در خــارج از کــشور را منــوط بــه تعهــد و  ) 10,000,000,000(
هاي تابعه وزارت نفـت جهـت    بازپرداخت اصل و سود این تسهیالت از محل منابع داخلی شرکت 

هاي مـشترك   هاي باالدستی نفت و گاز در حوزه      ي وزارت نفت از جمله طرح     ها  تأمین منابع طرح  
 و خطوط انتقال نفت خام و میعانات گازي بـه  ی نفتيها  انتقال گاز و فرآوردهیو خطوط لوله اصل   

  .صورت خط اعتباري اختصاص دهد هاي مذکور به شرکت
هـاي دولتـی      ط شرکت گاز، آب و فاضالب توس       منابع حاصل از فروش انشعابات برق،        -س  

گـردد و   شـود واریـز مـی    کـل کـشور تعیـین مـی         داري  ربط به حساب خاصی که توسط خزانه        ذي
هـا   اي ایـن شـرکت   هاي توسعه آن پس از دریافت از حساب مذکور براي طرح   %) 100(درصد    صد
  .رسد مصرف می به

ق و حـ  ) متناسب با مـساحت فـضاهاي اصـلی       (هزینه مصرف با رعایت الگوي مصرف        –ع  
هـا و امـاکن دینـی         حـسینیه   ها،    هاي علمیه، مساجد، دارالقرآن     انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه      

  .هاي دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است اقلیت
ربـط معـادل ارزش ریـالی          وزارت نفت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعـه ذي           –ف  

ریـال را جهـت     ) 6,000,000,000,000(پانصد هزار تن قیر رایگان تا سقف شش هـزار میلیـارد             
ربط وزارت راه  هاي روستایی فاقد آسفالت در اختیار شرکت تابعه ذي روکش آسفالت و آسفالت راه 

  .و شهرسازي قرار دهد
شود با تضمین وزارت نفت از طریـق شـرکت       هاي گازرسانی اجازه داده می       به شرکت  -ص  

ریـال تـسهیالت جهـت      )30,000,000,000,000(هزار میلیـارد      ربط تا سقف سی     دولتی تابعه ذي  
اجراي خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولویت مناطق سردسیر و بازپرداخـت                

  .پنجساله دریافت نمایند
هـاي    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است هماهنگی الزم را از طریـق بانـک              

  .عامل صورت دهد
  :شود ه می اجازه داد1393در سال  –ق
هاي نفت و گـاز       ربط براي اجراي طرح     هاي دولتی تابعه ذي      وزارت نفت از طریق شرکت     -1
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از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز بـا اولویـت مخـازن مـشترك و افـزایش ظرفیـت                      

هـاي نفتـی و    پاالیش نفت خام و میعانات گازي و محصوالت پتروشیمی، رشد صادرات فـرآورده        
هـاي   جاي فـرآورده   سوختن گازهاي همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به         جلوگیري از 

دالر به صورت ارزي یا معادل ریـالی        ) 100,000,000,000(ربط تا سقف یکصد میلیارد        نفتی ذي 
 اقدام بـه    )1(قانون اساسی   )44( هاي کلی اصل چهل و چهارم       آن با رعایت قانون اجراي سیاست     

هاي موضوع  و یا روش) BOT( برداري و تحویل متقابل، ساخت، بهره  ه روش بیعگذاري ب سرمایه
 با تضمین خرید )2(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران    ) 214(ماده) ب(بند

قـرارداد منعقـد و یـا       ) سال  حداقل ده (محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات براي بلندمدت          
 يهـا   طـرح يگذاري صـادر نمایـد و همچنـین بـه منظـور اجـرا          براي سرمایه مجوزهاي الزم را    

 مختلـف از جملـه   يهـا   در بخشي و کاهش مصرف انرژيا   گلخانه يسازي، کاهش گازها    نهیبه
، ساختمان، يلی درون و برون شهری و ریو حمل و نقل عموم) بر يع انرژیت صنایبا اولو(صنعت 

ت شهرهاي بزرگ و    یبا اولو  (CNGیر، گسترش استفاده از     دپذیهاي تجد   يتوسعه استفاده از انرژ   
مـصرف، بـه وزارت نفـت اجـازه داده           کـم  يد خودروهـا  یـ و تول ) ين شهر ی ب ی اصل يها  ر راه یمس
 بـا   )3(قـانون اساسـی     )44(هاي کلی اصل چهل و چهـارم        شود با رعایت قانون اجراي سیاست       یم

زات سـاخت   یـ ت اسـتفاده از تجه    یـ لو بـا او   ی و عموم  یگذاران بخش خصوص    هیان و سرما  یمتقاض
  .دیداخل، قرارداد منعقد نما

 اجراء و بازپرداخت و سقف تعهـد دولـت          يبند  طی، زمان یمح  ستی و ز  ي و اقتصاد  یه فن یتوج
  .رسد ی اقتصاد ميب شورایشنهاد وزارت نفت به تصویها با پ ک از طرحیدر هر

ـ       ن بند به  یهاي موضوع ا    گذاري  هیتعهد بازپرداخت اصل سرما     یعهده دولت بوده و شرکت مل
را در هـر  ) خـام معـادل   نفـت ( حاصل شده  ییجو   از صادرات سوخت صرفه    یران منابع ناش  ینفت ا 

گـذار پرداخـت و همزمـان بـه      هید بـه سـرما  ی سررسيها پروژه پس از اعالم وزارت نفت در سال      
  .نماید یه حساب میمنظور و تسو)  کل کشوريدار خزانه(حساب بدهکار دولت 

  
از انتـشارات ایـن   . ا.ا.نون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه ج  براي مالحظه قانون مذکور به مجموعه قا  ـ 3و  1

   . رجوع شود www.dotic.irمعاونت و یا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجساله   برنامه قانون   214از ماده   . ـ 2

اي  هـاي سـرمایه   هاي تملک دارایی منظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرح     ف است به  دولت موظ  -15/10/1389
  :قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا در آورد) 44(با رعایت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم 

ـ  ابع مـالی،  تـأمین منـ  «، »برداري و واگـذاري  تأمین منابع مالی، ساخت، بهره«قبیل  هاي اجرایی مناسب از  روشب 
سـاخت،  «و یـا  » مـشارکت بخـش عمـومی ـ خـصوصی     «، »طرح و ساخت کلید در دست«، »برداري ساخت و بهره

    .کار گیرد هاي کافی به بینی تضمین را با پیش» برداري و مالکیت بهره

http://www.dotic.ir
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شـود بـا رعایـت قـانون اجـراي            هاي تابعه و وابسته وزارت نفـت اجـازه داده مـی             شرکتبه  
گـذار بخـش غیردولتـی        قـانون اساسـی بـا سـرمایه       ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم         سیاست

  .مشارکت نمایند
دالر یـا  ) 500,000,000(هاي موضوع این بند تا سقف تعهد دولـت تـا پانـصد میلیـون        طرح

ه تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت بـه تأییـد شـوراي اقتـصاد          معادل ریالی آن ب   
  .رسد می

 قیمت نفت خام و میعانات گـازي بـراي واحـدهاي جدیـد پـاالیش و یـا توسـعه کمـی                       -2
قیمـت  %) 95(تـا نـود و پـنج درصـد          %) 90(واحدهاي موجود غیردولتی در داخل بین نود درصد         

خلیج فارس بر اساس دستورالعملی که توسـط وزارت نفـت           ) فوب(صادراتی تحویل روي کشتی     
  .گردد شود براي حداقل ده سال پس از بهره برداري تعیین می اعالم می

ها به   قیمت پایه خوراك گاز واحدهاي پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه-3
همچنین به منظور . ر نشودسنت در هر متر مکعب کمت) 13(گردد که از سیزده     اي تعیین می    گونه

گـذاري در صـنایع    تحریک و تشویق واحدهاي پتروشیمی و فعاالن اقتصادي به توسـعه سـرمایه         
تکمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توسعه یافتـه و رعایـت مکـان                    

 کـه نـرخ بـازده       اي تخفیف دهد    صورت پلکانی به گونه     یابی وزارت نفت، قیمت خوراك گاز را به       
آیین نامه اجرایی تخفیف پلکـانی بـر اسـاس          . باشد%) 30(درصد   گذار تا سی    داخلی ارزي سرمایه  

ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت نفت تهیـه             هاي ترکیبی فوق ظرف مدت سه       شاخص
  . )1(رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می می

از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر نفت و          ماه      نامه اجرایی این تبصره ظرف یک       آیین
  .رسد وزیران می ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور به تصویب هیأت معاون برنامه
   - 3تبصره 
هاي   قانون اجراي سیاست  ) 3(ماده    )ب(و  ) الف(بندهاي  ) 1( در راستاي اجراي تبصره      -الف

 وزارت امـور اقتـصادي و       11/12/1389وب  ، مص )2(قانون اساسی ) 44(کلی اصل چهل و چهارم      
  
 10/2/1393کشور که در تـاریخ    کل1393قانون بودجه سال ) 2(تبصره ) ق(بند  ) 3(نامه اجرایی جزء       آیین  ـ 1

 ابـالغ و در ایـن مجموعـه درج          14/2/1393هـ مورخ   50414ت  /14485به تصویب هیأت وزیران رسیده، به شماره        
  .گردیده است

 8/11/1386قـانون اساسـی مـصوب       ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهـارم          قانون اجراي سیاست  ) 3( ماده   ـ 2
قلمـرو   -)صالحات و الحاقات بعـدي  با ا ( مجمع تشخیص مصلحت نظام      25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و     

 :شود هاي اقتصادي دولت به شرح زیر تعیین می فعالیت
هـا   اقتصادي کـه موضـوع فعالیـت آن    هاي گذاري و مدیریت براي دولت در آن دسته از بنگاه مالکیت، سرمایه ـ الف

t  
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، تأسیس مؤسسه ویا شرکت   اي  هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    این قانون است، ازطرح    )1(*)2(یک مادة    مشمول گروه 

 .ممنوع است به هرمیزان دولتی، به هرنحو و بخش عمومی غیر هاي خصوصی و تعاونی و بخش با دولتی، مشارکت
ـ 1تبصره  الـشرکه، حقـوق مالکانـه، حـق      سـهام و سـهم   الشرکه، حق تقدم ناشی از  دولت مکلف است سهم، سهم 

 هـا جـزء   دولتی که موضوع فعالیـت آن  ها و مؤسسات دولتی و غیر هها، بنگا شرکت برداري و مدیریت خود را در بهره
اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري    ، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه)2(*این قانون است  ) 2( گروه یک مادة  

 .و عمومی غیردولتی واگذار نماید هاي خصوصی، تعاونی اسالمی ایران به بخش
 این قانون و بعد از)3(*)2(هاي مربوط به گروه یک ماده مدیریت دولت در بنگاه ارکت و تداوم مالکیت، مشـ2تبصره 

و یـا شـروع فعالیـت در مـوارد      انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی  
 .اسالمی و براي مدت معین مجاز است ضروري تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شوراي

اي مـصوب دولـت پـس از فراخـوان عمـومی از سـوي        هـاي توسـعه    سازمان ـ) 11/12/1389اصالحی  ( 3تبصره  
گـذاري بـدون    سـرمایه  تمایـل بخـشهاي غیردولتـی بـراي     ربط و احراز عـدم   شرکت مادرتخصصی ذي وزارتخانه یا

ون در منـاطق  ایـن قـان   )4(*)2(مـاده   هـاي گـروه یـک    هـاي اقتـصادي موضـوع فعالیـت     مشارکت دولت در طـرح 
سـهام یـا   . هـاي غیردولتـی نماینـد    گذاري مشترك با بخـش  اقدام به سرمایه میزان توانند به هر یافته می  کمترتوسعه
بـا رعایـت مقـررات ایـن      برداري دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره قدرالسهم

   .قانون واگذار شود
ربـط،   ذي گذاري دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه فراخوان و حـد مجاز سرمایه حوههاي اقتـصادي، ن نوع طرح

 طور مشترك تهیـه شـود    ریاست جمهوري به ریزي و نظارت راهبردي وزارت اموراقتصادي و دارایی و معاونت برنامه
  .وزیران برسـد و به تصویب هیأت 

به صـورت جداگانـه و پیوسـت     ساله ها را همه گذاري  سرمایهها و طرح است فهرست و مشخصات این  دولت موظف  
  .نماید لوایح بودجه سنواتی به مجلس شوراي اسالمی اعالم

  .حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران اعتبار دارد
وجـوه    داخلی خود را با اولویت به صـورت اي مجازند منابع هاي توسعه  سازمانـ) 11/12/1389الحاقی  (4 تبصره

هاي نـوین بـا    هاي مصوب در حوزه طرح اي دولتی براي اعطاء تسهیالت یا کمک به هاي توسعه اداره شده نزد بانک
تواننـد تـا سـقف چهـل و نـه       ها مـی  همچنین این سازمان. اختصاص دهند هاي غیردولتی فناوري پیشرفته به بخش

گذاري نمایند و  سرمایه هاي نوین با فناوري پیشرفته ردولتی به صورت مشترك در حوزهبا بخشهاي غی  %)49(درصد 
برداري، سهام یا قدرالـسهم خـود را مطـابق مقـررات ایـن       بهره سال پس از در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه

در هـر مـورد قبـل از      بنـد هاي موضوع ایـن  گذاري ربط و سرمایه اي ذي  هاي توسعه نام سازمان. نمایند قانون واگذار
ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه ساالنه  ها همه اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آن

   .اعالم شود به مجلس شوراي اسالمی
عنـوان سـازمان    هـاي صـنعتی ایـران بـه      سازمان صنایع کوچـک و شـهرك  ـ) 11/12/1389الحاقی ( 5 تبصره
. باشـند  مقررات این قانون مشمول واگذاري مـی  هاي استانی تابعه آن مطابق شود و کلیه شرکت عیین میاي ت توسعه

 هـا بـا   هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاري آن هاي یادشده،  واگذاري شرکت به منظور فراهم نمودن امکانات
هـاي اموراقتـصادي    مهوري، وزارتخانهتشخیص کارگروه مشترك معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست ج     

t  
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ها و یـا سـایر    هاي صنایع و معادن استان   و تصویب هیأت وزیران، به سازمان      )5(*صنعت، معدن و تجارت   و دارایی و    
  .شود ها منتقل می ی مربوط، نظیر استانداريیهاي اجرا دستگاه

ـ  دولتی در هر فعالیت مشمول گـروه دو    هاي از ارزش مجموع سهام بنگاه) %80(درصد  دولت مکلف است هشتادب 
 .هاي خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید آهن را به بخش راه این قانون به استثناء راه و )6(*)2(ماده 

ایـن   )7(*)2(مـاده   هـاي گـروه دو   دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیـت  ـ 1 تبصره
اجتمـاعی و رشـد و توسـعه اقتـصادي بـه میزانـی         حاکمیت دولت، استقالل کـشور، عـدالت  قانون با توجه به حفظ

 .ها در بازار بیشتر نباشد ارزش این فعالیت) %20( از بیست درصد گذاري نماید که سهم دولت سرمایه
ولتـی و  هـاي د  بهینـه بخـش   سـهم  .آهن هستند هاي غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه  بخشـ 2تبصره 

 واي خواهـد بـود کـه بـه پیـشنهاد مـشترك وزارت راه         نامـه   آهـن مطـابق آیـین       هـاي راه و راه      غیردولتی در فعالیت  
 وچهـارم  هاي کلـی اصـل چهـل    عالی اجراء سیاست اموراقتصادي و دارایی به تصویب شوراي و وزارت )8(*شهرسازي

 .قانون اساسی خواهد رسید) 44(
ـ 3تبصره  مقابله با بحران نسبت به تأمین کاالهاي اساسی ماننـد گنـدم و سـوخت بـراي      حد دولت مکلف است در 

 .معین، تمهیدات الزم را بیندیشد مدت
ـ 7 * و6*، 4* تا1* قـانون اساسـی مـصوب    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم   قانون اجراي سیاست2ماده   
هـاي اقتـصادي در      فعالیت : مجمع تشخیص مصلحت نظام    25/3/1387 مجلس شوراي اسالمی و      8/11/1386

  :شود جمهوري اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می
  . هاي اقتصادي به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده ـ تمامی فعالیت گروه یک

گروه  جز موارد مذکور در    به )9*(قانون اساسی ) 44( وچهارم اصل چهل  صدر هاي اقتصادي مذکور در    گروه دوـ فعالیت  
  .سه این ماده

  : هاي مشمول این گروه عبارتند از ها، مؤسسات و شرکت  فعالیتـگروه سه 
  ، )فرکانس( هاي مادر مخابراتی و امور واگذاري بسامد شبکه) 1
  هاي اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،  شبکه) 2
  ، دات محرمانه یا ضروري نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلحتولی) 3
  هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت) 4
  معادن نفت و گاز، ) 5
 صـادرات،  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه          ) 6

  بانک کشاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 
  بیمه مرکزي و شرکت بیمه ایران، ) 7
  هاي اصلی انتقال برق،  شبکه) 8
  سازمان هواپیمایی کشوري و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران، ) 9

  هاي بزرگ آبرسانی،  سدها و شبکه) 10
  رادیو و تلویزیون، ) 11

هاي اقتصادي موضوع این ماده با هر یک از سه گروه بـه پیـشنهاد                ها و بنگاه   بندي فعالیت   انطباق و طبقه   تشخیص،
t  
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الشرکه،   کلیه سهام، سهم1393سازي تا پایان سال       یق سازمان خصوص  یدارایی مجاز است از طر    

بـرداري و مـدیریت دولـت را در           بهره  الشرکه، حقوق مالکانه، حق     حق تقدم ناشی از سهام و سهم      
) هلـدینگ (رکت مـادر تخصـصی       و شـ   )1(قانون مـذکور  ) 2( یک و دو ماده      يها  هاي گروه   بنگاه
برداري فعال و غیرفعال  برداري از کلیه معادن در حال بهره    فارس و حقوق مالکانه وحق بهره      خلیج

هاي دولتی از  ها و سازمان هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکت و نیز باطله  
هاي تابعه و وابسته بـه آن   رکتجمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و ش          

ف یـ هاي خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی واگذار و منـابع حاصـل را بـه رد                  سازمان به بخش  
  .ز نمایدین قانون واریا) 5( جدول شماره 310502شماره 

هـزار میلیـارد      هاي دولتی موضـوع ایـن ردیـف مبلـغ دوازده            به سقف واگذاري سهام شرکت    
  :گردد ریال اضافه و منابع آن به صورت مساوي صرف امور زیر می )12,000,000,000,000(

   خانوار100هاي هادي روستایی باالي   تکمیل طرح-1
   خانوار20هاي آبرسانی روستایی باالي  تکمیل طرح – 2
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گروه سـه، مـصوبه   ) 3(رسد و در مورد بند   دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می         وزارت اموراقتصادي و  
   .هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد

تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار ورفاه اجتماعی وصنعت،معدن وتجـارت           واحده قانون    ماده 3استناد تبصره   به  -5*
  .شده است» وزارت صنایع و معادن«جایگزین عبارت » وزارت صنعت، معدن و تجارت«، عبارت 8/4/1390مصوب

وزارت راه و «، عبــارت 31/3/1390 قــانون تــشکیل وزارت راه و شهرســازي مــصوب 4بــه اســتناد مــاده  -8*
  .شده است» وزارت راه و ترابري«جایگزین عبارت » شهرسازي

ـ 9* نظام اقتصادي جمهوري اسالمی ایران بر پایه سه بخش  :12/9/1358 ا مصوب.ا.ج.ا.چهل و چهارم ق اصل  
  .ریزي منظم و صحیح استوار است نی و خصوصی با برنامه لتی، تعاو دو

ادن بزرگ، بانکداري، بیمـه، تـأمین نیـرو،    ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، مع    لتی شامل کلیه     بخش دو 
آهـن و   انی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه     ـهاي بزرگ آبرس    سدها و شبکه  

  .لت است مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دو
ستا بر طبـق ضـوابط اسـالمی     نی تولید وتوزیع است که در شهر و رو  مؤسسات تعاو  ها و   نی شامل شرکت     تعاو  بخش

  .شود تشکیل می
هـاي   شود که مکمل فعالیت     رزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات می         بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاو      

ایی که با اصول دیگر ایـن فـصل مطـابق باشـد و از             مالکیت در این سه بخش تا ج      . نی است   لتی و تعاو    اقتصادي دو 
ده قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي کـشور گـردد و مایـه زیـان جامعـه نـشود مـورد              محدو

  .حمایت قانون جمهوري اسالمی است
  .کند  تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می

  .س پیشین درج گردیده است این ماده در زیرنوی ـ 1
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   خانوار50هاي روستایی باالي  آسفالت راه – 3
  هاي روستایی احداث و تکمیل ورزشگاه – 4
اصـالح  ) 3(اي موضـوع تبـصره      هاي توسـعه    تمام سازمان   ذاري نیمه گ  هاي سرمایه    طرح -ب

 کـه   )1(قـانون اساسـی   ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم       قانون اجراي سیاست  ) 3(ماده) الف(بند
  .باشند مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی می

، ی و تعـاون ی خـصوص  يهـا    بخـش  هـاي خـود بـه       شـود بـدهی      به دولت اجازه داده می     -ج
را با اولویت پرداخت مطالبات و دیـون ایثـارگران، جانبـازان،            ) 18(ها و مصارف جدول       شهرداري

قـانون حمایـت از آزادگـان مـصوب         ) 13(آزادگان و خانواده شـهدا و مفـاد قـانون تفـسیر مـاده               
بـرداري و بهـره       هالشرکه، حق بهـر      از محل منابع حاصل از واگذاري سهام، سهم        )2(4/12/1389

ن قانون پس از تأییـد      یا) 8( جدول شماره  101000-9ن تبصره و ردیف شماره      یمالکانه موضوع ا  
حساب   يا ذ ی و   یجمهور با اعـالم سازمان حسابرس      سیی ر يزي و نظارت راهبرد   یر  معاونت برنامه 

ي قـانون اجـرا   ) 29(ت مـاده    یـ ربـط حـسب مـورد بـدون الـزام بـه رعا               اجرایی ذي  يها  دستگاه
ه و سـپس تهـاتر   یا تـسو ی پرداخت و )3(قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم   سیاست

  
  .پیشین درج گردیده استبند  این تبصره در زیرنویس  ـ 1
 :4/12/1389قانون حمایت از آزادگان مصوب) 13(انون تفسیر ماده  قـ 2

   :موضوع استفساریه
ـ  ه  و مزایاي دوران اسـارت همـ  شامل حقوق13/9/1368قانون حمایت از آزادگان مصوب ) 13(آیا ماده  ماده واحده 

  شود؟  آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می
بلی، شامل حقوق و مزایاي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شـاغل و افـراد غیرشـاغلی کـه قبـل از                        :نظر مجلس 

مـصوب   )1(*قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري       ) 5(موضـوع مـاده     « هـاي اجرایـی       اسارت در هیچ یک از دسـتگاه      
  . ودش اند، می شاغل نبوده» 8/7/1386
ـ 1*  قانون بودجـه سـال   3قانون مدیریت خدمات کشوري به زیرنویس بند ط تبصره ) 5(براي مالحظه ماده    

  . رجوع شود1393
 8/11/1386قـانون اساسـی مـصوب    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم   قانون اجراي سیاست  ) 29( ماده   ـ 3

هـاي کلـی،    سیاسـت ) د( توجه بـه بنـد   اب : مجمع تشخیص مصلحت نظام25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و  
هاي مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصـی نـزد            ازجمله شرکت   هاي موضوع این قانون     وجوه حاصل از واگذاري   

 :شود واریز و در موارد زیر مصرف می  داري کل کشور خزانه
  هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، ی براي خانوادهیایجاد خوداتکا ـ 1
ملی به منظـور فقرزدایـی،   یر هاي فراگ از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونی) %30(اختصاص سی درصد    ـ 2

 ، این قانون) 34( ماده هاي موضوع شامل تخفیف
  یافته،  ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه   ـ3

t  
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  .نماید

انجام ) گردش خزانه ()1(قانون اساسی) 53(واگذاري تهاتري باید با رعایت اصل پنجاه وسوم 
  .شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد

طالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شـهدا و مفـاد قـانون             پرداخت م 
شود و با تأیید       مشمول تأیید سازمان حسابرسی نمی     )2(قانون حمایت از آزادگان   ) 13(تفسیر ماده   

ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهـور   حساب و رییس دستگاه اجرایی و تأیید معاونت برنامه      ذي
  .پذیرد انجام می
سـازي    یها توسـط سـازمان خـصوص         هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاري        -د

  .قابل تأمین و پرداخت است
مجـاز اسـت درصـورت عـدم        ) سـازي   سازمان خصوصی ( وزارت امور اقتصادي و دارایی       -  ه

مـاه پـس از درخواسـت سـازمان           کیـ هاي مشمول واگذاري حـداکثر ظـرف          دریافت اسناد بنگاه  
                                                                                                        

u  
هاي اقتصادي غیردولتـی   بنگاه  ها و نوسازي و بهسازي عاونیبراي تقویت ت) وجوه اداره شده(اعطاء تسهیالت    ـ 4

یافتـه و   هاي غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه گذاري بخش سرمایه  هاي واگذار شده و نیز براي     با اولویت بنگاه  
 منابع بانک توسعه تعاون،   تقویت

بـه منظـور توسـعه اقتـصادي     ) %49 (هاي غیردولتی تا سقف چهل و نه هاي دولتی با بخش مشارکت شرکت   ـ 5
  یافته،  مناطق کمتر توسعه

 هاي دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،  هاي نیمه تمام شرکت تکمیل طرح ـ 6
 هاي نوین با فناوري پیشرفته و پرخطر،   وظایف حاکمیتی دولت در حوزهيایفا ـ 7
 .ها جهت واگذاري  بنگاهسازي بازسازي ساختاري، تعدیل نیروي انسانی و آماده  ـ 8

 . اعتبارات بندهاي فوق در قوانین بودجه ساالنه در جدولی واحد درج خواهد شدـ1تبصره 
ـ 2 تبصره  وزارت امور اقتصادي و دارایی  نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون توسط آیین   

تهیـه و بـه تـصویب     )1(*کار و رفـاه اجتمـاعی   اون،و وزارت تع  )1(*ریزي کشور با همکاري سازمان مدیریت و برنامه   
   )3(* .رسد وزیران می  هیأت

  .ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور در حال حاضر، معاونت برنامه -1*
واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی و صـنعت، معـدن و                  ماده 3به استناد تبصره    -2*

  .شده است» وزارت تعاون«جایگزین عبارت » وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، عبارت 8/4/1390تجارت مصوب
ـ 3* هـاي قـانون    نامـه   به تصویب وزیران عضو کارگروه تـصویب آیـین  24/5/1388نامه مزبور در تاریخ  آیین   

  .قانون اساسی رسیده است) 44(هاي کلی اصل  نحوه اجراي سیاست
هـاي   لـت در حـساب   هـاي دو   کلیـه دریافـت   :12/9/1358ا مـصوب    .ا. قانون اساسـی ج    سوماصل پنجاه و     ـ 1

  .گیرد د اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می ها در حدو شود و همه پرداخت داري کل متمرکز می خزانه
  . همین قانون درج گردیده است3تبصره ) ج(قانون مزبور در پاورقی بند  ـ  2
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ن یـی سازي با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سـهام جـایگزین پـس از تع       یصخصو
  . اقدام نمایدیهاي قبل يف واگذاریتکل
در طول سـال    ) سهام کنترلـی (هاي واگـــذارشده      مــالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت     -و

   .شود واگذاري، براساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت می
شده مـصوب مجـامع عمـومی         پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم       هاي سرمایه    شرکت -ز

 را  )1(قانون اساسی ) 44( هاي کلی اصل چهل و چهارم       موضوع فصل ششم قانون اجراي سیاست     
هـاي کلـی اصـل چهـل و           تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون اجراي سیاسـت           

سازي پرداخت نماینـد و سـازمان مـذکور مکلـف            ازمان خصوصی قانون اساسی به س   ) 44( چهارم
سازمان مذکور . کل کشور واریز کند داري است مبالغ وصولی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه       

هاي واگذارشـده از      تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت              می
اجراییـات  .  اقـدام نمایـد    )2(1/6/1366ر مـصوب    قانون محاسبات عمومی کشو   ) 48( طریق ماده 

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط بـا سـازمان                 
  .سازي همکاري کند خصوصی

هـاي غیرجـاري و     به منظور نظارت بیشتر بـر فـروش امـوال و دارایـی           1393 در سال    -ح  
ل واگـذاري و واگذارشـده بـه صـورت کنترلـی،          هاي در حـا     همچنین أخذ تسهیالت توسط بنگاه    

سازي به سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کـشور و         ها از سوي سازمان خصوصی      اسامی این بنگاه  
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلـف        . شود  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اعالم می      

بت هرگونه دخل و تصرف در است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ث 
اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبـی از سـازمان                   

  .سازي انجام دهد خصوصی
هاي  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است اعطاي هرگونه تسهیالت به شرکت          

  .یدسازي نما مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی
 مـصوب  يریت خدمات کشوریقانون مد) 5(و ) 4(هاي دولتی موضوع مواد   کلیه شرکت -ط

  
از انتشارات این معاونت و    . ا.ا.انون مذکور به مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج         براي مالحظه ق   ـ 1

   . رجوع شود www.dotic.irیا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی
لتـی از     هـا و مؤسـسات دو       زارتخانـه    مطالبـات و   :1/6/1366 مـصوب    کشور  قانون محاسبات عمومی   48 ماده   ـ 2

هـاي   االجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایـی مالیـات          موجب احکام و اسناد الزم      اشخاصی که به  
   )1(*.صول خواهد بود قابل و مستقیم

 23/3/1390هاي مستقیم مـصوب    قانون مالیات218نامه اجرایی موضوع ماده  به مجموعه اصالحیه آیین     ـ  1*
  .امور اقتصادي و دارایی از انتشارات این معاونت رجوع شودوزراي دادگستري و 

http://www.dotic.ir
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هاي  قانون اجراي سیاست) 18(ماده ) 3(هاي دولتی موضوع بند  و همچنین شرکت)1( 8/7/1386

، مـشمول  یهاي دولتـ  مهیها و ب     بانک ي، به استثنا  )2(قانون اساسی ) 44(و چهارم     کلی اصل چهل  
باشند و تمامی درآمـدهاي        می )3(قانون محاسبات عمومی کشور   ) 76(و  ) 39(،  )31(مقررات مواد   

  
   :الیحه مدیریت خدمات کشوري مشترك رسیدگی به   کمیسیون 8/7/1386 از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوبـ 1

   شرکت دولتی-4ماده 
هاي کلی اصـل     موجب سیاست   هاي دولت به      بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتی از تصدي           

گردد، ایجاد و  قانون اساسی، ابالغی از سوي مقام معظم رهبري جزء وظایف دولت محسوب می           ) 44(چهل و چهارم    
هـر شـرکت تجـاري کـه از طریـق      . باشـد  سـرمایه و سـهام آن متعلـق بـه دولـت مـی      %) 50(بیش از پنجاه درصد  

منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه هاي دولتی     ها، مؤسسات دولتی و شرکت      گذاري وزارتخانه   سرمایه
  .الذکر باشد شرکت دولتی است سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهاي سازمانی فوق%) 50(درصد 

الذکر صرفاً با تـصویب مجلـس شـوراي اسـالمی      هاي دولتی تحت هریک از عناوین فوق  تشکیل شرکت -1تبصره  
اسـت بـا   %) 50(درصـد    هاي دولتی در آنها کمتر از پنجـاه  هایی که سهام شرکت تبدیل شرکتمجاز است، همچنین    

  .افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است
هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شـناخته شـده یـا                         شرکت -2تبصره  

  .گردند شوند، شرکت دولتی تلقی می می
هایی که شمول قوانین و مقـررات      که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت        » هاي دولتی   شرکت«احکام   -3ه  تبصر

  .عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد
   :ییدستگاه اجرا - 5ماده 

هـایی     دولتی و کلیه دستگاه    هاي  ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت          کلیه وزارتخانه 
ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملـی نفـت ایـران، سـازمان گـسترش و                     که شمول قانون بر آن    
  .شوند ی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجرا ها و بیمه بانک مرکزي، بانک نوسازي صنایع ایران، 

 مـصوب   قـانون اساسـی    )44(  اصـل چهـل و چهـارم       هـاي کلـی      سیاسـت  يقانون اجرا ) 18(ماده   3 بند   ـ 2
به هیـأت واگـذاري اجـازه      : مجمع تشخیص مصلحت نظام    25/3/1387و     مجلس شوراي اسالمی     8/11/1386

سال  صرفاً در مدت یک ( هاي قابل واگذاري به بخش غیردولتی      مقررات حاکم بر شرکت    شود در اساسنامه و     می  داده  
هـا، اصـالحات الزم را    ب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگـذاري و اداره شـرکت          در قال ) و قابل تمدید تا دوسال    

  .هاي دولتی نیستند ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت در دوره زمانی مذکور این شرکت. انجام دهد
  : 1/6/1366 از قانون محاسبات عمومی کشور ـ 3

بـین مـستخدمین رسـمی     مور اقتـصادي و دارایـی از  زارت ا موجب حکم و موري است که به   حساب مأ    ذي ـ     31ماده  
ها و  زارتخانه منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی الزم در اجراي مقررات مالی و محاسباتی در و           اجد صالحیت به    و

ایـن سـمت     لتی به هاي اجرایی محلی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردو لتی و دستگاه هاي دو مؤسسات و شرکت  
  :عهده خواهد داشت حه زیر را به ظایف مشرو د و انجام سایر وشو منصوب می

ها برطبـق قـانون و ضـوابط و مقـررات مربـوط و        نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداري و تنظیم حساب          ـ     1
  .صحت و سالمت آنها

t  
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داري کـل کـشور    هاي معرفی شده از سوي خزانـه  حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به حساب        
  .شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود واریز می

                                                                                                        
u  

  . نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالیـ   2
  .راق بهادار ها و او ها و سپرده نهجوه و نقدی  نگاهداري و تحویل و تحول وـ   3
  .لتی و نظارت بر اموال مذکور  نگاهداري حساب اموال دوـ   4

  .دهد می  انجام را خود  ظایف و  اجرایی  دستگاه  رییس زیرنظر  حساب ذي ـ   1تبصره 
جـوهی کـه    مورد و  این قانون در)1(*)5(لتی موضوع ماده  حساب مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردو       ذي ـ     2تبصره  

زارت امور اقتصادي و دارایـی و بـا موافقـت آن دسـتگاه منـصوب         دارند، با حکم و     محل درآمد عمومی دریافت می     از
  .شد  خواهند

شـود و   صـول مـی    محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کـل کـشور و               جوهی که از     و ـ     39ماده  
هاي  حساب هاي بیمه باید به    ها و مؤسسات اعتباري و شرکت       استثناي بانک   لتی به  هاي دو   همچنین درآمدهاي شرکت  

  .گردد تحویل شود خزانه که در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح می
جـوه خـود اسـتفاده     د بودجه مصوب از و لتی بتوانند در حدو هاي دو  خزانه مکلف است ترتیب الزم را بدهد که شرکت    

  . نمایند
متعلـق باشـد   ) نی خصوصی و تعاو(لتی  بخش غیردو  ها به لتی که قسمتی از سهام آن هاي دو    درمورد شرکت  ـ   صره  تب

اجـرا    ها با هریک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقـت صـاحبان سـهام مـذکور قابـل             درصورتی که اساسنامه آن   
  .االجرا است لتی الزم بخش دو   مربوط بهغیر این صورت مواد این قانون نسبت به سهام باشد و در می

ـ 76ماده  هـاي بیمـه و    هـا و شـرکت   اسـتثناي بانـک   به(لتی  هاي دو لتی و شرکت ها و مؤسسات دو زارتخانه براي و  
ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در    ها در مرکز و شهرستان      احدهاي تابعه آن    و و ) مؤسسات اعتباري 

لتی که از طـرف بانـک مرکـزي جمهـوري        هاي دو    بانک مرکزي جمهوي اسالمی ایران و یا سایر بانک         ها در  استان
هاي مربـوط افتتـاح خواهـد     هاي بانکی براي پرداخت اسالمی ایران نمایندگی داشته باشند، به تعداد مورد نیاز حساب     

حـساب و یـا مقـام          با امضاي مـشترك ذي     لتی  ها و مؤسسات دو     زارتخانه  هاي مزبور در مورد و      استفاده از حساب  . شد
ل و مجاز دستگاه مربوط بـه معرفـی خزانـه و یـا نماینـدگی       نفر دیگر از مقامات مسؤو مجاز از طرف او و الاقل یک 

هـاي بـانکی    طریـق حـساب   هاي نامبرده منحصراً از هاي دستگاه عمل خواهد آمد و کلیه پرداخت     ه  خزانه در استان ب   
لتـی بـا امـضاي مـشترك مقامـات مـذکور در             هـاي دو    هاي بانکی شرکت     استفاده از حساب   .مذکور مجاز خواهد بود   

  .حساب شرکت یا مقام مجاز از طرف او ممکن خواهد بود ها و ذي اساسنامه آن
این قانون مادامی که از محل درآمد عمـومی   )1(*)5(لتی موضوع ماده       مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردو     ـ    تبصره  

جـوه اعتبـاراتی کـه در قـانون      جوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و و      دارند درمورد و    ت می جهی دریاف   و
رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در اسـتان منحـصراً          تصویب می   ها به   بودجه کل کشور براي این قبیل دستگاه      

  .باشد هاي بانکی مذکور قابل پرداخت می ازطریق حساب
ـ 1*  9 زیرنـویس منـدرج در بنـد الـف تبـصره      1366قانون محاسبات عمومی کشور ) 5( مالحظه ماده براي   

  . مراجعه شود1393قانون بودجه 
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 کـه خـالف   ییها ت عمومی کشور در مورد حساب     قانون محاسبا ) 76(ت مفاد ماده    یعدم رعا 

بانـک  . شود  افته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می        یش  یمقررات مذکور گشا  
هاي عامل نسبت  ق بانکی کل کشور موظفند از طر يدار  ران و خزانه  ی ا ی اسالم ي جمهور يمرکز

  .د، اقدام نمایندان  افتتاح شدهیه قانونیهایی که برخالف این رو به بستن حساب
ـ            شرکت -ي الحـساب و سـود سـهام در هـر مـاه             یهاي دولتی موظف به واریـز مالیـات عل

قـانون محاسـبات عمـومی    ) 44(درصـورت عـدم اجـراي مـاده     . باشند دوازدهم می صورت یک  به
هاي دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است سـود سـهم دولـت و             توسط شرکت  )1(کشور

را حـسب مـورد   ) ترازنامه و حساب سود و زیان (هاي مالی    ه سود مندرج درصورت   مالیات متعلق ب  
کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امـور   داري ن و مقررات مربوطه در وجه خزانه     یبرابر قوان 

موظف است سود سهام تقـسیم شـده سـهم دولـت در             ) سازمان امور مالیاتی  (اقتصادي و دارایی    
 یاست را به حساب درآمد عمـوم      %) 50(درصد    در آنها کمتر از پنجاه    هایی که سهم دولت       شرکت

ن منظـور   ی کل کشور به همـ     يدار  ن قانون که خزانه   یا) 5( جدول شماره    130108ف  یموضوع رد 
  . ندیز نماینماید، وار یافتتاح م
شود در صورت عدم واریز سود سـهام دولـت و     یداري کل کشور اجازه داده م        به خزانه  -ك
، عـوارض و    )اتییـ براساس اعالم سازمان امور مال    (الحساب و یک دوازدهم         صورت علی   همالیات ب 

هاي دولتی    توسط هر یک از شرکت    ) اتییبراساس اعالم سازمان امور مال    (مالیات برارزش افزوده    
داري کل کشور برداشت و مبالغ مربوطه را حسب مـورد             مذکور از موجودي حساب آنها نزد خزانه      

  .ربط واریز نماید ذيهاي  به حساب
ایـن قـانون کـه در فهرسـت         ) 3(هاي دولتی مندرج در پیوسـت شـماره            تمامی شرکت  -ل

بینی شده در بودجه  دوازدهم مالیات و سود سهام پیش  قرار دارند مکلفند یک   1393واگذاري سال   
  
لتی مکلفند پس از تـصویب ترازنامـه و        هاي دو   شرکت :1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور     ) 44( ماده   ـ 1

رف یـک مـاه ترتیـب پرداخـت مبـالغ مالیـات و              حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظ          
تخلف از اجراي این ماده در حکم تصرف     . زارت امور اقتصادي و دارایی بدهند       جه و   لت را در و     همچنین سود سهام دو   

  .شود جوه عمومی محسوب می غیرمجاز در و
مه و حساب سود و زیـان سـال     لتی مکلفند درصورتی که تا پایان شهریورماه هر سال ترازنا           هاي دو   شرکت ـ    تبصره  
بـه  تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد، برمبناي ارقـام ترازنامـه و حـساب سـود و زیـانی کـه                        ها به   قبل آن 

اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل           زارت امور اقتصادي و دارایی ارایه داده        حسابرس منتخب و  
هـا   ره مـالی مـوردنظر در الیحـه بودجـه کـل کـشور بـراي آن                عنوان مالیات دو    را که به  مبلغی  %) 80(هشتاد درصد   

الحـساب پرداخـت    زارت امور اقتصادي و دارایی بطـور علـی   جه و ترتیب مقرر در این ماده در و   بینی شده است به     پیش
  .نمایند
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بـالغ  این قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ا     ) 3(شرکت در پیوست شماره     
. داري کـل کـشور واریـز نماینـد     سـازي بـه خزانـه    قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خـصوصی     

 و 110102هـاي درآمـدي   ماهه به حساب ردیـف     داري کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه          خزانه
  . نماید این قانون منظور می) 5( جدول شماره 130101
 و ي، هنـر ی فرهنگـ يها تی، رفاهی، مجتمعشود، واحدهاي خدما  به دولت اجازه داده می   -م

، ی، تعـاون  ی خصوص يها  ت بخش یورزشی را از طریق برگزاري مزایده به اشخاص صاحب صالح         
ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشـی در شـرایط                  ها و دهیاري    يشهردار

نظارت بر  . دیاره واگذار نما  صورت اج   هاي ورزشی استانی و شهرستانی به       مساوي با اولویت هیأت   
رسانی این مؤسـسات و همچنـین رعایـت حقـوق             برداري و خدمات    کاربري و استانداردهاي بهره   

معـادل  . مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربـوط اسـت          عنوان بخشی از قرارداد فی      کننده به   مصرف
 ي ردیـف درآمـد  وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهاي عمومی دولت موضوع     

داري کل کشور حسب مورد با تصویب دولـت از              این قانون نزد خزانه   ) 5( جدول شماره    210213
ایـن قـانون بـه    ) 9( جدول شماره 530000هاي متفرقه مربوطه ذیل ردیف     محل اعتبارات ردیف  

نون قـا ) 224(ماده ) ص(یابد و براساس سازوکار بند   اختصاص می یا استان ی یربط مل   دستگاه ذي 
هـاي مـشارکت بـا        ها و پروژه     براي طرح  )1(برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران      

  .شود ، هزینه مییبخش خصوص
بهـا بـه درآمـدهاي        ، تعیین و واریز وجوه اجاره     ينامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذار        آیین

پیـشنهاد    کننـدگان بـا        خدمات به مـصرف    ارایهها و     عمومی دولت، نحوه تعیین صالحیت شرکت     
تـصویب    جمهور به   ریزي و نظارت راهبردي رییس      وزارت امور اقتصادي و دارایی و معاونت برنامه       

  
 قـانون  :15/10/1389وب  مـص ایـران  اسـالمی  جمهوري توسعه پنجمپنجساله  برنامهقانون  224ماده  از   ـ 1

 با اصالحات و الحاقات زیر    و اصالحات و الحاقات بعدي آن      1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال         
   ....شود  تنفیذ میبراي دورة برنامۀ پنجم

ـ   کـه  هاي فنی و اعتباري و همچنین اعتبـاراتی  شود اعتبارات کمک هاي اجرایی کشور اجازه داده می  به دستگاهص 
هـاي خـصوصی و       گـذاري و توسـعه فعالیـت بخـش          منظور تحقق اهداف سرمایه     در پیوست قوانین بودجه سنواتی به     

هـا،   بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بـر اسـاس قراردادهـاي منعقـد شـده در اختیـار بانـک              تعاونی پیش 
اي داراي مجـوز از بانـک مرکـزي بـراي      عههاي توس الحسنه و صندوق هاي قرض مؤسسات مالی و اعتباري، صندوق 

این اعتبارات پس از پرداخت توسـط    . پرداخت کمک، تسهیالت تلفیقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهیالت قرار دهند            
و بـا   )1(*نامه اجرایی این بند به پیشنهاد معاونت آیین. شود دستگاه اجرایی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می     

  .رسد وزیران می بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأتهمکاري 
  .باشد جمهور می ریزي و نظارت راهبردي رییس منظور معاونت برنامه  -1*
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  .)1(رسد  وزیران می هیأت

شـود و     درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزینـه مـی              
  .انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است

شود در صورت عدم نیاز       ها و مؤسسات دولتی ملی و استانی اجازه داده می           به وزارتخانه  –ن  
یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن شدن، درخواست تغییر کاربري اموال غیرمنقول                
خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادي ودارایـی و واحـدهاي تابعـه اسـتانی حـسب مـورد بـه                   

قانون تأسیس شوراي عـالی شهرسـازي و معمـاري ایـران            ) 5(سیون موضوع ماده    دبیرخانه کمی 
. ربـط ارسـال نماینـد       هـاي ذي     و اصالحات بعدي آن، در هر یک از استان         22/12/1351مصوب  

کمیسیون موظف است حداکثر یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل               
ی نسبت به صدور مجوز تغییـر کـاربري پـس از دسـتور              و امالك همجوار و رعایت ضوابط قانون      

پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را بـه دسـتگاه متقاضـی ابـالغ                  
بار عملکرد آن را به       استانداران موظفند بر حسن اجراي این حکم نظارت و هر سه ماه یک            . نماید

ریـزي و     دي ریـیس جمهـور و شـوراي برنامـه         ریزي و نظارت راهبر     وزارت کشور، معاونت برنامه   
ها موظفند پـس از فـروش امـالك           این دستگاه . ها گزارش نمایند    توسعه استان هر یک از استان     

داري کـل کـشور       مذکور از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمـد عمـومی نـزد خزانـه                
داري کل کـشور مکلـف        انهخز. این قانون واریز نمایند   ) 5( جدول شماره    210400موضوع ردیف   

ریـزي و نظـارت راهبـردي     معاونـت برنامـه   است حداکثر یک هفته پس از مبادله موافقتنامـه بـا         
ربط قرار دهد تا صـرف        وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذي       %) 100(جمهور صددرصد    رییس

توسـعه جمهـوري   قانون برنامه پنجساله پنجم     ) 215(شده با رعایت ماده      جایگزینی ملک فروخته  
تمـام مـصوب یـا سـایر مـوارد ضـروري در همـان                 هـاي نیمـه      یا تکمیل پروژه   )2(اسالمی ایران 

  
ــ 1 ــین ـ ــاریخ     آی ــور در ت ــی مزب ــه اجرای ــی    28/12/1392نام ــیده و ط ــران رس ــأت وزی ــصویب هی ــه ت  ب

  .بالغ و در این مجموعه درج گردیده است ا28/12/1392هـ مورخ 50351ت/192301شماره
پیـشنهاد   :15/10/1389 مـصوب    ایـران  اسـالمی  جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   215 ماده   ـ 2

  :پذیر است اي جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان هاي سرمایه دارایی  هاي تملک طرح
ـ الف ) 23(و ) 22(اي جدیـد بـا رعایـت مـواد      هاي سـرمایه  دارایی  هاي تملک ات طرح عناوین، اهداف کمی و اعتبار 

 و  ، اقتصادي، مالی و زیست محیطـی      )حجم کار، زمانبندي اجرا   ( قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی       
بـه قیمـت ثابـت       براي یک بـار و       )1(*ی پس از تأیید معاونت    یمشاور و دستگاه اجرا   از سوي    رعایت پدافند غیرعامل  

هـاي برنامـه و    گردد به تفکیک سـال  هاي مورد نظر براي اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می      سالی که طرح  
  .رسد هاي بعد به تصویب مجلس شوراي اسالمی می سال

ـ تبصره ماهـه اول سـال اول    محیطـی را در شـش   سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهاي زیست  
t  
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از وجـوه  %) 80(حداقل هـشتاد درصـد   . شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصله نماید     
  .شود اي می هاي سرمایه دریافتی صرف تملک دارایی

وزشـی مـازاد خـود در روسـتاها را بـا درخواسـت       ادارات آموزش و پرورش مجازند امـاکن آم  
اي براي کاربري ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان              فرمانداران طی صورتجلسه  

  .قرار دهند
هـاي آن اجـازه    هاي اجرایی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوسـت        به دستگاه  -س
هاي فرهنگی، آموزشی، درمانی،  اي خود درحوزه    هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    شود طرح   داده می 

                                                                                                        
u  
هاي مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در       ی و شرکت  یهاي اجرا   جهت ابالغ به دستگاه    )2(*مه به معاونت  برنا

  .اي خود اعالم نماید هاي سرمایه دارایی تملک هاي طراحی طرح
ـ  ب ت اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیـات، اعتبـارا   هاي سرمایه دارایی  هاي تملک هاي طرح  مبادله موافقتنامه 

هـا   پذیرد این موافقتنامه دوران برنامه انجام می   فقط یک بار در     مورد نیاز  مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی     
 اطالعـات ضـروري در خـصوص مـوارد فـوق در اصـالحیه               .براي دوران برنامه معتبر و مـالك عمـل خواهـد بـود            

  .گردد ها نیز درج می موافقتنامه
ـ تبصره  طـرح در برنامـه   يمانده اجرا هاي باقی اي براي سال هاي سرمایه هاي تملک دارایی اعتبارات مورد نیاز طرح  

  .شود منظور می )3(*با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت
ـ ج گردنـد جنبـه    ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله مـی  هایی که براي انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرح  موافقتنامه 

موارد استثناء که منجر بـه تغییـر حجـم     . هاي طرح شوند    اشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه        اصالحی د 
هیـأت وزیـران بـا    معاونـت و تـصویب   ربط و تأییـد   ی ذيیشوند با پیشنهاد دستگاه اجرا ها می  عملیات یا تعداد پروژه   

  .استاین ماده بالمانع ) الف( رعایت مفاد بند
ـ د کـه  اسـت  اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی  هاي سرمایه دارایی  هاي تملک هاي طرح تنامه مبادله موافق 

  .رسد میبه تأیید هیأت وزیران  )4(*به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و معاونت
ابع عمـومی تـأمین   هایی کـه از منـ   هاي توجیهی طرح بندي گزارش اي از جمع موظف است خالصه )5(*هـ ـ معاونت 

سال پس از تصویب از طریـق وبگـاه معاونـت در دسـترس       هاي دفاعی و امنیتی را یک        طرح ءاستثنا  شود، به   مالی می 
  . عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد

منـوط بـه تـأمین اعتبـار     ، )6(*اي جدید در هر فصل توسط معاونـت  هاي سرمایه هاي تملک دارایی و ـ تصویب طرح 
هاي مزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جدید از نسبت کل اعتبار مـورد نیـاز بـه                  راي طرح کامل ب 

اي در ابتـداي      هـاي سـرمایه     هاي تملـک دارایـی      اعتبارات طرح . کمتر نگردد ) برحسب سال (مدت زمان اجراي طرح     
بینی شـده اصـالح و یـا     گردد و اعتبارات پیش بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می    برنامه با در نظر گرفتن پیش     

تغییر طرح براي هر فصل و دستگاه تـا پایـان سـال آخـر برنامـه فقـط در حـد انحـراف نـرخ تـورم واقعـی از نـرخ                         
  .شده مجاز است بینی پیش

  .باشد می» ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه«منظور از معاونت،   - 6* الی 1*
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انـد بـه      پیـشرفت داشـته   %) 50(درصـد   ورزشی و خدماتی وسایر موارد مشابه را که کمتراز پنجـاه          

هاي خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجـاره بلندمـدت حـداقل ده سـاله از طریـق                      بخش
بـرداري از آنهـا       به تکمیـل و بهـره     مزایده عمومی واگذار نمایند تا با حفظ کاربري موجود نسبت           

هـاي تعـاونی    در شرایط مساوي و حداکثر تا ده واحد درصد تخفیف، اولویت با تشکل           . اقدام کنند 
  .کارکنان یا کارگران یا بازنشستگان همان دستگاه است

 ی عمـوم  يز به حـساب درآمـدها     یها پس از وار     ها و پروژه    ن طرح ی ا يمنابع حاصل از واگذار   
ف یـ ن قانون حسب مورد از محل اعتبـارات رد  یا) 5( جدول شماره    210301ف  یرددولت موضوع   

ابـد تـا    ی یربـط اختـصاص مـ       ن قانون به دسـتگاه ذي     یا) 9( جدول شماره    530000-95متمرکز  
  .نه شودی در دست اجراء هزيها ل پروژهیا تکمی و اعتباري و ی فنيها منظور کمک به

 یرسـان    خدمت ي واحدها يشود نسبت به واگذار     یه م  اجرایی اجازه داد   يها   دستگاه یبه تمام 
 يرین اقدام کـرده و در مقابـل آن بـه جـا            یژه خ یت به و  یردولتی صاحب صالح  یخود به بخش غ   

  . مذکور اقدام کننديافت خدمات از واحدهایافت وجه، نسبت به دریدر
 ي اعطـا مـت و  ین ق یی اجرایی مشتمل بر روش کشف و تع        نامه  نیین بند به موجب آ    ی ا ياجرا

هـا، انتخـاب    ي واگـذار یرسـان   نحـوه اطـالع   ان،یط تعهـدات متقاضـ    یالت، تقس یفات و تسه  یتخف
 و  ينظـارت بـر کـاربر        واگذارشـده،  يهـا    رسـاندن پـروژه    يبـردار    مدت زمان به بهره     ان،یمتقاض

ت حقـوق  یـ ن رعای و همچنيبردار ها بعد از بهره      پروژه یرسان   و خدمات  يبردار   بهره ياستانداردها
 يزي و نظـارت راهبـرد  یـ ر شنهاد معاونـت برنامـه  یـ کننـدگان خواهـد بـود کـه بنـا بـه پ            رفمص

 .رسد یران میأت وزیب هیجمهور به تصو رییس
هاي فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایـت              سهام باشگاه  1393 در سال    -ع

  .شود گذار می وا)1(قانون اساسی) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  قانون اجراي سیاست
 که واگذارشـده و یـا در   )2(قانون اساسی) 44(هاي مشمول اصل چهل و چهارم       شرکت -ف

گیرنـد، موظفنـد بـراي     ا مـی یـ باشند و یا در فهرست واگـذاري قـرار گرفتـه و             حال واگذاري می  
  . ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند

 بـه   )3(وري بخش کشاورزي و منـابع طبیعـی         قانون افزایش بهره  ) 17( در اجراي ماده     -ص
  
از انتشارات این معاونت و    . ا.ا.مالحظه قانون مذکور به مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج          براي   ـ 1

   . رجوع شود www.dotic.irیا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی
  .ردیده است درج گ1393 قانون بودجه سال 3 قانون اساسی در پاورقی بند الف تبصره 44اصل   ـ 2
 وزارت جهـاد کـشاورزي   :23/4/1389 طبیعـی  منـابع  و کشاورزي وري بخش قانون افزایش بهره 17ماده  ـ 3

» د« بنـد  يقانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي و در اجـرا     ) 12(شده در ماده     بینی موظف است عالوه بر منابع پیش     
t  

http://www.dotic.ir
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هــاي ســوخت  هــا، جایگــاه شــود کلیــه فروشــگاه ســازمان امــور عــشایر ایــران اجــازه داده مــی
و انبارهاي ذخیره علوفه و کـاال و اراضـی و مـستحدثات مربوطـه را کـه در                 ) فسیلی(اي  سنگواره

هاي مربوطـه قـرار دارنـد بـا قیمـت کارشناسـی و                ونی عشایري و اتحادیه   هاي تعا   اختیار شرکت 
هـا و     صورت اقساط پنجساله بـه شـرکت        صورت نقد و مابقی به      قیمت به %) 10(درصد    دریافت ده 

  .بردار واگذار نماید هاي بهره اتحادیه
ور داري کل کـشور منظـ       ها به حسابی که به همین منظور نزد خزانه          وجوه حاصل از واگذاري   

 در اختیار سازمان امـور      530000-6آن از محل ردیف     %) 100(گردد واریز و معادل صددرصد        می
هـاي حمایـت از       عنوان افزایش سرمایه سـهم دولـت در صـندوق           گیرد تا به    عشایر ایران قرار می   

  . هزینه نماید) عشایري(توسعه بخش کشاورزي 
هاي بیش از هزار واحـد        مجموعه هاي خصوصی و تعاونی مکلفند در        کارفرمایان بخش  -ق  

کنند، براساس برآورد اداره   نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می1393مسکونی که در سال     
  .هاي احداث مسجد را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند اوقاف و امور خیریه هزینه

هـاي   ي تابعه و وابسته وزارتخانهها  هاي قانونی شرکت    شود بدهی    به دولت اجازه داده می     -ر
نفت، نیرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خـصوصی و                  

ریال با اعالم وزیر مربوط و تأیید       ) 50,000,000,000,000(هزار میلیارد     تعاونی را تا سقف پنجاه      
 واگـذاري بـه صـورت جمعـی     همان اشخاص بابت اقساط وزارت امور اقتصادي و دارایی با بدهی     

ایـن قـانون   ) 8( جدول شـماره  101000و ) 5( جدول شماره 310503هاي  خرجی از محل ردیف  
  .تسویه نماید
  - 4تبصره 
هـاي   نی با سپردن تـضم ی و تعاونی خصوصيها هاي اجرایی و بخش  استفاده دستگاه -الف

 عـالوه بـر     1393 در سـال     )فاینـانس ( عامل از تسهیالت تأمین مالی خارجی        يها  الزم به بانک  
                                                                                                        

u  
، چهل و نه درصـد       )1(*رهنگی جمهوري اسالمی ایران   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ف       ) 18(ماده  

هاي غیردولتی حمایـت از توسـعه بخـش کـشاورزي،         آورده سهم دولت در تشکیل و افزایش سرمایه صندوق        ) 49%(
را از محل فـروش امکانـات قابـل واگـذاري وزارت جهـاد             ) بخشی، شهرستانی، استانی، ملی، تخصصی و محصولی      (

مقـررات مربوطـه از طریـق شـرکت     عـه پـس از واریـز بـه حـساب خزانـه و رعایـت        کشاورزي و سـازمان هـاي تاب     
  .گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمین نماید تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهمادر

 بـه پایـان   1383مـصوب  . ا.ا.زمان اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی ج              – 1*
 – 1394(ا مـصوب    .ا. قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه ج       143ضمناً در این خصوص به بند ي ماده         رسیده است؛   

  .مراجعه نمایید) 1390
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دالر تعیـین  ) 35,000,000,000(الی سی و پنج میلیارد      یهاي قبل معادل ر     مانده سهمیه سال    باقی
قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه          ) 82(گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده         می

طـی  یمح  ستیـ  ز هاي داراي توجیه فنـی، اقتـصادي، مـالی و            به طرح  )1(جمهوري اسالمی ایران  
  
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامـه  قـانون    82مـاده    ـ 1

15/10/1389:  
ـ الف  در طول برنامه در قالب قـوانین بودجـه سـنواتی مجـاز     از تسهیالت مالی خارجیهاي اجرایی  دستگاهاستفاده   
هـاي   مربوط بـه برنامـه   ) فاینانس( و تسهیالت مالی خارجیمتقابلهاي باقیمانده تسهیالت مصوب بیع       سهمیه. است

 در طول برنامه پـنجم نیـز    )با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  (سوم و چهارم    
  .باقی است به قوت خود 

ـ  هاي خود از روش بیع متقابل بـا رعایـت    شود براي تأمین منابع مالی طرح هاي اجرایی اجازه داده می به دستگاه ب 
هـاي دولتـی پـس از تـصویب          اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکـزي و بانـک              

  .شوراي اقتصاد استفاده نمایند
ـ  گـذاري   هاي سرمایه صصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهاي تجاري و تخ بانک ج 

بـه  ارزي  هـاي  بـدهی تعهـدات و  تعیـین نـسبت   . المللی اقدام نمایند از منابع بینها  و شهرداريهاي غیردولتی    بخش
  .رسد می شوراي پول و اعتبارتصویب به هاي هر بانک  ییدارا

ـ  زیـر توسـط   ایـن مـاده رعایـت مـوارد     ) ج( و )ب(، )الـف ( موضوع بنـدهاي مالی خارجی در استفاده از تسهیالت د 
  :هاي عامل ضروري است هاي اجرایی و بانک دستگاه

  بـا قـانون اساسـی  ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم       هاي اجرایی با رعایت سیاست      دستگاههاي     تمامی طرح  ـ1
 فنـی، اقتـصادي و    شوراي اقتصاد، باید داراي توجیه ربط و تأیید    ياجرایی دستگاه ذ   یا باالترین مقام   مسؤولیت وزیر و  

بنـدي دریافـت و       زمـان . هاي تعیـین شـده تجـاوز نکنـد         کامل آنها از سقف   ي  هاي اجرا   مجموع هزینه  مالی باشند و  
 هـاي   هـا، امکانـات و توانـایی       بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه بـه ظرفیـت               

هـا     پروژه يحداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجرا             «داخلی و رعایت قانون     
 يمحیطی در اجـرا     و نیز رعایت شرایط زیست    » )1(*12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب       و ایجاد تسهیالت به   

  .ها باید به تصویب شوراي اقتصاد برسد هریک از طرح
هـاي   و وام) فاینـانس (تسهیالت مالی خـارجی  از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی شامل گانکنند اده استف ـ 2

 ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یـا اسـتفاده شـده و نیـز           باید مستقیم
پـس از اجرایـی شـدن      . دنـ انـک مرکـزي قـرار ده      ها و تعهدات ارزي خود را در اختیار ب         بندي بازپرداخت بدهی    زمان
 وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل        سود و  هاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل         طرح
  .شود میماهه به بانک مرکزي و معاونت اعالم  سه

ـ  مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران     هاي مستقیم موظفند در ایجـاد تعهـد بـا بانـک      کنندگان از وام  استفادهتبصره 
  .عمل آورند هماهنگی الزم را به

دالر باشد بـا رعایـت قـوانین        ) 000/000/1( تمامی معامالت و قراردادهاي خارجی که بیش از یک میلیون            ـ)2(* هـ
و هـا   حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجـراي پـروژه  «مربوط شامل قانون  

t  
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  .اختصاص یابد
هاي جمعیت،    موضوع این تبصره به تناسب شاخص     ) فاینانس(تسهیالت تأمین مالی خارجی     

هـاي   ها با اولویت تکمیل و اتمام پروژه        هاي مناطق غیربرخوردار، بین استان      محرومیت و شاخص  
حـل اداري و بـانکی    کلیـه مرا 1393ماه سال  درصورتی که تا پایان آبان  . شود  تمام توزیع می    نیمه

توانـد   جمهـور مـی   ریزي و نظارت راهبردي ریـیس  ها انجام نشود معاونت برنامه  آنها توسط استان  
هایی که مراحل اداري و بانکی آنها بـه انجـام             جایی و اختصاص آن به پروژه       رأساً نسبت به جابه   

  .رسیده، اقدام کند
تأمین ) فاینانس(مین مالی خارجی    هاي مصوب که منابع آنها از محل تسهیالت تأ          کلیه طرح 

ربط و وزارت امور اقتـصادي و دارایـی وبانـک مرکـزي               گردد باید با تأیید دستگاه اجرایی ذي        می
جمهور داراي توجیه فنی،  ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهوري اسالمی ایران و معاونت برنامه  

نابع طرح صرفاً از محل عایدات محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود م    اقتصادي، مالی و زیست   
بینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح  برداري و یا منابع پیش   طرح در دوران بهره   

و درصورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجراي طرح قابل پرداخـت باشـد و از                   
برداشـت و  ) فاینـانس (ی کننـده مـال   محل منابع موجود جمهوري اسالمی ایران نزد کشور تـأمین  

  .پرداخت نشود
شـود بـه منظـور     جمهور اجازه داده می     ریزي و نظارت راهبردي رییس       به معاونت برنامه   -ب

استفاده ) فاینانس(هایی که از منابع تسهیالت تأمین مالی خارجی           پرداخت ریالی طرح    تأمین پیش 
اي در هر دستگاه و در  هاي سرمایه هاي تملک دارایی  جایی اعتبارات طرح    کنند، نسبت به جابه     می

                                                                                                        
u  

المللـی بـا    تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین » )3(*12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب       ایجاد تسهیالت به  
مـوارد  . شـود  هاي الکترونیکی داخلی و خـارجی انجـام و منعقـد مـی            هاي کثیراالنتشار و رسانه     درج آگهی در روزنامه   

ریزي و نظارت راهبردي ریاست  ی، معاون برنامهیتصادي و دارااستثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اق          
هـا، حـق کنتـرل و     در کلیـه مناقـصه  . رسـد  ربط مـی  جمهوري و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرایی ذي         

وزیـر یـا   . ها براي خریـدار محفـوظ اسـت        بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتی و پروژه            
بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران فقـط         . ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است        االترین مقام اجرایی ذي   ب

اجرایـی، مبنـی بـر       هاي  مجاز به تعهد یا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاه              
  .رعایت مفاد این بند را داشته باشد

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خـدماتی در تـأمین نیازهـاي کـشور و     23وجب ماده این قانون به م  - 3*و 1*
  . لغو گردیده است1/5/1391 مصوب هاي مستقیم قانون مالیات) 104(تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده 

، ایـن   »د  «نـد    رییس مجلس شوراي اسالمی به علت تکـرار ب         5/2/1390 – 5979/419 به موجب نامه      - 2*
  .اصالح شده است» هـ«بند به بند 
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  . ربط اقدام نماید قالب فصل ذي

   - 5تبصره 
هـا در   ب طرحیرش و تصویشود تا متناسب با پذ ی اجازه داده م   ی به صندوق توسعه مل    -الف

) 5-1 (يهاي موضوع بندها یالی مانده اعتبارات و وصولی عامل، منابع ر  يها   بانک يارکان اعتبار 
 ی و دولت  ی خصوص يها   را در بانک   )1( کل کشور  1392 و   1391 يها  دجه سال ن بو یقوان) 5-2(و  

 ي، اقتصاد یه فنی که داراي توجییها الی به طرحیالت ری پرداخت تسهي نماید تا برايگذار سپرده
. ابـد یده است، اختصاص    ی عامل رس  يها  د بانک ییان آنها به تأ   یت متقاض یز اهل ی هستند و ن   یو مال 

کار گرفتـه   گذاري به حساب صندوق واریز و مجدداً جهت اهداف صندوق به     سود حاصل از سپرده   
  .شود می

از منـابع خـود را نـزد    %) 20(ست درصـد یشود تا ب ی اجازه داده می به صندوق توسعه مل  -ب
گـذاري بـه    هیسود حاصل از سـرما . دی نماي ارزيگذار   سپرده ی و دولت  ی خصوص ی داخل يها  بانک

وجوه ارزي که از ایـن      . شود  کار گرفته می     جهت اهداف صندوق به    ز و مجدداً  یحساب صندوق وار  
شود، تحت هـیچ شـرایطی قابـل فـروش بـه بانـک                گذاري می   هاي داخلی سپرده    محل در بانک  
  .مرکزي نیست

قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی           ) 84(ماده  ) ح(بند  ) 2( تبصره   -ج
 يهاي مورد تأیید بانک مرکزي جمهـور  و حساب«عبارت  با اضافه شدن    1393 در سال    )2(ایران

  
  :30/2/1391 کل کشور مصوب 1391 از قانون بودجه سال – الف ـ 1

هـاي داراي توجیـه    هاي غیردولتـی بـه طـرح    از منابع جهت پرداخت تسهیالت به بخش%) 10( ـ ده درصد 5 ـ  1
یـالی در بخـش آب و کـشاورزي تخـصیص     صورت پرداخت و بازپرداخت ر     فنی، اقتصادي، مالی و اهلیت متقاضی به      

  .یابد می
از منابع صندوق به صورت ریالی براي بخـش غیردولتـی صـنعت و معـدن بـه اسـتثناء       %) 10( ـ ده درصد  5 ـ  2

  .یابد بخش ساخت مسکن اختصاص می
  :19/3/1392 کل کشور مصوب 1392 از قانون بودجه سال –ب 

کشور جهـت پرداخـت تـسهیالت بـه            کل 1392قانون بودجه سال     از منابع ناشی از اجراي        %)10(درصد   ده -1-5
صـورت پرداخـت و     اقتـصادي، مـالی و اهلیـت متقاضـی بـه      ، هـاي داراي توجیـه فنـی    هاي غیردولتی به طرح   بخش

  .یابد زیست تخصیص می بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزي، منابع طبیعی و محیط
صـورت ریـالی بـراي     کشور صندوق به  کل1392جراي قانون بودجه سال از منابع ناشی از ا    %) 10(درصد   ده -2-5

  .یابد استثناي بخش ساخت مسکن اختصاص می بخش غیردولتی صنعت و معدن به
 مـصوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله   برنامـه  قـانون  84مـاده  ) ح( بنـد  2 تبصره   ـ 2

  .نگهداري خواهد شدهاي صندوق فقط نزد بانک مرکزي   حساب:15/10/1389
 پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران           ون برنامه پنجـساله   نقا) 84(قانون اصالح ماده    ) 4(بند  این تبصره به موجب      

t  
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  . شود اجراء می» ران در خارج از کشوری ایاسالم
 جهـت پرداخـت     1393 در سـال     یاز منابع ورودي به صندوق توسعه مل         %)10(درصد     ده -د

هاي اقتصادي متعلـق بـه مؤسـسات عمـومی            هاي خصوصی، تعاونی و بنگاه      تسهیالت به بخش  
طـی، مـالی و اهلیـت متقاضـی         یمح  ستیـ اقتـصادي، ز    ،  هاي داراي توجیه فنی     حغیردولتی به طر  

صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزي، صنایع تبدیلی و تبدیلی تکمیلی،              به
ن بنـد در مرکـز      یـ ال موضـوع ا   یـ ل ارز بـه ر    یتبد. یابد  زیست تخصیص می    منابع طبیعی و محیط   

  .گیرد یکزي صورت م زیر نظر بانک مريمبادالت ارز
 جهـت پرداخـت   1393 در سـال  یاز منابع ورودي به صندوق توسعه مل  %) 10(درصد     ده -هـ

صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی بـراي         هاي داراي توجیه فنی و اقتصادي به        تسهیالت به طرح  
هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی صنعت          هاي خصوصی، تعاونی و بنگاه      بخش

ال یـ ل ارز بـه ر    یتبـد . یابـد   استثناي بخش ساخت مسکن اختصاص مـی        معدن و گردشگري به   و  
  . گیرد ی زیر نظر بانک مرکزي صورت مين بند در مرکز مبادالت ارزیموضوع ا
ن تبــصره بــا معرفــی کمیتــه امــداد یــا) هـــ(و ) د(ياز منــابع بنــدها%) 5( پــنج درصــد-و
زایی و    صورت ریالی جهت پرداخت تسهیالت اشتغال      و سازمان بهزیستی کشور به    ) ره(خمینی امام

هاي عامـل مکلفنـد عـالوه بـر منـابع             یابد و بانک    کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص می      
ربـط   هـاي اجرایـی ذي    مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دسـتگاه              

ي پرداخـت مبلـغ نقـدي هدفمنـدي     بانک عامل مجاز است با أخذ تعهد محـضر    . پرداخت نمایند 
 مـذکور بـه   ياز منـابع بنـدها  %) 15(درصـد   عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده ها را به    یارانه
سهام آنهـا متعلـق   %) 50(درصد  هایی که بیش از پنجاه    هاي مربوط به افراد ایثارگر یا شرکت        طرح

  . یابد به ایثارگر یا ایثارگران است، اختصاص می
 يهـا  یافته کـشور، بـه سـازمان    گذاري در مناطق محروم و کمتر توسعه     هیور سرما به منظ  -ز

ران یـ  ا ی، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدن        )درویا(ران  یع ا ی صنا يگسترش و نوساز  
شود بـا بخـش    یران اجازه داده م   یع کوچک ا  ی و صنا  ی صنعت يها   شهرك يها  و شرکت ) میدرویا(

 .ندیدر قالب شخص حقوقی مشارکت نما%) 49(چهل و نه درصد  تا سقف ی و تعاونیخصوص
هـا و مؤسـسات       ت از شـرکت   یـ  از اهداف منـدرج در قـانون حما        یبخش   منظور تحقق    به -ح

                                                                                                        
u  

بـه شـرح زیـر اصـالح شـده          )  مجمع تشخیص مصلحت نظـام     17/12/1392( مجلس شوراي اسالمی     30/8/1391مصوب  
  :است

  . نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نگهداري خواهدشدهاي مورد  منابع صندوق فقط در حساب– 2تبصره 
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) 5(ماده  ) 2(ژه تبصره   یو   به )1(5/8/1389 و اختراعات مصوب     يسازي نوآور   يان و تجار  یبن  دانش

) 200,000,000(لیون یست میالی مبلغ دویقانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است معادل ر  
ان یـ بن   دانـش  يها  ت از شرکت  ی بابت حما  ییه صندوق نوآوري و شکوفا    یش سرما ی افزا يدالر برا 

 زیـر نظـر بانـک       ين بنـد در مرکـز مبـادالت ارز        یال موضوع ا  یل دالر به ر   یتبد. اختصاص دهد 
  . گیرد یمرکزي صورت م

 صـرف   ی دولت يها  ت بانک ی به عامل  يه ارز ری که از حساب ذخ    یمنابع%) 100( صددرصد -ط
شـود،     وصول می  1393 شده است و در سال       ی و تعاون  ی خصوص يها  الت به بخش  ی تسه ياعطا

ش یگردد و مبالغ مازاد بر آن بـه حـساب افـزا             ها لحاظ می    بابت تسویه بدهی دولت به این بانک      
ن بند موظفند رأساً    یوع ا  عامل موض  يها  بانک. شود  ی مربوط منظور م   يها  ه دولت در بانک   یسرما

  .ندینسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام نما
نحوه تسویه مطالبات مذکور با گیرندگان تسهیالت، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به              

هـا در ایـن زمینـه     ها و اختیارات هیأت مدیره بانک  ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه     
که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابالغ این قـانون بـه تـصویب                براساس دستورالعملی است    

  .رسد شوراي پول و اعتبار می
قـانون  ) 103(وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است عملکـرد ایـن بنـد را طبـق مـاده                 

  
سازي نوآوري هـا و اختراعـات    بنیان و تجاري قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش 5 از ماده  -الفـ   1

ها و اختراعات و شکوفاسازي و کاربردي نمودن دانش          سازي نوآوري   به منظور کمک به تجاري    : 5/8/1389مصوب  
الحسنه و تسهیالت بدون اخـذ هرگونـه تـضمین و مـشارکت بـا اختیـار         ارائه کمک و تسهیالت قرضفنی از طریق  

بنیـان، صـندوقی تحـت عنـوان صـندوق            بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت ها و مؤسسات دانـش             
منـابع  . شـود    می عالی علوم، تحقیقات و فناوري و زیر نظر رییس شورا تأسیس           نوآوري و شکوفایی وابسته به شوراي     

گـذاري اشـخاص    مالی صندوق شامل کمک هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، هرگونه کمک و سـرمایه         
حقیقی و حقوقی و شرکت هاي دولتی وابسته و تابع، نهادهاي عمومی غیردولتـی و شـهرداري هـا و شـرکت هـاي             

  . باشد وابسته و تابع می
به منظور تأمین منابع مـالی      . منابع تسهیالت موضوع صندوق یادشده را تأمین نمایند       توانند بخشی از      ها نیز می   بانک

از منـابع بودجـه عمـومی    ) %5/0(درصد  صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در الیحه بودجه، حداقل نیم   
  . خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد

...  
ریـال بـه   ) 30,000,000,000,000(هـزار میلیـارد    و شکوفایی به میزان سیسرمایه اولیه صندوق نوآوري      -2تبصره  

  .گردد تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزي تأمین می
 www.dotic.irا به نشانی .ا.متن کامل قانون مزبور به سامانه ملی قوانین و مقررات ج جهت مالحظه  -ب

  مراجعه نمایید

http://www.dotic.ir
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  . در صورتحساب عملکرد بودجه درج نماید)1(محاسبات عمومی کشور
ت گزارش عملکرد صـندوق را کـه شـامل        هیأت عامل صندوق توسعه ملی موظف اس       –ي  

ماهه در پایان هر فصل به  صورت سه  است به1393عملکرد بندهاي مربوط در قانون بودجه سال 
  . نمایدارایههاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی  کمیسیون
ون برنامه پنجـساله    قان) 84(شود با رعایت ماده        به صندوق توسعه ملی اجازه داده می       –ك  

دالر بـراي صـدور     ) 2,000,000,000( مبلـغ دومیلیـارد      )2(پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران     
پرداخـت و تجهیـز کارگـاه پیمانکـاران ایرانـی کـه در           ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی بـراي پـیش       

فنـی  هایی که موفق به صـدور کـاال یـا خـدمات      شوند و یا شرکت هاي خارجی برنده می  مناقصه
استفاده از خط اعتباري بانـک  . گذاري نماید هاي کشور هدف، سپرده گردند، در بانک    مهندسی می 

  .مرکزي براي پرداخت تسهیالت ارزي به غیر از مجوزهاي این قانون به هر شکل ممنوع است
تمام تولیدي و اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی که از            هاي نیمه    طرح 1393 در سال    -ل  

اند و درحال حاضر به دلیل عوامـل غیـرارادي      ارزي، تسهیالت ارزي دریافت نموده    حساب ذخیره   
قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم        ) 84(توانند با رعایت ماده       امکان انجام تعهدات خود را ندارند می      

مانده تـسهیالت خـود را از      و مقررات صندوق توسعه ملی باقی      )3(توسعه جمهوري اسالمی ایران   
  .افت نماینداین صندوق دری

  
زارت امـور اقتـصادي و دارایـی مکلـف اسـت صورتحـساب                 و :1/6/1366 قانون محاسبات عمومی کشور      103ماده   ـ 1

ین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبـار و اعتبـارات    عملکرد هر سال مالی را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناو 
  :ي اطالعات زیر ر قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاومندرج د

  :هاي خزانه شامل  صورتحساب دریافتـ   الف 
  .ل سال خزانه  موجودي اوـ  1 
  .صولی سال مالی مربوط  درآمدهاي وـ  2 
  . سایر منابع تأمین اعتبارـ  3 
  .بلهاي ق هاي سال پرداخت اریز پیش  وـ  4 
  :هاي خزانه شامل   صورتحساب پرداختـ   ب 
  . پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظوردر قانون بودجه سال مربوطـ  1 
  .ها  پیش پرداختـ  2 
  .هاي قبل که به پاي اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است هاي سال  پیش پرداختـ  3 
  . موجودي آخر سالـ  4 

  .زیران تسلیم نماید ت و طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیأه ب 
از انتـشارات ایـن   . ا.ا. جهت مالحظه ماده مزبور به مجموعه قانون برنامه پنجـساله پـنجم توسـعه ج                ـ 3 و   2

    .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.معاونت و یا سامانه ملی قوانین و مقررات ج

http://www.dotic.ir
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از منـابع ورودي بـه صـندوق توسـعه ملـی در             %) 18( در صورت تقاضـا هجـده درصـد        -م  

هاي  گذاران بخش خصوصی یا تعاونی براي طرح  به صورت تسهیالت ارزي به سرمایه1393سال
اي باالدستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترك با تـضمین وزارت نفـت بـدون انتقـال                     توسعه

  .یابد گاز موجود در مخازن و تولیدي تخصیص میمالکیت نفت و 
هاي عامل مکلفند در پرداخت سرمایه در گردش تسهیالت    صندوق توسعه ملی و بانک     –ن  

هاي خصوصی و تعاونی، استفاده از ظرفیت کامل  این تبصره به بخش  ) هـ(و  ) د(موضوع بندهاي   
رفت فیزیکـی نزدیـک بـه       هـاي بـا پیـش       بـرداري و سـپس طـرح        واحدهاي موجود و آماده بهـره     

محیطی مـرتبط بـا تولیـد و          هاي داراي توجیه فنی و اقتصادي و زیست         برداري و نهایتاً طرح     بهره
  .صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و آب و برق را در اولویت قرار دهند

این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافتـه بـه        ) ط(و  ) ب(هاي مذکور در بندهاي        بانک –س  
 تـسهیالت بـه   ارایـه  از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزي را فقط در جهـت                 آنها

هاي تولیدي، صنعت، معدن، تجارت و کـشاورزي بخـش خـصوصی و تعـاونی اختـصاص                   بخش
  .دهند

 بـه منظـور     1393از منابع ورودي به صـندوق توسـعه ملـی در سـال              %) 1(درصد     یک –ع  
 تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مـصرف در    وري  ساماندهی تولید و افزایش بهره    

وري زنجیـره تولیـد از طریـق قـرارداد            قالب طرح پرواربندي دام عشایر با اصالح و افزایش بهره         
گیـرد تـا بـا معرفـی صـندوق حمایـت از توسـعه                 عاملیت در اختیار بانـک کـشاورزي قـرار مـی          

گـذاري عـشایر و       هـاي سـرمایه     بـه طـرح   صـورت تـسهیالت       گذاري کشاورزي عشایر به     سرمایه
تبدیل دالر به ریال موضوع این بند در مراکـز مبـادالت ارزي    . هاي مربوطه پرداخت گردد     تشکل

  .گیرد صورت می
هاي دولتی و غیردولتی موظفند حداکثر طـی یـک هفتـه پـس از                 مدیران عامل بانک   –ف  

ت کتبی به اطالع متقاضی برسانند و     صور  تاریخ درخواست تسهیالت، کلیه مدارك مورد نیاز را به        
پس از تحویل کلیه مدارك موظفند حداکثر طی دوماه نسبت به بررسی توجیه فنی، اقتـصادي و                 

رییس . مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندوق توسعه ملی ارسال نمایند               
نظر در رابطه با پرداخت  المهیأت عامل صندوق توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به اع          

ماه  بانک عامل حداکثر طی یک. کند  ربط اقدام می    تسهیالت در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذي       
  .کند نسبت به عقد قرارداد تسهیالت به متقاضی اقدام و ظرف دو هفته آن را پرداخت می

 را 1393دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال
هیأت عامل موظف است گـزارش عملکـرد صـندوق          .  نماید ارایه 1394همراه الیحه بودجه سال   

هاي اقتصادي و برنامه وبودجـه   ماهه در پایان هر فصل به کمیسیون   توسعه ملی را به صورت سه     
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  . نمایدارایهومحاسبات مجلس شوراي اسالمی 
میلیـارد و پانـصد میلیـون     بلـغ سـه  شود حداقل م   به صندوق توسعه ملی اجازه داده می       -ص

هاي تخصصی، سپرده گذاري نماید تـا مبلـغ مـذکور از سـوي          دالر نزد بانک  ) 3,500,000,000(
هاي صنعت، معدن و تجارت و جهـاد کـشاورزي در قالـب           هاي عامل و با معرفی وزارتخانه       بانک

صادي وابـسته بـه     هاي اقتـ    تأمین سرمایه در گردش واحدهاي تولیدي خصوصی، تعاونی و بنگاه         
  .مصرف برسد مؤسسات عمومی غیردولتی به

  - 6تبصره 
هـاي نیـرو، نفـت، راه و شهرسـازي، دفـاع و       هاي وابسته و تابعه وزارتخانه  به شرکت  -الف

پشتیبانی نیروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي   
تـا سـقف   )1( 30/6/1376نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب   شود با رعایت قانون       اجازه داده می  

  
 :  با الحاقات و اصالحات بعدي30/6/1376مصوبقانون نحوه انتشار اوراق مشارکت  ـ 1

هاي عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قـوانین بودجـه سـاالنه کـل       به منظور مشارکت عموم در اجراي طرح     -1ماده    
ها و مؤسسات و  هاي دولتی و شهرداري  تمانی و خدماتی، به دولت و شرکت      و ساخ    هاي سودآور تولیدي    کشور و طرح  

هـاي مـذکور و همچنـین     وابـسته بـه دسـتگاه     هـاي  المنفعـه و شـرکت    نهادهاي عمومی غیردولتی و مؤسسات عـام      
از    شود طبق مقررات این قانون قسمتی       هاي تعاونی تولیدي اجازه داده می       هاي سهامی عام و خاص و شرکت        شرکت

هاي مذکور شامل منابع مالی الزم براي تهیه مواد اولیه مـورد نیـاز واحـدهاي     منابع مالی مورد نیاز براي اجراي طرح    
  . عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند تولیدي را از طریق انتشار و عرضه

 »طرح انتفـاعی «  هاي عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی  تشخیص انتفاعی بودن طرح  -تبصره    
وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري            تی مرکب از نمایندگان   أبه عهده هی  

لوایح بودجه سـاالنه کـل کـشور بـا عالمـت               هاي عمرانی   ها در پیوست طرح     این قبیل طرح  . باشد  اسالمی ایران می  
  . مشخص درج خواهد شد

موجب این قانون به قیمت اسمی مـشخص بـراي       نامی است که به     ارکت، اوراق بهادار با نام یا بی       اوراق مش  -2ماده    
را دارند واگذار ) 1(هاي موضوع ماده     اجراي طرح  گذارانی که قصد مشارکت در      سرمایه  شود و به    مدت معین منتشر می   

 سـود حاصـل از اجـراي طـرح مربـوط      مشارکت، در نسبت قیمت اسمی و مدت زمان    دارندگان این اوراق به   . گردد می
  . باشد  و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز میخرید و فروش این اوراق مستقیماً . شریک خواهند بود

هـاي    نیـاز جهـت اجـراي طـرح         براي تأمین منابع مـالی مـورد        انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفاً       - 3ماده    
شـود مجـاز    بینـی مـی   به میزانی که در قوانین بودجه ساالنه کل کشور پـیش         ) 1(عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده    

  . خواهد بود
الحساب و سود تحقق یافتـه ایـن قبیـل اوراق توسـط وزارت امـور اقتـصادي و               تضمین بازپرداخت اصل و سود علی       

 قوانین بودجه سـاالنه  همین منظور در خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به        هاي  دارایی از محل اعتبارات ردیف    
  . عمل خواهد آمد شود به بینی می کل کشور پیش

هاي عمرانی انتفاعی دولت مندرج      انتشار اوراق مشارکت به منظور تأمین منابع مالی الزم براي اجراي طرح            -تبصره    
t  
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u  
ز مـشمول حکـم   باشند نیـ  ها می هاي دولتی و یا شهرداري ها شرکت کشور که مجري آن در قوانین بودجه ساالنه کل   

  . باشد این ماده می
هاي مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولـت         بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران طرح      - 4ماده    

) 1(هاي غیردولتی موضوع مـاده        ها و مؤسسات و شرکت      هاي دولتی، شهرداري    شرکت  را که توسط  ) 3(موضوع ماده   
اقتصادي، فنی و مالی باشد، پـس از ارائـه تـضمین              درصورتی که داراي توجیهات کامل    شود بررسی نموده و       ارائه می 

صـادر خواهـد     کافی توسط مؤسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میـزان الزم               
  . کرد

ـ           درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت      - 1تبصره     ک مرکـزي جمهـوري   هاي دولتـی قبـل از ارائـه بـه بان
  . هاي مربوط رسیده باشد عالی شرکت عمومی و یا شوراي اسالمی ایران باید به تصویب مجمع

توجـه   هاي موضوع این ماده در هر سال بـا      اوراق مشارکت قابل انتشار براي طرح     ) سقف  ( حداکثر میزان    - 2تبصره    
  . گردد یین و اعالم میتوسط شوراي پول و اعتبار تع  هاي پولی و مالی کشور به سیاست

هاي موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضـیان      اوراق مشارکت قابل انتشار براي طرح     ) سقف  ( میزان   - 3تبصره    
  . باشد) ها ها منهاي مجموع بدهی مجموع دارایی (هاي وي  دارایی بایستی متناسب با خالص می

، در صـورت انتـشار    )1(هاي غیردولتی موضوع مـاده         شرکت ها و مؤسسات و     هاي دولتی، شهرداري     شرکت - 5ماده    
بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسـیدهاي مقـرر در اوراق مـذکور، تعهـد و تـضمین        اند اوراق مشارکت مکلف 

مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تـضمین مـذکور           در صورت عدم ایفاي تعهدات مزبور در سررسیدهاي       . نمایند
  .  اقدام نمایدساًأر) 4(در ماده 

  . باشد شود مجاز می الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می  پرداخت سود علی-تبصره  
توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض بـا سـهام منتـشر      هاي سهامی عام می      شرکت - 6ماده    

  . نامه اجرایی این قانون خواهد بود طبق آییناین قبیل اوراق  شرایط و نحوه تبدیل و تعویض. کنند
 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد                 -7ماده    
. گیـرد   مـشارکت و معـامالت اوراق مـذکور هیچگونـه مالیـات دیگـري تعلـق نمـی                   باشد و بـه سـود اوراق        می) 5%(

تخصیص، مالیات متعلق    در هر پرداخت یا      الحساب و قطعی مکلفند     اوراق مشارکت اعم از علی    کنندگان سود    پرداخت
تعیـین   کـل  داري را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه           

یزان سـود پرداختـی بـه حـوزه       شود واریز و رسید آن را ظرف سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن م                  می
  . مالیاتی مربوط تسلیم نمایند

 199پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مـشمول مقـررات مـتن مـاده                       
  .  خواهند بود1366ماه  هاي مستقیم مصوب اسفند قانون مالیات

اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجراي این قـانون منتـشر    پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به    -تبصره    
  . باشد هاي منتشرکننده اوراق مذکور می ماده برعهده دستگاه شده است با نرخ مقرر در این

این قانون بـه سـهامی   ) 1(هاي مذکور در ماده  هاي سهامی خاص وابسته به دستگاه        در صورتی که شرکت    - 8ماده    
  . باشند هاي مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می مشارکت شرکت ان اوراقعام تبدیل شوند، دارندگ

) 148(قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده     هاي قابل      سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه        - 9ماده   
t  
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هـاي انتفـاعی      ریال بـراي اجـراي طـرح      ) 150,000,000,000,000(یکصد و پنجاه هزار میلیارد      
ادین نفت و گـاز  ی ميها ها و طرح  پروژهيت اجرایداراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی خود با اولو     

ن ی و تـأم ی آبرسـان يهـا  هاي حمل و نقل، طرح رح، طي مرزيگان و مهار آبهایمشترك با همسا  
هاي برق و  هاي آب و فاضالب، نیروگاه خانه هیکن، تصف رینیش  آبيها ل طرح یآب، احداث و تکم   

                                                                                                        
u  

  . گردد محسوب می هاي مستقیم قانون مالیات
هاي مربوط، درحکم تصرف غیرقانونی       راق مشارکت در غیراجراي طرح    مصرف وجوه حاصل از واگذاري او       - 10ماده    

  . محسوب خواهد شد وجوه و اموال عمومی در
هاي ذیل مواد مذکور شـامل       این قانون و تبصره   ) 12(و  ) 10(و  ) 9(و  ) 8(و  ) 7(و  ) 5(و  ) 2( مقررات مواد    - 11ماده    

  . گردد یز میاند ن اجراي آن منتشر شده اوراق مشارکتی که تا قبل از
هاي بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشـستگی    کلیه صندوق -)1(*) 7/12/1379الحاقی  ( 12ماده  

هـا،   و سازمان تـأمین اجتمـاعی و کلیـه وزارتخانـه     مشمولین قانون استخدام نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران  
مقـررات   ها و مؤسساتی که شـمول قـوانین و    از جمله شرکتهاي دولتی و وابسته به دولت      مؤسسات دولتی و شرکت   

هـا، حـسب مـورد مجازنـد      ها و مؤسسات وابسته به شهرداري عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداري      
هاي مربوط وارد و ثبـت       عنوان براي بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حساب            درصدي از وجوهی را که به هر      

هاي تعاونی و بخش خصوصی  همچنین کلیه شرکت     .ایند به اوراق مشارکت منتشره از سوي دولت تبدیل کنند         نم  می
شـود بـه اوراق مزبـور تبـدیل      ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین مـی      مجازند درصدي از سپرده   

   . نمایند
 از شـمول حکـم   -26/11/1376 مـصوب   -ان دولت انداز کارکن  وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس      - 1تبصره  

  . باشد این ماده مستثنی می
ی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و       ایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دار        ینامه اجرا   آیین – 2تبصره  

    . رسد کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ریزي  سازمان مدیریت و برنامه
هاي سودآوري تولیدي، ساختمانی و خدماتی، شرایط  نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح      ن آیی - 13ماده    

هاي سهامی  عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکت       و میزان و نحوه انتشار و     
 وزارت امـور اقتـصادي ودارایـی،    قانون با پیشنهاد مـشترك  عام و همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجراي صحیح این  

ظرف مدت شـش مـاه        سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار              
  .ت وزیران خواهد رسیدأبه تصویب هی

  وزارت اموراقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلفند گزارشی متـضمن میـزان و                 -14ماده    
هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادي انتـشار اوراق مـذکور بـراي         انواع اوراق مشارکت منتشره طی    

دیوان محاسبات و بودجـه مجلـس شـوراي            ی و تعاون و   یهاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارا        اطالع کمیسیون 
  .اسالمی ارسال نمایند

 الحـاق و شـماره   30/6/1376 مصوب  -اوراق مشارکت  انتشار نحوه به قانون) 12( عنوان ماده باالمتن   - 1*
  .گردد اصالح می) 14(و ) 13(یاد شده به ترتیب به  قانون ) 13(و ) 12(مواد 
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ا صـکوك اسـالمی و بـا        یافته، اوراق مشارکت ریالی و      ین مناطق محروم و کمتر توسعه       یهمچن

 ي و بـرا   )1(27/11/1380ولـت مـصوب      د ی از مقررات مال   یقانون تنظیم بخش  ) 88(ت ماده   یرعا
  
محاسـبات    کمیسیون برنامه و بودجه و27/11/1380مصوب  لت قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو از  ـ 1

  :مجلس شوراي اسالمی
) 29(ونهم یژه تکالیف مذکور دراصول بیست و لت به ظایف اجتماعی دو در اجراي و   ـ   ) 26/7/1384اصالحی  ( 88ماده

لـت و کـاهش    نمـودن حجـم و انـدازه دو    قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و بـه منظـور منطقـی        ) 30(ام    و سی 
لتی و توسعه اشتغال و صرف    بخش غیردو  اي و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت           تدریجی اعتبارات هزینه  

قـانون اساسـی جمهـوري    ) 30(ام  و سـی ) 29(، بیـست و نهـم   )3( بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت اصول سوم  
دار ارایـه خـدمات اجتمـاعی،     لتـی کـه عهـده    هـاي دو    ها، مؤسسات و شرکت     زارتخانه  اسالمی ایران و مصالح عامه، و     
یافته و  اي، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه       قبیل آموزش فنی و حرفه    فرهنگی، خدماتی و رفاهی از      

میانگین کشوري، درمان، توانبخـشی، نگهـداري از سـالمندان، معلـولین و کودکـان          رزشی زیر   هاي و   دارندگان سرانه 
گـردي و جهـانگردي   سـتایی، ایران  هاي عمومی، مراکز فرهنگی و هنري، خدمات شـهري و رو   سرپرست، کتابخانه   بی
لـت براسـاس مقـررات و     هـاي دو  باشند مجازند براي توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کـاهش حجـم تـصدي     می

  :ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند
بایـست   باشـند مـی   لتی که متقاضی ارایه خدمات براساس مفاد این ماده مـی   اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو     ـ    الف  

  .ربط داشته باشند انه فعالیت از مراجع قانونی ذي اي فنی و اخالقی الزم و پروه صالحیت
لتـی،    ش؛ خریـد خـدمات از بخـش غیـردو           لتـی بـه سـه رو        ارایه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردو        ـ    ب  

  .شود لتی انجام می اگذاري مدیریت بخش غیردو لتی و و مشارکت با بخش غیردو
هاي موجود در بخش  اجرایی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت          هاي    دستگاه ـ    ج  

و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارایه آن به مـردم طبـق                  ) »الف«موضوع بند   (لتی    غیردو
  .لتی اقدام نمایند شرایط دو

اگذاري زمین، ارایـه   هاي الزم از قبیل و لت موظف است حمایت حدها، دوا گونه و براي ایجاد و توسعه این    ـ  1  تبصره  
جوه اداره شده طبق ضوابط و بـه میزانـی کـه در قـوانین بودجـه سـنواتی        خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیالت و    

  .گردد اقدام نماید بینی می پیش
ـ  ) 10/9/1383الحاقی  ( 2تبصره   ناي خریـد خـدمت در شـاخه کـاردانش و     رش بـه اسـتث   زارت آمـوزش و پـرو    و ـ

از ایـن حکـم   قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ) 30(ام  ره متوسطه و با رعایت اصل سی اي تا پایان دو    حرفه فنی
  .باشد مستثنی می

قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی                  ) 64(ماده  ) ب(در اجراي بند     ـ   د  
تمـام   احدهاي خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه   هاي مشمول این ماده مجازند مراکز و و         دستگاه،  )1(*ایران

  .اگذار نمایند و) الف(خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 
  :می استالزا) الف(ط به رعایت بند  هاي زیر مشرو لویت در اجراي این بند، رعایت او ـ   1 تبصره 

  .ها ها و دهیاري لتی نظیر شهرداري  نهادهاي عمومی غیردوـ   
  .شوند المنفعه که براساس مجوزهاي قانونی تشکیل شده یا می  مؤسسات عامـ   
  .لتی ها با دستگاه دو ط بر قطع رابطه استخدامی آن اگذارکننده، مشرو  نهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه وـ   

t  
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رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر  ی اقتصاد م  يب شورا یتصو   که به    ییها  طرح
  .نمایند

                                                                                                        
u  

  . حقیقی و حقوقی سایر اشخاصـ   
  .گردد باشند مشمول حکم این بند نمی لتی که از نفایس ملی می اگذاري بناها و اموال دو و ـ   2تبصره  

در موارد اسـتثنایی بـا ذکـر دالیـل     . باشد شوند ممنوع می اگذار می احدهایی که و تغییر کاربري مراکز و و ـ     3 تبصره  
لـت بـا پیـشنهاد بـاالترین مقـام       ده ناشی از تغییر کاربري بـه نفـع دو   رزش افزوت ا   التفاو  موجه و پس از دریافت مابه     

  .زیران بالمانع است و ت ربط و تصویب هیأ دستگاه اجرایی ذي
احدهاي مشمول این بند با لحـاظ     گذاري کلیه اموال منقول و غیرمنقول در و         تعیین میزان اجاره و قیمت     ـ     4 تبصره  

  .گیرد اس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستري صورت میها براس نمودن کاربري آن
هاي کثیراالنتشار براي اطـالع عمـوم از شـرایط دسـتگاه      زنامه اجراي این بند از طریق نشر آگهی در رو       ـ     5تبصره   

  .اجرایی انجام خواهد شد
لتـی، مؤسـسات    دهـاي عمـومی غیـردو    توانند براساس قرارداد منعقده بـا نها        هاي مشمول این ماده می      دستگاه ـ     هـ

اجد شرایط مـذکور   هایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرایی تشکیل شده است و و نی المنفعه، تعاو  عمومی عام 
اگـذار    ها و   لت بر اموال منقول و غیرمنقول به آن         احدهاي خود را با حفظ مالکیت دو        باشند، مدیریت و    می) الف(در بند   
  .احد طرف قرارداد اداره خواهند شد احدها براساس ضوابط حاکم بر و  صورت این ودر این. نمایند

  .باشد لت به عهده طرف قرارداد می لیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دو مسؤو ـ   1تبصره  
نماینـد    ط دریافت می  رب  هاي اجرایی ذي    احدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه          گونه و   این ـ     2تبصره   

  .این ماده خدمت نمایند) ز(ربط براساس بند  هاي مصوب توسط مراجع ذي براساس تعرفه
احد مربوطه در صورت تقاضـاي کارکنـان بـراي ادامـه       طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربري و      ـ     3 تبصره  

هـا   مور بپذیرد و حقوق و مزایاي آن عنوان مأ از کارکنان شاغل را به      %) 50(درصد    احدها حداقل پنجاه    خدمت در آن و   
  .ربط اشتغال خواهند یافت احدهاي دستگاه ذي بقیه کارکنان در سایر و. را طبق احکام رسمی پرداخت نماید

احـدها بـا رعایـت قـوانین      گونـه و   لت بر ایـن     هاي اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دو         تعیین سیاست  ـ    و  
  .ربط انجام خواهد شد االترین مقام دستگاه ذيمربوطه توسط ب

گـردد و در   الذکر مطابق ضوابط قـانونی مربـوط تعیـین مـی     لتی فوق هاي غیردو  تعرفه ارایه خدمات توسط بخشـ   ز  
ربـط بـه      زیر و یـا بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی ذي              جود ندارد با پیشنهاد و      مواردي که ضابطه قانونی مشخص و     

  . اقتصاد خواهد رسیدتصویب شوراي
اجرایـی ایـن مـاده را      لت، برنامـه  هاي دو هاي جاري و حجم تصدي لت موظف است به منظور کاهش هزینه        دو ـ    ح  

لتی و میزان اعتبار مربـوط بـراي    هاي دو جویی در هزینه   هاي کمی و میزان صرفه      ظایف مربوط، شامل هدف     حسب و 
  .همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نمایدلتی را  ها به بخش غیردو پرداخت یارانه

  .گردد اریز می داري کل و لتی حاصل از این ماده به حساب خزانه هاي دو  کلیه درآمدهاي دستگاهـ   ط 
ریـزي و بـا همکـاري         نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مـدیریت و برنامـه                  آیین ـ    ي  

  .رسد زیران می و ت تهیه و به تصویب هیأربط  هاي ذي دستگاه
  .زمان اجراي برنامه سوم توسعه به پایان رسیده است  ـ1*
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ریـال  ) 30,000,000,000,000( هـزار میلیـارد      یشود تا مبلغ س      به دولت اجازه داده می     -ب

هـاي    منظـور اجـراي طـرح       بهاوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن             
انتفاعی داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مـشارکت منتـشر و                  

منابع واریزي  . ن قانون واریز نماید   یا) 5( جدول شماره  310102وجوه أخذ شده را به ردیف شماره        
ن قـانون  یـ ا) 1( شـماره  وسـت یتمـام منـدرج در پ   مهیاي ن هیهاي سرما یی تملک دارا  يها  به طرح 

 يزي و نظـارت راهبـرد     یـ ر  ابد تا براساس مبادلـه موافقتنامـه بـا معاونـت برنامـه            ی یاختصاص م 
هـا و سـایر       ها، بانک    اعم از شرکت   ین اوراق به بخش دولت    ی ا يواگذار. نه شود یجمهور هز   رییس

  .د ممنوع استیها در بازار پول و قبل از سررس دستگاه
ن تبصره، قابـل واگـذاري   یا) ب(و ) الف(ي بندهايها نرفته طرح ش اوراق مشارکت فـرو  -ج

کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طـرح بـا    به پیمانکاران، مشاوران و تأمین    
 يزي و نظـارت راهبـرد     یـ ر  ربـط و معاونـت برنامـه        حساب ذي   يتأیید رییس دستگاه اجرایی و ذ     

  .ل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیستاوراق واگذارشده، قاب. جمهور است رییس
طور مـشترك    شود به هاي وابسته به آنها اجازه داده می هاي کشور و سازمان  به شهرداري -د

ران و با اطالع وزارت کشور تا سقف هفتاد         ی ا ی اسالم يیا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهور      
اق مشارکت و صکوك اسالمی با تضمین خود بـا     ریال اور ) 70,000,000,000,000(هزار میلیارد   

  .ها منتشر نمایند بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري
 به  ي قطار شهر  يها   طرح ي اجرا ين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برا       ی تضم -هـ  

  .اتی صفر استیها با نرخ مال يشهردار%) 50(درصد  دولت و پنجاه%) 50(درصد  نسبت پنجاه
محض فـروش اوراق مـشارکت و         ک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است به        بان -و

هـا، گـزارش آن را بـه     هاي اجرایـی و شـهرداري   صکوك اسالمی ارزي و ریالی از سوي دستگاه    
جمهــور و وزارت امــور اقتــصادي و دارایــی  ریــزي و نظــارت راهبــردي ریــیس معاونــت برنامــه

  .اعالم نماید) کل کشور داري خزانه(
نامه اجرایی نحوه واگـذاري، بازخریـد و بازپرداخـت اصـل و سـود اوراق مـشارکت                    آیین -ز

ایـن تبـصره بـا    ) الف(ها از اوراق منتشره بند و سهم هریک از شرکت   ) و(تا  ) الف(يموضوع بندها 
ریـزي و نظـارت راهبـردي     همکاري بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، معاونـت برنامـه         

ماه پـس از ابـالغ ایـن قـانون تهیـه        اقتصادي و دارایی حداکثر تا دو  جمهور و وزارت امور     رییس
  .)1(رسد وزیران می تصویب هیأت شود و به  می
  
بـه   6/1/1393در تـاریخ     مزبـور     کـل کـشور    1393قانون بودجه سال    ) 6(تبصره  ) ز(بند  نامه اجرایی      آیین  ـ 1

 در ایـن مجموعـه درج       و غابـال  24/1/1393هــ مـورخ     50357ت/4535شماره  تصویب هیأت وزیران رسیده و طی       
t  
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ات یـ  اوراق مشارکت و صکوك اسالمی منتشرشده موضوع ایـن قـانون از پرداخـت مال               -ح
  .معاف است
سال  ا سه دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک ت             -ط

هاي تملـک   منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح       ا بانام، صادر کند و به     ینام و     صورت بی   به
 به قیمت اسمی تا سقف   )1(کشور  عمومی  قانون محاسبات ) 20(اي مطابق ماده      هاي سرمایه   دارایی

اسناد مزبور  . ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید     ) 30,000,000,000,000( هزار میلیارد    یس
عنوان ابزار مـالی موضـوع قـانون بـازار اوراق بهـادار               از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به         

  .شود محسوب شده و با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر می )2(1/9/1384مصوب 
حـه   دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصـی را در الی                -1

 اعتبـار مـصوب در بودجـه        يا تکـافو  یـ در صورت عدم وجود     . نماید  یبینی م   بودجه سنواتی پیش  
 از محـل  یـی  و دارايد، توسط وزارت امور اقتـصاد     ی در سررس  ی دولت، اسناد خزانه اسالم    یعموم

ادشده بـه  یه اسناد ین حکم تا زمان تسو یا. ن و پرداخت است   ی همان سال قابل تأم    یدرآمد عموم 
  . استی باققوت خود

 اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و    -2
  .اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند

از سررسـید   پـس  یهاي عامل براي توزیع و بازپرداخت اسناد خزانـه اسـالم        تعیین بانک  -3
  .پذیرد توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی صورت می

  . خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ممنوع است-4
ماه از زمـان تـصویب ایــن قـانون توسـط معاونـت                نامه اجرایی این بند ظرف سه          آیین -5
 يجمهور، وزارت امـور اقتـصادي و دارایـی و بانـک مرکـز             رییس يارت راهبرد زي و نظ  یر  برنامه
  .)3(رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می ران تهیه میی ای اسالميجمهور

مکلـف اسـت بـا تجهیـز بنـادر و           ) سازمان بنادر و دریانوردي   ( وزارت راه و شهرسازي      –ي  
                                                                                                        

u  
  .گردیده است

تسجیل عبارت است از تعیین :  با اصالحات بعدي1/6/1366مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور 20 ماده ـ 1
  .موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهی میزان بدهی قابل پرداخت به

 منـدرج در سـامانه ملـی قـوانین و           1/9/1384 به قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب            ـ 2
  .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.مقررات ج

مـورخ   هــ    50358ت/1267شماره طی و رسیده وزیران هیأت تصویب به 6/1/1393 تاریخ در مزبور اجرایی نامه   آیین  ـ 3
  .رج گردیده است در این مجموعه دابالغ و 17/1/1393

http://www.dotic.ir
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و استفاده از ظرفیت کلیـه بنـادر و توزیـع       ربط و صاحبان کاال       هاي ذي   هماهنگی با سایر دستگاه   

کاالهاي وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال نسبت به کاهش و یا حـذف جریمـه تـأخیر                   
ربط مکلفند بـراي کـاهش و یـا           هاي ذي   کلیه دستگاه .  اقدام نماید  1393از ابتداي سال    ) دموراژ(

همکـاري  ) زمان بنـادر و دریـانوردي     سـا (با وزارت راه و شهرسـازي       ) دموراژ(حذف جریمه تأخیر    
شـود تـسهیالت ارزي و ریـالی          همچنین به سازمان بنـادر و دریـانوردي اجـازه داده مـی            . نمایند
اي در  هاي جدید یا توسـعه   گذاري در طرح    هاي غیردولتی، خصوصی و تعاونی براي سرمایه        بخش

  . نمایدبنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین
هـاي    منظور تـأمین مـالی طـرح        شود به    به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده می         -ك  

مرکـزي جمهـوري     المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظـارت بانـک           انتفاعی عام 
تـا سـقف    )  صـکوك اسـالمی     اوراق( تضمین خود اقدام به انتشاراوراق مشارکت      اسالمی ایران و  

تا سقف یک هزار میلیارد ) سود بدون (ریال و اوراق وقفی   ) 3,000,000,000,000(زار میلیارد   ه سه
  .ریال نماید) 1,000,000,000,000(

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقـف منتـشر                
قـرارداد صـلح در اختیـار       ، بخـشی از امـوال خـود را براسـاس            )مـصالح (دارنـده اوراق  . گـردد   می
اي را احـداث کـرده       المنفعه  دهد تا وي همراه سایر اموال صلحی، طرح عام          قرار می ) متصالح(بانی

  .سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید
ــارد   -ل  ــزار میلیـ ــأمین مبلـــغ دوازده هـ ــه تـ  وزارت نیـــرو مکلـــف اســـت نـــسبت بـ

بـرداري هرچـه سـریعتر از آبهـاي مـرزي از             ریال جهت کنترل و بهره     )12,000,000,000,000(
الشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام و به حساب خـاص        طریق فروش اموال و سهم    

  .داري کل کشور واریز نماید نزد خزانه
   - 7تبصره 
شـده و یارانـه    وجوه اداره  ، مانده 1393ها موظفند تا پایان شهریورماه سال   کلیه بانک -الف
افته یص ن یهاي عامل به متقاضیان تخص       از سوي بانک   1392هیالت را که تا پایان سال       سود تس 

 وجوه نـزد    ي از آن پرداخت و اجرایی نشده است با احتساب سود سپرده دوره ماندگار             یو یا بخش  
 و مبالغ وصولی بابـت بازپرداخـت تـسهیالت اعطـائی            310605بانک، به حساب ردیف درآمدي      

 واریـز   310602هفته پس از وصول به حساب ردیـف درآمـدي             ک  یرا حداکثر   ) شده  اداره    وجوه  (
  .نمایند

جمهـور، وزراي امـور       ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس          اي مرکب از معاون برنامه      به کمیته 
کل بانک مرکزي جمهوري      اقتصادي و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي و رییس          

ریزي و نظارت راهبردي      د وجوه مذکور را از طریق معاونت برنامه       شو  اسالمی ایران اجازه داده می    
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منظور افـزایش سـرمایه       این قانون به    ) 9( جدول شماره  540000-4جمهور از محل ردیف       رییس
شـده، اختـصاص      ربط و یا پرداخت وجـوه اداره        ب مرجع قانونی ذي   یهاي دولتی پس از تصو      بانک
   .دهد

چـک    یران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایـران          بانک مرکزي جمهوري اسالمی ا     –ب  
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمـودن                  

قـانون پـولی و بـانکی       ) 21( اندوخته اسکناس موضوع مـاده      معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت     
   . اقدام نماید)1(18/4/1351کشور مصوب 

 مـشروط بـه عـدم افـزایش خـالص      1393ه از تسهیالت ارزي در سـال       هرگونه استفاد  -ج
  .ران استی ای اسالميهاي خارجی بانک مرکزي جمهور دارایی
هـاي    اسناد رسمی اراضی کشاورزي محل اجـراي طـرح   1393ها مجازند در سال       بانک –د  

ي بخـش  هـا  وامعنوان وثیقـه   کشاورزي و صنایع تکمیلی کشاورزي و اسناد منازل روستایی را به  
  .کشاورزي و روستایی بپذیرند

  
  :اصالحات بعدي  با18/4/1351 قانون پولی و بانکی مصوب 21 ماده ـ 1
ایـن   5دار نظارت بر حسن اجراي مفـاد مـاده     هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهدهـ )18/12/1358اصالحی (لفا

 5 موضوع ماده هاي حساب دارایی شده و همچنین نگاهداري هاي چاپ قانون از طریق تحویل و نگاهداري اسکناس
آنها از خزانـه بانـک و بعـالوه      نمایش و نظارت بر ورود و خروج و صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط به

  .باشد هایی که باید از جریان خارج شود می کردن اسکناس نظارت در معدوم
  :دشو ت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میأ هیـ )18/12/1358اصالحی (ب 

   به انتخاب مجلس مزبور)1(*ملیـ دو نماینده مجلس شوراي  1
  کل بانک مرکزي ایران یا معاون او ـ رییس 2
  ـ دادستان کل کشور یا معاون او 3
  دار کل کشور ـ خزانه 4
 ـ رییس کل دیوان محاسبات 5
  ت نظارأـ رییس هی 6

 با مجلس مزبور خواهد بود و       )1(*ملیاي   مدت مأموریت نمایندگان مجلس شور     ـ )18/12/1358اصالحی  (تبصره  
  .در هر حال تا انتخاب جانشین، باین سمت باقی خواهند ماند

 نامه مربوط به نحوه اجراي وظائف محول به هیأت نظارت اندوخته اسکناس به وسیله هیأت تصویب و به  آیین-ج 
  .شود موقع اجرا گذارده می

اي دریافت خواهند کرد کـه بـه    الزحمه حق  حضور در جلسات هیأت اعضاي هیأت نظارت اندوخته اسکناس براي-د 
  .گردد عمومی تعیین می تصویب مجمع پیشنهاد رییس کل بانک و

» مجلـس شـوراي اسـالمی     « نام مجلـس شـورا       31/4/1359به موجب قانون تعیین نام مجلس مصوب          –1*
  .تعیین گردید
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   -8تبصره 
 گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است به ازاي هر کیلوگرم واردات انـواع کـود                -الف

ریال از واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و بـه            ) 20(شیمیایی به کشور مبلغ بیست      
  .شور واریز نمایدکل ک داري  نزد خزانه160146حساب درآمد عمومی ردیف 

شـود نـسبت بـه صـدور و          به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اجـازه داده مـی           -ب  
هاي رانندگی عادي به هوشمند اقدام و به ازاي هر کارت یکصد و پنجاه هـزار         تعویض گواهینامه 

 جـدول  140151ب ردیـف درآمـدي     درآمـد حاصـله بـه حـسا       . ریال دریافـت نمایـد    ) 150,000(
 جـدول  530000 – 80این قانون واریز و معادل وجوه واریزي از محـل اعتبـار ردیـف      ) 5(شماره

این قانون در اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت         ) 9(شماره  
نامـه راننـدگی و    هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صـدور گـواهی      

  . انتظامی به مصرف برسدتقویت نیروي
قیمـت تحویـل روي     %) 5( عوارض واردات خودروهاي سواري به میـزان پـنج درصـد             -ج  
داري کـل کـشور تـا         درآمد حاصله پس از واریز به حـساب خزانـه         . یابد  افزایش می ) فوب(کشتی  

نیاز منظور تأمین آمبوالنس مورد       ریال به ) 1,500,000,000,000(هزار و پانصد میلیارد       سقف یک 
  .گیرد اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می

  -9تبصره 
قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه      ) 52( سـقف معافیـت مالیـاتی موضـوع مـاده         -الف

 ست میلیــــونیــــ، مبلــــغ یکصدوب)1(1393جمهـــوري اســــالمی ایــــران بــــراي ســــال 
مـازاد آن تـا هفـت برابـر بـه نـرخ ده درصـد                شـود و      ریال در سال تعیین مـی      )120,000,000(
ــرخ بیــست درصــد  %) 10( ــه ن ــر ایــن ب ــراي بخــش خــصوصی و دولتــی و  %) 20(و مــازاد ب ب
  
سقف معافیـت    :15/10/1389 مصوب   ایران اسالمی وريجمه توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   52 ماده   ـ 1

 در طول برنامه هر سـاله در بودجـه سـنواتی تعیـین              )1(*هاي مستقیم   قانون مالیات ) 85(و  ) 84(مالیاتی موضوع مواد  
مـشمول قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت مـصوب        «جـاي عبـارت       قانون مذکور بـه   ) 85(همچنین در ماده  . شود  می
و قـسمت اخیـر     ) 2(و  ) 1(هاي دولتی موضـوع مـواد         ها و مؤسسات و سایر دستگاه       ارتخانهوز«عبارت  » 12/6/1370

قـانون مـدیریت خـدمات    ) 5(هاي اجرایـی موضـوع مـاده    قانون مدیریت خدمات کشوري و نیز سایر دستگاه  ) 5(ماده
وري و  قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مـدیریت خـدمات کـش               ) 5(کشوري و ماده  

» هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالی و تحقیقـاتی      اصالحات و الحاقات بعدي آن، قضات، اعضاي هیأت علمی دانـشگاه         
  .شود جایگزین می

ـ 1* از انتشارات ) سارع(هاي مستقیم به مجموعه قوانین مالیاتی  قانون مالیات) 85(و ) 84( براي مالحظه مواد  
  این معاونت مراجعه نمایید
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) 5( و مـاده   )1(قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري       ) 5(هـاي اجرایـی موضـوع مـاده           سایر دستگاه 
  .گردد  تعیین می)2(قانون محاسبات عمومی کشور

  
 کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت خـدمات         8/7/1386دیریت خدمات کشوري مصوب     ون م  قان 5 ماده   ـ 1

هـاي دولتـی و       ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت          کلیه وزارتخانه : ییدستگاه اجرا  - کشوري
ز قبیـل شـرکت ملـی نفـت ایـران، سـازمان          ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام اسـت ا           هایی که شمول قانون بر آن       کلیه دستگاه 

  .شوند ی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجرا ها و بیمه بانک مرکزي، بانک گسترش و نوسازي صنایع ایران، 
مؤسسات و نهادهاي عمومی غیـر دولتـی از نظـر            :1/6/1366 مصوب   کشور  قانون محاسبات عمومی   5 ماده   ـ 2

خدماتی که جنبه عمومی      تند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و         این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هس     
 . شود د، تشکیل شده و یا میردا

هرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقـررات مربـوط از طـرف دولـت پیـشنهاد و بـه       ف ـتبصره  
   .خواهد رسید  تصویب مجلس شوراي اسالمی

، واحـدهاي  19/4/1373لتـی مـصوب     مؤسـسات عمـومی غیـردو    نون فهرست نهادها وبه موجب ماده واحده قا   
 5سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته آنها به عنوان مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع تبصره ماده            

  :)1(*اند  شناخته شده1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 
هـا متعلـق بـه        مـادام کـه بـیش از پنجـاه درصـد سـهام و سـرمایه آن                 هاي تابعه آنان    ها و شرکت    ـ شهرداري 1

  ها باشد، شهرداري
  )2(* ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی،2
  ـ هالل احمر،3
   ـ کمیته امداد امام، 4
  )3(* ـ بنیاد شهید انقالب اسالمی،5
   ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 6
   ـ کمیته ملی المپیک ایران،7
   بنیاد پانزده خرداد، ـ8
   ـ سازمان تبلیغات اسالمی،9

  مین اجتماعی،  ـ سازمان تأ10
  رزشی آمـاتوري جمهـوري اسالمی ایران،  هاي و فدراسیون -)4 (*)11/3/1376الحاقی (11
  هاي جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه،   مؤسسه-)5(*) 11/3/1376الحاقی  (-12
   شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی، -) 6*() 27/7/1376الحاقی  (-13
  ، )قم(اهللا مرعشی نجفی   کتابخانه حضرت آیت-)7(*) 27/7/1376الحاقی (-14
   جهاد دانشگاهی،-)8(*) 26/9/1376الحاقی  (-15
  هاي خاص،  بنیاد امور بیماري-)9(*) 24/4/1377الحاقی  (-16
  هوري اسالمی ایران،  سازمان دانش آموزي جم-)10(*) 9/5/1381الحاقی ( ـ 17
  ، )12(* صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر-)11(*) 4/12/1387الحاقی  (-18

ها و مؤسسات دیگري نیز به عنـوان مؤسـسه یـا نهـاد             التصویب، سازمان   قابل ذکر است به موجب قوانین مؤخر       
t  



81   کل کشور1393قانون بودجه سال 
                                                                                                        

u  
  : این مؤسسات عبارتند از. اند عمومی غیردولتی شناخته شده

  ).14/4/1377 مصوب هاي خودکفا در روستاهاي کشور سیس دهیاريأقانون تبه موجب  ( ـ دهیاري
جـویی ارزي در   ت امنـاي صـرفه  أقانون هیـ ) 1(به موجب ماده  (جویی ارزي در معالجه بیماران      ت امناي صرفه    ـ هیأ 

  ).21/9/1378 مصوب معالجه بیماران
  ).7/12/1379 مصوب نیاد فرهنگی و هنري رودکیقانون تشکیل ببه موجب (دکی  ـ بنیاد فرهنگی و هنري رو

هاي عمومی کشور مصوب       قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه      11 ماده   1به موجب تبصره    (هاي عمومی      کتابخانه ـ   
17/12/1382.(  

 مـصوب  قـانون بـازار اوراق بهـادار جمهـوري اسـالمی ایـران        ) 5(به موجـب مـاده      ( راق بهادار    سازمان بورس و او    ـ 
1/9/1384.(  
  ).19/2/1390 مصوب  کل کشور1390قانون بودجه سال) 94(به موجب بند (هاي بدنی   صندوق تأمین خسارت-
 قـانون برنامـه پنجـساله توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران        95به موجب بند الف ماده (ها     صندوق ضمانت سپرده   -
  ).15/10/1389مصوب ) 1390 – 1394(
 3/2/1392 اساســنامه پژوهــشگاه مــذکور مــصوب 2بــه موجــب مــاده ( اســالمیپژوهــشگاه فرهنــگ و اندیــشه  -

  .)13(*)عالی انقالب فرهنگی شوراي
عـالی   شـوراي  28/8/1392 اساسـنامه بنیـاد مـذکور مـصوب     2به موجب ماده  (المللی علوم وحیانی اسراء  بنیاد بین  –

  .)13 (*)انقالب فرهنگی
 – 1394(ون برنامـه پنجـساله توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران        قان84ماده» ي« بند   6 همچنین به موجب جزء      -

، صندوق توسعه ملی در امور اداري، اسـتخدامی، مـالی و معـامالتی تـابع اساسـنامه و                   15/10/1389مصوب  ) 1390
  .باشد هاي پولی و ارزي می قوانین مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و سیاست

کلیه اشخاص حقوقی که تمـام و       : 6/12/1392 کل کشور مصوب     1393 قانون بودجه سال     20بند الف تبصره     -
شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مـذکور            یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می           

رات قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقـر      ) 5(و  ) 4(،  )3(،  )2(در مواد 
  .آیند قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی به شمار می

مؤسـسه یـا نهـاد عمـومی         نیـز  8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کـشوري مـصوب         3 ماده   همچنین  -1*
استقالل حقـوقی اسـت و بـا     واحد سازمانی مشخصی است که داراي«:  را به شرح ذیل تعریف کرده استغیردولتی
بودجه ساالنه آن از محل منابع ) %50(از پنجاه درصد   مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می شود و بیشتصویب

  ».دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد عهده و غیردولتی تأمین گردد
  .در حال حاضر بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی  -2*
  .ران در حال حاضر بنیاد شهید و امور ایثارگ - 3*
سـسات عمـومی    ؤبه قانون فهرست نهادهـا و م      ) 12(و  ) 11(الحاق بندهاي    الیحه   قانون به موجب     -5* و   4*

  .11/3/1376 مصوب غیردولتی
 مـصوب   قانون الحاق دو بند به قانون فهرسـت نهادهـا و مؤسـسات عمـومی غیردولتـی                به موجب      -7* و 6*

27/7/1376.  
t  
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د یـ  تمد1393ات بـر ارزش افـزوده تـا پایـان سـال           مدت اجراي آزمایشی قـانون مالیـ       -ب
  .گردد می

) 101( شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی براي برخورداري از معافیت مالیاتی موضـوع مـاده             -ج
قانون برنامه پنجـساله  ) 119( ماده) 2(و تبصره)1( 3/12/1366هاي مستقیم مصوب  قانون مالیات 

احبان مشاغل وسائط نقلیه، امالك و منبـع ارث          براي ص  )2(پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران    
                                                                                                        

u  
 سسات عمـومی غیردولتـی  ؤنشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و م     قانون الحاق جهاد دا   به موجب     -8*

  .26/9/1376مصوب 
هاي خـاص بـه فهرسـت قـانون فهرسـت نهادهـا و مؤسـسات          قانون الحاق بنیاد امور بیماري    به موجب     -9 *

  .24/4/1377 مصوب عمومی غیردولتی
یران به فهرست قانون فهرست نهادهـا و  ا آموزي جمهوري اسالمی قانون الحاق سازمان دانش   به موجب     -10*

  .9/5/1381 مصوب عمومی غیردولتی  مؤسسات
قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی        به موجب     -11*

  . مجمع تشخیص مصلحت نظام26/2/1388 مجلس شوراي اسالمی و 4/12/1387 مصوب غیردولتی
 قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی مـصوب         3مـاده  ) د(موجب قانون اصالح بند  به   - 12*

  .تغییر یافته است» صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر« عنوان صندوق به 19/7/1391
  .جعه شودبه تعریف قوانین از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی مندرج در همین زیرنویس مرا  - 13*
  :  با اصالحات بعدي3/12/1366مصوب  هاي مستقیم قانون مالیات از ـ 1

درآمد ساالنه مشمول مالیات مؤدیـان موضـوع ایـن فـصل کـه اظهارنامـه          ـ   ) 27/11/1380اصالحی   (101 ماده  
ایـن قـانون   ) 84(اند تا میزان معافیت موضوع ماده  مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده          

شـرط   .این قانون مشمول مالیـات خواهـد بـود   ) 131(هاي مذکور در ماده  از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ 
  )1(* . به بعد جاري است1382تسلیم اظهارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 

 حـداکثر از دو معافیـت       ءم از اختیـاري و قهـري شـرکا        هاي مدنی اعـ      در مشارکت  ـ   ) 7/2/1371اصالحی  ( تبصره  
مانده سهم هر شریک، جداگانـه مـشمول    ي بین آنان تقسیم و باقی استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساو       

  . مالیات خواهد بود
ج   مقـرر بـه زو   شریک تلقی و معافیتیکجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم  شرکایی که با هم رابطه زو   

مقام قانونی از معافیت مالیاتی سـهم متـوفی در    ي به عنوان قائم راث و  وءدر صورت فوت احد از شرکا   . گردد  اعطا می 
ي بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کـدام کـسر    مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساو       

  .خواهد شد
از انتـشارات ایـن معاونـت       ) سـارع (هاي مستقیم به مجموعه قوانین مالیاتی         مالیاتبراي مالحظه قانون      – 1*

  . مراجعه شود
 :15/10/1389 مـصوب  ایـران  اسـالمی  جمهوري توسعه پنجمپنجساله  برنامه قانون   119 ماده   2 تبصره   ـ 2

  .تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی است
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   . الزامی نیست1393 و 1391،1392، 1390يها  عملکرد ساليبرا

 طبق قـانون مکلـف   1393 اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال      -د
شـده    نام در مهلـت تعیـین       شوند، درصورت عدم ثبت     نام براي دریافت شماره اقتصادي می       به ثبت 

هـاي   هـاي مقـرر در قـانون مالیـات     ها و بخشودگی جریمه توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت    
   .شوند مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می

هاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف اسـت عـالوه بـر               وزارت نیرو از طریق شرکت     -  هـ  
ریـال از     ) 100(ر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد      شهري، به ازاي ه     بهاي    دریافت نرخ آب  

وجوه دریافتی تـا    %) 100(صددرصد. داري کل کشور واریز نماید      مشترکین آب دریافت و به خزانه     
ریـال از محـل حـساب مـذکور صـرفاً جهـت             ) 390,000,000,000(سقف سیصد و نود میلیـارد       

ساس شاخص کمبود آب شرب سـالم       اعتبار مذکور برا  . یابد  آبرسانی شرب روستایی اختصاص می    
ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کـشور توزیـع       هاي کشور در مقاطع سه      بین استان 

هـاي آب و   هـا و شـرکت    ریزي اسـتانداري    شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامه          می
%) 100(ددرصـد هـا ص   اعتبـار مـذکور حـسب وصـولی       . ها هزینـه گـردد      فاضالب روستایی استان  

گـردد و مـشمول       ربط محسوب نمی    عنوان درآمد شرکت ذي     یافته است و وجوه فوق به       تخصیص
   .شود مالیات نمی
 در مورد   )1(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران       ) 119( حکم ماده    -و

   .جاري استها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب،  معافیت
 وزارت نیرو موظف است عالوه بر دریافت بهاي برق به ازاي هر کیلووات سـاعت بـرق                   -ز

عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق             ریال به   )30(شده، مبلغ سی    فروخته
وجوه حاصله به حساب    . ي کشاورزي دریافت نماید   ها  چاهاستثناي مشترکین خانگی روستایی و        به
 )4,000,000,000,000(کل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهارهزارمیلیارد        داري  اصی نزد خزانه  خ

هاي روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاك         ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداري شبکه        
  .شود توسط شرکت توانیر هزینه می

  
دولـت موظـف     :15/10/1389 مصوب ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   119ماده ـ 1

  :عمل آورد هاي مالی اقدامات ذیل را به  هاي مالیاتی و شفاف سازي حمایت است در راستاي هدفمند سازي معافیت
  ي قانونی مالیاتیها جاي معافیت الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به 

   مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه ساالنه مالیاتی هاي  ب ـ ثبت معافیت
  .گیرد هاي قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی  به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ـ1تبصره 
  .یت مالیاتی است ـ تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معاف2تبصره 
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 1393شـود در سـال    یه داده ماجاز) ها اريیها و ده يسازمان شهردار( به وزارت کشور     -ح  
 معـادل   )1(ات بـر ارزش افـزوده     یـ قـانون مال  ) 39(مـاده   ) 2(از وجوه تبـصره     %) 20( درصد    بیست
 يگیرد را بـرا     یار آن وزارتخانه قرار م    یریال که در اخت   ) 6,000,000,000,000(هزار میلیارد    شش

هـا   اريیر نفر جمعیت و دهر پنجاه هزا ی ز يها   شهر ی و عمران  یآالت خدمات   نین ماش یکمک و تأم  
  .دینه نمایهز

 عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحـد             1393 از ابتداي سال     –ط  
درصد به عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمـان بـا                   

منـابع دریـافتی از       %) 100(رصد  صدد. شود   واریز می  110512دریافت مستقیماً به ردیف درآمدي      
 به پوشش کامل درمان افراد سـاکن در روسـتاها و شـهرهاي داراي               530000-122طریق ردیف 

، اقـدام و پـس از   )در چهارچوب نظـام ارجـاع  (تر و جامعه عشایري      هزارنفر جمعیت و پایین     بیست
اي منـاطق  هـ  تحقق هدف فوق نسبت به تـأمین تجهیـزات بیمارسـتانی بـا اولویـت بیمارسـتان             

العالج و افـراد تحـت    نیافته، مصارف هیأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بیمه بیماران صعب            توسعه
  .هزار نفر جمعیت اقدام نماید پوشش نهادهاي حمایتی خارج از روستاها و شهرهاي باالي بیست

هـاي رفـاهی،      کـار، کمـک     هاي پرسنلی نظیر حقوق و مزایـا، اضـافه          هرگونه پرداخت هزینه  
کـاري، دیـون و ماننـد آن و           وري، مـدیریت، نوبـت      هاي مأموریت، کارانه، بهره     العاده  داش، فوق پا

هاي اداري نظیر اقالم مصرفی اداري و تـأمین اثاثیـه و منـصوبات اداري از ایـن               همچنین هزینه 
  
 کمیسیون اقتصادي مجلس شـوراي      17/2/1387مصوب    قانون مالیات بر ارزش افزوده     39 ماده   2 تبصره   ـ 1

. شـود  نام وزارت کشور افتتاح مـی  داري کل کشور به حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه :اسالمی
) 1(ایـن مـاده و تبـصره    ) الـف (هاي اخیر بند  مذکور در قسمتتوزیع  نحوه به استثناء(وجوه واریزي به حساب مزبور 

بـر  ) جمعیـت  شهرهاي بـاالي یـک میلیـون نفـر    (کالن شهرها ) %20(به نسبت بیست درصد ) قانون این) 38(ماده
یـافتگی و جمعیـت و    کمترتوسـعه  سـایر شـهرها بـر اسـاس شـاخص     ) %60(اساس شاخص جمعیت، شصت درصـد 

تحـت نظـر کـارگروهی متـشکل از نماینـدگان معاونـت         اسـاس شـاخص جمعیـت   ها بر دهیاري) %20(درصد بیست
 جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کـشور و یـک نفـر نـاظر بـه      رییس نظارت راهبردي ریزي و برنامه

پیـشنهاد مـشترك وزارت امـور     ی که بـه ینامه اجرا ینیانتخاب کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی مطابق آ
رسـد توزیـع و توسـط     هـا بـه تـصویب هیـأت وزیـران مـی       اسـتان  تصادي و دارایی، وزارت کشور و شـوراي عـالی   اق

هـا و   شـهرداري  هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخـت بـه  . شود ها هزینه می ها و دهیاري شهرداري
. باشـد  این ماده ممنوع می    )1(نون و تبصره  این قا ) 38(ماده) 3( و )2(هاي ، تبصره )37(ها و وجوه موضوع ماده     دهیاري

هـا و   بـار بـه شـوراي عـالی اسـتان      عملکرد وجوه دریافتی را هر سـه مـاه یـک    وزارت کشور موظف است، گزارش
  .اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید کمیسیون

ـ 1*  قـانون  2تبـصره  ) ز(نـد  هاي اشاره شده در این تبصره به پاورقی منـدرج در ب   براي مالحظه مواد و تبصره 
  .مراجعه نمایید) همین مجموعه( کل کشور 1393بودجه 



85   کل کشور1393قانون بودجه سال 
  .باشد محل ممنوع می

انــد   کلیـه افـرادي کـه حـق بیمـه اجتمــاعی روسـتاییان و عـشایر را پرداخـت نمـوده         –ي 
توانند از مزایـاي ایـن قـانون در سـال         که در روستا و شهر دیگري نیز ساکن باشند می           درصورتی

این حکم شامل افرادي است که در طول ایام اجـراي قـانون، حـق بیمـه                 .  استفاده نمایند  1393
  .اند پرداخت کرده

لید کـاال و    براي واحدهاي تو  )1(هاي مستقیم   قانون مالیات ) 202(مبلغ مندرج در ماده      –ك  
بـه پـنج میلیـارد      ) اشـخاص حقیقـی و حقـوقی      (بـرداري     یا خدمات تولیدشده داراي پروانه بهـره      

  .یابد ریال افزایش می) 5,000,000,000(
  -10تبصره
  –الف 

 کلیه اشـخاص حقیقـی و حقـوقی اسـتخراج کننـده معـادن سـنگ آهـن کـه پروانـه                 – 1 
هـاي    معادن و صنایع معدنی ایران و یـا شـرکت         برداري آنها به نام سازمان توسعه ونوسازي          بهره

، 1393بـرداري از معـادن فـوق در سـال             باشد، موظفند بابت حـق انتفـاع پروانـه بهـره            تابعه می 
بنـدي و   سـنگ آهـن خـام، سـنگ آهـن دانـه      (مبلغ فروش محـصوالت خـود   %) 30(درصد   سی

سـازي درون شـرکت و        تحویلی براي گندلـه   ) هاي  کنسانتره(هاي  شامل افشرده ) کنسانتره(افشرده
 130419را به حساب درآمد عمـومی ردیـف   ) به خارج از شرکت) فروشی کنسانتره(فروشی  افشرده

  .داري کل کشور واریز نمایند این قانون نزد خزانه) 5(جدول شماره 
ریال از مبالغ واریزي متناسـب بـا        ) 3,500,000,000,000( تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد      

نـود  ( واریز به صورت تخصیص یافته در اختیار وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت                 میزان دریافتی 
سـازمان  %) 10(سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و ده درصد             %) 90(درصد  

  
  : با اصالحات بعدي3/12/1366مصوب  هاي مستقیم قانون مالیاتاز   ـ 1

توانـد از   زارت امور اقتصادي و دارایی یا سازمان امـور مالیـاتی کـشور مـی      وـ     )27/11/1380اصالحی   (202 ماده  
ریـال بیـشتر اسـت از کـشور          )000/000/10(میلیـون     هـا از ده     تی که میزان بـدهی قطعـی آن       ج بدهکاران مالیا    خرو

ل اشـخاص حقـوقی خـصوصی بابـت بـدهی قطعـی               حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسؤو        . جلوگیري نماید 
ص حقوقی هایی که به موجب این قانون شخ     مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد شخص حقوقی یا مالیات          

ربـط بـا اعـالم     مراجع ذي. ران مدیریت آنان بوده نیز جاري است باشد و مربوط به دو    مکلف به کسر و ایصال آن می      
  .باشند زارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي این ماده می و

ام بـه نقـل و    در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقـد ـ   )27/11/1380اصالحی  ( تبصره  
تواند نسبت بـه ابطـال اسـناد مـذکور از             انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می            

  .طریق مراجع قضایی اقدام نماید
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 قـرار  530000-124 و  530000-92هـاي     از طریق ردیف  ) شناسی و اکتشاف معدنی کشور      زمین
هاي معـدنی   هاي پژوهشی کاربردي و ایجاد زیرساخت ، طرحهاي اکتشافی گیرد تا جهت طرح     می

  .هزینه شود
ریــال از درآمــد بنــد مــذکور از طریــق ردیــف ) 500 000 000 000(مبلــغ پانــصد میلیــارد 

  .شود هاي معدنی می  صرف زیرساخت40301001
 هر یک از معادن موضوع این بند به حـساب خزانـه معـین    1392 مالیات بر درآمد سال      – 2
  .گردد ن محل استقرار معدن واریز میاستا

 درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق، مطالبات مذکور در حکم مطالبات مـستند بـه اسـناد                 - 3
، طبق مقـررات اجرایـی   )1(قانون محاسبات عمومی کشور) 48(االجراء است و براساس ماده       الزم

  .باشد هاي مستقیم قابل وصول می قانون مالیات
ها مکلفند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده          یاتی و ادارات تابعه در استان      سازمان امور مال   - 4

 بـرگ سـبز     ارایـه از صادرکنندگان مواد معدنی و کاالهاي غیرنفتی را حداکثر پانزده روز پـس از               
  .گمرکی و تأیید گمرك جمهوري اسالمی ایران عودت دهند

 و بـا    یقانون اساسـ  ) 44(م   اصل چهل و چهار    ی کل يها   سیاست ي قانون اجرا  ي در اجرا  -ب
 وزارت صنعت، معدن و تجارت 29/12/1307ات مصوب ی دخانیت به لغو قانون انحصار دولت    یعنا

ران بابـت تمـام   یـ ات ا یـ افتی شرکت دخان  یموظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه در        
 يمـصوبه واگـذار  «خ ی پـس از تـار  یر حقوق انحصار محصوالت دخـان    یو سا ) هولوگرام(نگاشت  

بر اساس گزارش   »  کارکنان صنعت فوالد   یون صندوق بازنشستگ  یسهام شرکت مزبور بابت رد د     
داري کـل کـشور موضـوع     حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمـومی نـزد خزانـه         

زي یـ از وجوه وار  %) 40(درصد  معادل چهل . دیز نما ین قانون وار  یا) 5( جدول شماره  130421ردیف
ابد تا ی ین قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص میا) 9( جدول شماره530000-113ف یاز محل رد

 یجمهور صرف سامانده     رییس يزي و نظارت راهبرد   یر  پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه      
 بخش صـنعت  يا  توسعهيها ت منابع صندوقیز تقوی و نیتی در امور دخانیف حاکم یفاي وظا یو ا 

  .و معدن شود
  
لتـی از     هـا و مؤسـسات دو       زارتخانـه   مطالبـات و   :1/6/1366 مـصوب    کشور  قانون محاسبات عمومی   48 ماده   ـ 1

هـاي   االجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایـی مالیـات          جب احکام و اسناد الزم    مو  اشخاصی که به  
   )1(*.صول خواهد بود مستقیم قابل و

 23/3/1390هاي مستقیم مصوب       قانون مالیات  218نامه اجرایی موضوع ماده       به مجموعه اصالحیه آیین     ـ  1*
  .ز انتشارات این معاونت رجوع شودوزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارایی ا
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 در  ی در حـوزه محـصوالت دخـان       یتی و حقوق دولتـ    یف حاکم ی وظا يساز   تا شفاف  نیهمچن

، وزارت صنعت،   یقانون اساس ) 44( اصل چهل و چهارم      ی کل يها   سیاست يق با قانون اجرا   یتطب
 دریافتی  ی حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولت        يمعدن و تجارت موظف است درآمدها     

 .دیز نمای فوق واريف درآمدی به رد1393 سال ی را طیاند محصوالت دخیبابت واردات و تول
  -11تبصره 
گـذاران حقیقـی و حقـوقی بخـش غیردولتـی و        به منظـور تـشویق و جلـب سـرمایه      -الف

هاي کـشاورزي   هاي سهامی زراعی و شهرك    بران و شرکت    هاي آب   هاي تولیدي و تشکل     تعاونی
هاي فرعی آبیاري و      هاي شبکه   و تجهیز طرح  بندانها، تسریع در احداث، تکمیل        در امر احداث آب   

سـازي مـصرف      هاي نوین آبیاري و بهینه      زهکشی، اجراي عملیات آب و خاك کشاورزي و روش        
هـاي   هاي تملـک دارایـی     هاي اجرایی ملی و استانی از محل اعتبارات طرح          آب و انرژي، دستگاه   

د نیـاز احـداث و تکمیـل         اعتبـارات مـور    40201 و   40152هـاي     اي مربوط ذیـل برنامـه       سرمایه
صـورت   عنـوان سـهم دولـت بـه     بـه %) 85(هاي موصوف را به میزان هشتاد و پـنج درصـد            طرح

برداران به صورت نقدي یا تـأمین کـارگر یـا            هعنوان سهم بهر    به%) 15(ده درصد   بالعوض و پانز  
  .تهاتر زمین یا کاالي مورد نیاز در اجراي طرح پرداخت نمایند

هاي اصلی آبیاري و زهکـشی مـشارکت           بردارانی که در احداث شبکه     مناطق محروم و بهره   
هـاي فرعـی آبیـاري و زهکـشی           نموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشارکت در احداث شـبکه          

  .معافند
قـانون تمرکـز وظـایف و اختیـارات مربـوط بـه بخـش               ) 1(مـاده   ) الف( در اجراي بند     -ب

ــاده )1(24/11/1391کــشاورزي در وزارت جهــاد کــشاورزي مــصوب   ــزایش ) 33( و م ــانون اف ق
، بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران از طریـق           )2(وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی       بهره

  
 قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهـاد کـشاورزي مـصوب      1ماده    از ــ  1

ریزي، نظارت و انجـام اقـدامات الزم     گذاري، برنامه   ـ کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست        24/11/1391
 : شود ن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار میدر موارد زیر از وزارت صنعت، معد

الف ـ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصوالت و کاالهاي اساسـی زراعـی، بـاغی و گیاهـان      
زمینـی، پیـاز، حبوبـات، سـیب،      هاي روغنی، چاي، سـیب      وش، روغن و دانه     دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه      

هـاي   رتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصوالت دامی، طیور و آبزیان شامل شـیر و فـرآورده         پ
  . مرغ و نیز پیله ابریشم لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم

از تاریخ تـصویب     :23/4/1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب          قانون افزایش بهره  ) 33( ماده   ـ 2
سنواتی و اعتبار مـصوب،    هاي محصوالت کشاورزي، در قالب بودجه  عالوه بر اجراء قانون خرید تضمینیاین قانون،

   .دشو تضمینی نیز برقرار می  قیمت سیاست
t  
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هاي عامل مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزي تسهیالت الزم را از طریق سـامانه         بانک
 دهزارمیلیـــار خریـــد گنـــدم بـــراي خریـــد گنـــدم تولیـــد داخلـــی تـــا ســـقف یکـــصدوده  

ها قبل از شـروع فـصل برداشـت در            محل منابع داخلی بانک    ریال از ) 110,000,000,000,000(
هـاي آرد و   ، کارخانه)هاي روستایی و تولیدي     شبکه تعاونی (اختیار سازمان مرکزي تعاون روستایی    
هاي مذکور موظفند تسهیالت دریـافتی   ها و شرکت کارخانه. سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد   

  .ي خرید محصوالت فوق به مصرف برسانند و در موعد مقرر بازپرداخت نمایندرا برا
اند و قادر بـه        کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده           -ج  

اند از پرداخت جریمه براي مدت معذوریت معـاف   پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده  
. شـود  دیرکرد تسهیالت بانکی پرداختی به کـشاورزان بخـشوده مـی   باشند و همچنین جریمه     می

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریـیس جمهـور و       نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامـه      آیین
وزارت جهاد کشاورزي حداکثر طی دو ماه پس از ابالغ این قـانون بـه تـصویب هیـأت وزیـران                     

  .)1(خواهد رسید
هاي حمـایتی      اعم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوق        هاي کشور   کلیه بانک  –د  

ي اشخاص حقیقی ها واماند، موظفند بازپرداخت      که به بخش کشاورزي تسهیالتی پرداخت نموده      
گیـر و   هاي همـه  و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماري        

عمدي شده باشـند را بـا تأییـد کـارگروهی متـشکل از              سوزي غیر   یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش     
نمایندگان جهاد کشاورزي شهرسـتان، بانـک مربـوط در شهرسـتان، صـندوق بیمـه کـشاورزي                  

) 12(شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبـارات مـاده              

                                                                                                        
u  

کـشاورزي عرضـه    توانند محصوالت خود را در بازار بورس تخصصی کاالي کشاورزي می محصوالت تولیدکنندگان 
التفـاوت آن توسـط    شده از سوي دولـت، مابـه   اعالم نسبت به قیمت تضمینیدر صورت کاهش قیمت بورس . نمایند

   .دگرد می دولت به تولیدکنندگان پرداخت
و بازار، محصوالت تحت سیاست خرید و قیمـت   وزارت جهادکشاورزي مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید

   .دتضمینی را انتخاب و اعالم نمای
 حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزي به تـصویب                 نامه اجرایی این ماده     آیین

  )1(*. درس هیأت وزیران می
ـ 1*  7/8/1391وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی در تاریخ  قانون افزایش بهره) 33(نامه اجرایی ماده  آیین   

  .به تصویب هیأت وزیران رسیده است
 به تـصویب  17/1/1393در تاریخ  کل کشور1393قانون بودجه سال ) 11(تبصره ) ج(بند نامه اجرایی   آیین  ـ 1

  . در این مجموعه درج گردیده استابالغ و 26/1/1393 مورخ هـ50384ت/5724 شمارههیأت وزیران رسیده و طی
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یـسیون اجتمـاعی مجلـس       کم 31/2/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب        

  .سال امهال نمایند بینی نشده قانون بودجه به مدت سه  و اعتبارات پیش)1(شوراي اسالمی
  :شود  به وزارت نیرو اجازه داده می-هـ 

ها با اولویـت نـصب بخـش بخـار در             هاي افزایش بازدهی نیروگاه      به منظور اجراي طرح    -1
هـاي تجدیدپـذیر، کـاهش تلفـات،         ژياده از انـر   ترکیبی، توسعه استف  ) سیکل(هاي چرخه   نیروگاه
سازي و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع، جـایگزینی مـصرف بـرق بـه جـاي گـاز یـا                   بهینه

هاي نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادي دارد و افزایش سهم صـادرات بـرق تـا سـقف                     فرآورده
ــارد   ــزار میلی ــست ه ــع ) 120,000,000,000,000(یکــصد و بی ــه روش بی ــال ب ــا ری ــل، ب  متقاب

هاي خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل قرارداد     بخش انگذار  سرمایه
جویی شده یـا معـادل آن نفـت           دولت مکلف است در قبال این تعهد، سوخت صرفه        . منعقد نماید 

ل خام را با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویـ                
  .نماید

سازي و صرفه جـویی مـصرف آب، مهـار و             هاي آب و فاضالب، بهینه       براي اجراي طرح   -2
آوري و دفع بهداشـتی فاضـالب و    هاي جمع بهره برداري از آبهاي مشترك و مرزي، اجراي طرح 

انجامد و زهکشی اراضی کشاورزي، تا سقف ده میلیارد      هایی که به مدیریت تقاضاي آب می        طرح
بـرداري و     متقابـل یـا سـاخت و بهـره          دالر یا معادل ریالی آن به روش بیـع        ) 10,000,000,000(

قـانون برنامـه پنجـساله      ) 214(مـاده   ) ب(هاي مشابه موضوع بنـد      و سایر روش  ) BOT(تحویل  
گذار خصوصی یـا تعـاونی         و تضمین خرید آب با سرمایه      )2(پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران    

  
درصـورت  شـود    به دولت اجازه داده می     :31/2/1387 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور        12 ماده   ـ 1

از بودجه عمومی هـر سـال را    )1(*%)2/1(دهم درصد   بینی نشده معادل یک و دو  وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش     
گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پیشنهاد شوراي عالی و تأییـد       از محل افزایش تنخواه   

  .جمهور هزینه گردد یسیر
ـ 1*  مـصوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم  قانون برنامـه پنجـساله   224 ماده )ش(به موجب بند   

یل سـازمان مـدیریت بحـران را بـه     قـانون تـشک  ) 12( به دولت اجازه داده شد اعتبارات موضوع مـاده    15/10/1389
  .اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. افزایش دهد%) 2(درصد دو
مـصوب  ) 1390-1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامـه  قانون   214ماده   از   ـ 2

اي  هاي سـرمایه  دارائی دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرح هاي تملک :15/10/1389
  ...:اجرا درآوردقانون اساسی اقدامات زیر را به  )44(با رعایت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم 

تأمین منابع مـالی،  « ، » واگذاري برداري و تأمین منابع مالی، ساخت، بهره« ـ روش هاي اجرائی مناسب از قبیل  ب
سـاخت،  «و یـا  » مشارکت بخش عمومی ـ خـصوصی  « ، » در دست طرح و ساخت کلید« ، » برداري ساخت و بهره

t  
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  .در نمایدقرارداد منعقد یا مجوز صا
قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی          ) 139(و  ) 133( در اجراي مواد     -و  
بخـشی بـه انـرژي کـشور و کـاهش           هاي نو و با هدف امنیت        در خصوص توسعه انرژي    )1(ایران

                                                                                                        
u  
  .کارگیرد  کافی بههاي بینی تضمین را با پیش» مالکیت برداري و بهره

   :15/10/1389مصوب ) 1390-1394 (ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله  برنامه از قانون ـ 1
هـا، کـاهش اتـالف و     سازي تولید و افزایش راندمان نیروگاه   منظور تنوع در عرضه انرژي کشور، بهینه         به -133ماده  

  :هاي وابسته و تابعه وزارت نیرو موظفند شرکتتوسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و 
ـ  هـاي   هـاي موجـود یـا در دسـت اجـراء و سـایر امـوال و دارایـی          با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگـاه الف 
نـسبت بـه پرداخـت      ) 44(هاي کلی اصل چهـل و چهـارم         هاي مذکور و با رعایت قانون نحوه اجراي سیاست          شرکت

هاي تولید برق مـشترکین از طریـق عقـد            یدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیت       یارانه خرید برق از تول    
  .ترکیبی اقدام نمایند مگاوات نیروگاه گازي به سیکل) 000/12(هزار قراردادهاي بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده 

ـ  خود به سیکل ترکیبـی، شـرکت   هاي گازي موجود  هاي غیردولتی به تبدیل نیروگاه  در صورت تمایل بخشتبصره 
این ماده نسبت به پرداخـت  ) الف(توانند از محل منابع موضوع بند   هاي وابسته و تابعه وزارت نیرو می        توانیر و شرکت  

  .تسهیالت در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمایند
ـ  ود نسبت به انعقـاد قراردادهـاي بلنـد    ش هاي وابسته و تابعه وزارت نیرو اجازه داده می  به شرکت توانیر و شرکتب 

هاي خـصوصی و   هاي پاك با اولویت خرید از بخش  هاي نو و انرژي     مدت خرید تضمینی برق تولیدي از منابع انرژي       
هاي تبدیل انرژي در بازار رقابتی شبکه سراسري  ها عالوه بر هزینه     قیمت خرید برق این نیروگاه    . تعاونی اقدام نمایند  

هـا و   نشده، بازدهی، عدم انتشار آالینـده    لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف          بازار برق، با    
  .رسد تصویب شوراي اقتصاد می سایر موارد به 

ـ  منـابع  ) 44(هاي کلـی اصـل چهـل و چهـارم       وزارت نیرو مجاز است با رعایت قانون نحوه اجراي سیاستتبصره 
هـا ازجملـه امـوال منقـول و غیرمنقـول،       ها و سایر دارایی نابع حاصل از فروش نیروگاهموردنیاز این جزء را از محل م   

هـا   ها، تأمین و تمهیدات الزم را براي این نیروگاه هاي تابعه و وابسته و بنگاه الشرکه خود و سایر شرکت  سهام و سهم  
  .جهت استفاده در شبکه سراسري برق فراهم نماید

  .هاي خصوصی و تعاونی حمایت نماید ا مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهاي ب از توسعه نیروگاهج ـ 
ـ  ) 000/25( وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه نسبت به افزایش تـوان تولیـدي بـرق تـا بیـست و پـنج هـزار        د 

  و یـا منـابع داخلـی     هاي عمومی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلـی و خـارجی             گذاري بخش   مگاوات ازطریق سرمایه  
و ) BOO(برداري و تـصرف    بهره گذاري از جمله ساخت، هاي متداول سرمایه صورت روش هاي تابعه و یا به       شرکت

  .اقدام نماید) BOT(برداري و انتقال  ساخت، بهره
مگـاوات مـذکور در ایـن بنـد،     ) 000/25(هاي خصوصی و تعاونی از میزان بیست و پـنج هـزار    تبصره ـ سهم بخش 

  .مگاوات است) 000/10(حداقل ده هزار 
ـ  هـاي بـا سـوخت     برق از نیروگاه) ترانزیت( وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور هـ 

  .هاي خصوصی و تعاونی اقدام نماید اي متعلق به بخش غیریارانه
t  
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هـاي   کـن  گرم هاي کوچک و پیش    طرح نصب نیروگاه   1393آالیندگی، دولت مجاز است در سال       

ایـن طـرح بـه صـورت مـشارکت      . از بامها، بوستانها و معابر کشور را اجراء نماید     خورشیدي بر فر  
ایـن قـانون اجـراء      ) 9(تبـصره   ) ز(با متقاضیان و از محل منابع حاصل از بنـد           %) 50(درصد  پنجاه
  .شود می

%) 25(درصـد      بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است حـداقل بیـست و پـنج              -ز
%) 40( درصـد   هاي غیردولتی کـه حـداقل چهـل         هاي دولتی و بانک     انکی کلیه ب  یتسهیالت اعطا 

ربـط بـه بخـش آب و          هاي اجرایی ذي    باشد را با هماهنگی دستگاه      سهام آن متعلق به دولت می     
  .کشاورزي اختصاص دهد

  -12تبصره 
شود با تـصویب دولـت، درآمـد          ی اطالعات اجازه داده م    ي به وزارت ارتباطات و فناور     -الف
 ی خـدمات عمـوم  يهـا  ف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه       یتکالحاصل از   

ت دفـاتر  یـ  و شهرهاي زیر ده هزار نفر جمعیت و کمک بـه تقو   ییت روستا یه با اولو  ی و پا  ياجبار
-34 از محـل ردیـف       ییروستا)  ICT( اطالعات   يد ارتباطات و فناور   یجاد دفاتر جد  یموجود و ا  
 و با استفاده از مشارکت اپراتورها       ی خرج -یصورت جمع   ن قانون به    یا) 9(ه جدول شمار  530000

  .مصرف برساند به
                                                                                                        

u  
ـ   مؤسسات داخلـی بـه   منظور ترغیب سایر  وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، بهو 

هاي خارج از مدیریت آن وزارتخانـه، براسـاس دسـتورالعملی کـه بـه تأییـد              تولید هرچه بیشتر نیروي برق از نیروگاه      
  .ها اقدام نماید رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه شوراي اقتصاد می

ـ ز توزیع کـاهش دهـد، وزارت نیـرو     چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژي برق را در شبکه انتقال و  
تـصویب شـوراي اقتـصاد      شده با قیمت و شرایط در دوره زمـانی کـه بـه      موظف است نسبت به خرید انرژي بازیافت      

  .رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید می
قـانون بـه تـصویب وزیـر     مـاه پـس از تـصویب ایـن      ی مربوط به این بنـد بایـد ظـرف سـه    ینامه اجرا  آیین ـتبصره  

  .نیرو برسد
ـ   قیمت انرژي براي واحدهایی که مصرف ساالنه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کـوره و یـا   ح 

هـاي   قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل        
  .یابد رسد، با ارایه فرصت مناسب افزایش می  اقتصاد میتصویب شوراي این ماده، که به

خورشـیدي و توسـعه کـاربرد         به منظور ایجاد زیرساخت هاي تولیـد تجهیـزات نیروگـاه هـاي بـادي و                ـ139ماده  
در سبد تولید انرژي کشور، دولت مجاز اسـت بـا حمایـت از     هاي پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژي ها انرژي

هـزار مگـاوات    شده و یارانه سود تسهیالت، زمینه تولید تـا پـنج   تعاونی از طریق وجوه اداره وصی وبخش هاي خص
  .فراهم سازد انرژي بادي و خورشیدي در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را
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ق شـرکت ارتباطـات   یـ شود از طر ی اطالعات اجازه داده مي به وزارت ارتباطات و فناور   -ب
المللی و کسب سهم      نیبرنوري و ب  ی ف يها  گذاري در پروژه    هیرساخت نسبت به مشارکت و سرما     یز

  .دی باند منطقه اقدام نمايزار پهنامناسب از با
 اطالعــات کــشور و ســطح ي بــه منظــور توســعه و ارتقــاي بخــش ارتباطــات و فنــاور-ج
جــاد ی و ايافــزار  نــرميهــا د برنامــهیــربخش ارتباطــات و تولیــدات زیــفیــت تولی و کيفنــاور

ــدمات فنــ  یزم ــدور خ ــه ص ــین ــاور  ی در زمی و مهندس ــات و فن ــه ارتباط ــه  ين ــات، ب  اطالع
ر یـ د وزییـ شـود بـا تأ   ی اطالعـات اجـازه داده مـ   ي وابسته وزارت ارتباطـات و فنـاور   ياه  دستگاه

ال از یـــر) 900,000,000,000(لیـــاردی اطالعـــات تـــا مبلـــغ نهـــصد ميارتباطـــات و فنـــاور
اي خـود را بـه صـورت وجـوه            هیهـاي سـرما     نـه یاي و هز    هیهـاي سـرما     یـی اعتبارات تملک دارا  
ــرما ــذ هیاداره شــده و س ــذاري خطرپ ــرار یگ ــ کمــک و حمايب ــروژهی ــا و طــرح ت از پ ــا ه  يه

 يهــا ن بخــش توســط بخــشیــا صــادرات کــاال و خــدمات در ایــن و یآفــر  اشــتغاليا توســعه
شنهاد یــنامــه اجرایــی کــه بــه پ نیــیالت بــر اســاس آی بــه صــورت تــسهی و تعــاونیخــصوص

 يزي و نظــارت راهبــردیــر  اطالعــات و معاونــت برنامــهيمــشترك وزارت ارتباطــات و فنــاور
، اختـصاص دهنـد و      )1(رسـد   یران مـ  یـ أت وز یـ ب ه یشـود و بـه تـصو        ه مـی  یـ جمهـور ته    ییسر

  .ندیالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نما مابه
ردیـف  ) 44(ریال از محل اعتبـارات بنـد        ) 3,000,000,000,000( مبلغ سه هزار میلیارد      -د

اکـز رادیـویی و تلویزیـونی،    هـا و مر  رسانی زمینی بـه ایـستگاه        )سیگنال(  براي نشانک  530000
) لینـک ( نوري و پیوند  ) فیبر(رسانی در سطح کشور با کمک تار         )سیگنال( ارتقاي پوشش نشانک  

یابـد تـا از طریـق     رسان به سازمان صدا و سـیما اختـصاص مـی       )سیگنال( هاي نشانک   فرستنده
  .وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اقدام شود

  -13تبصره 
، )2(رانیـ  ای اسـالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور) 19(اده   م ي در اجرا  -الف

  
ــ 1 ــین ـ ــور    آی ــی مزب ــه اجرای ــاریخ نام ــی   28/12/1392در ت ــیده و ط ــران رس ــأت وزی ــصویب هی ــه ت   ب

  . در این مجموعه درج گردیده استابالغ و 28/12/1392 مورخ هـ50352ت/192446شماره
مــصوب ) 1390-1394 (ایــران اســالمی جمهــوري توســعه پــنجمپنجــساله  برنامــه قــانون 19 مــاده ـــ 2

ـ : 15/10/1389  و بـا هـدف ارتقـاء کیفـی سـه حـوزه       )1(*هاي کلی ابالغی سیاست) 8(در راستاي تحقق بند  الف 
شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را        اسالمی به دولت اجازه داده می     دانش، مهارت و تربیت     

هاي ذیل تدوین نماید و پس از تصویب در هیأت وزیران بـه اجـراء    در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت  
  :درآورد
ي موردنیـاز فـرد ایرانـی توسـط     هـا  هاي آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی  ـ تحول در برنامه 1

t  
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u  
  کارگیري فناوري سنجی و به بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نیاز آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی دانش
اي و سـرمایه انـسانی موردنیـاز     آموزان، توسـعه حرفـه   هاي دانش  ـ هدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی 2
  کشور
 تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی براي تحقق فرآیند یاددهی ـ یـادگیري    ـ اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت 3

  در کلیه دوره هاي تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه
  هاي علوم انسانی آموزان مستعد به رشته  ـ بسترسازي و ایجاد انگیزه الزم براي ورود دانش4
هاي مختلف تحصیلی متناسـب بـا نیازهـاي     آموزان در رشته  تعداد دانشریزي براي برقراري توازن بین  ـ برنامه 5

  جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پایان برنامه
 ـ بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه بـراي   6

  ظريآموزان دوره متوسطه ن تمامی دانش
  وري  ـ استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصالح و افزایش بهره7
نیـاز آمـوزش و پـرورش بـر اسـاس       اي نیروي انـسانی موجـود و مـورد    هاي حرفه  ـ سنجش و ارتقاء صالحیت 8

  هاي آموزشی و پرورشی شاخص
تلفیقی قرآن، معـارف اسـالمی و عربـی بـا      ـ ارائه برنامه جامع آموزش قرآن روان خوانی و فهم قرآن و برنامه  9

  اهداف قرآنی
  هاي دینی و قرآنی هاي آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه ریزي جهت تدوین برنامه  ـ برنامه10
  آموزان آموز و خانواده جهت تحقق سالمت روحی دانش  ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش11
اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در سـاعات بـال اسـتفاده جهـت ارتقـاء سـالمت جـسمی        برداري از   ـ بهره 12
  آموزان دانش
  آموزان  ـ افزایش سرانه فضاهاي ورزشی دانش13
کارگیري فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات در کلیـه فرآینـدها جهـت تحقـق عـدالت آموزشـی و تـسهیل             ـ به 14

  هاي تحصیلی به صورت الکترونیکی شی و دروس دورههاي آموز فرآیندهاي موجود و ارائه برنامه
عنوان زیر نظام یـک   عالی به هاي آموزشی در کشور از جمله آموزش  ـ ایجاد تعامل و ارتباط مؤثر با دیگر نظام 15

  نظام واحد
  المللی مانند یونسکو، آیسسکو و یونیوك   ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین16

سازي در منـابع انـسانی و منـابع مـالی در وزارت      وري از طریق بهینه منظور افزایش بهره  دولت موظف است بهـب  
  . پرسنلی به پرسنلی افزایش یابد آموزش و پرورش به نحوي اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیر

ـ  گـویش محلـی و ادبیـات    ) 2(* قانون اساسی )15( آموزش و پرورش مجاز است در حدود مقرر در اصل پانزدهم ج 
  .بومی را در مدارس تقویت نماید

ـ  هـاي عادالنـه آموزشـی بـه تناسـب       منظور تضمین دسترسی به فرصت  وزارت آموزش و پرورش موظف است بهد 
ر و یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت بـه آمـوزش از راه دو      جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه         

 .روزي اقدام نماید هاي تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه اي و تأمین هزینه رسانه
ـ  ه هاي مختلف آموزشی اقـدامات    وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمین نیازهاي ویژه و توانبخشی گروه 

t  
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  :شود یبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده م
ــرا-1 ــدي ب ــاي م ــگاهی ارتق ــزایریت آموزش ــانون  ی و اف ــوان ک ــه عن ــه ب ش نقــش مدرس

ـ       یات ترب یکسب تجرب  ریت خـدمات   یقـانون مـد   ) 16(بینـی شـده در مـاده          شیتـی بـا سـازوکار پ
ــشور ــ، اخت)1(يک ــالی ــدیارات م ــه م ــوی را ب ــدارس تف ــارات موردنیران م ــض و اعتب ــه ی از را ب

                                                                                                        
u  

 :زیر را انجام دهد
  هاي تلفیقی و فراگیر اي برنامه ـ منعطف سازي مدارس و گسترش اجر1
  سازي و آموزش والدین کودکان با نیازهاي خاص هاي جامع اطالع رسانی جهت آگاه  ـ تدوین برنامه2
   ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس3
خـاص الزم جهـت      ـ توسعه مدارس استثنایی و کودکان بـا نیازهـاي خـاص و فـراهم آوردن شـرایط و امکانـات       4

  گونه آموزش پذیران هاي موردنیاز این توانمندسازي و افزایش مهارت
ـ  هاي اسالمی ـ ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمـومی و     سازمان صدا و سیما موظف است در راستاي ترویج ارزشو 

هـاي   تربیتـی در شـبکه  هاي آموزشی، علمی و  هاي فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه مقابله با ناهنجاري 
آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت             مرتبط به ویژه براي دانش    

  .ملی جوانان را در اولویت قرار دهد
 مـصوب  قتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران    هاي کلی برنامه پنجم توسعه ا       سیاست) 8( بند   - 1*

 تحول در نظام آمـوزش و پـرورش بـا هـدف ارتقـاء کیفـی آن براسـاس نیازهـا و          :مقام معظم رهبري  21/10/1387
  هاي کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش آموزان اولویت

اسناد و  .  است زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی         :12/9/1358ا مصوب   .ا.ج.ا.پانزدهم ق اصل   - 2*
هـاي محلـی و قـومی در     لـی اسـتفاده از زبـان    مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشـد و  

  . در کنار زبان فارسی آزاد است،هی و تدریس ادبیات آنها در مدارس هاي گرو مطبوعات و رسانه
یون مـشترك رسـیدگی بـه الیحـه         کمیـس  8/7/1386 از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب        16ماده   ـ 1

وري و اسـتقرار نظـام کنتـرل نتیجـه و       به منظور افـزایش بهـره  :مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی  
گیري و اعطاء اختیـارات الزم بـه         و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیري از تمرکز تصمیم           ) ستانده(محصول  

که توسـط سـازمان تهیـه و بـه تـصویب            )1(*اي نامه ینیتی خود براساس آ   مدیران براي اداره واحدهاي تحت سرپرس     
  . ی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورندیهاي اجرا رسد دستگاه هیأت وزیران می

هـا و خـدمات و محـصوالت واحـدهاي مجـري از قبیـل واحـدهاي آموزشـی،           تعیین قیمت تمام شده فعالیت   -الف  
هـا و    ه فعالیـت  یـ ی، تولیدي و اداري، متناسب بـا کیفیـت و محـل جغرافیـایی ارا              پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدمات   

ها و خدمات مذکور در بودجه مصوب ساالنه ملـی و اسـتانی بـا     خدمات، در چارچوب متوسط قیمت تمام شده فعالیت 
  .یا استان)2(*ریزي کشور تأیید سازمان مدیریت و برنامه

بینی سـازوکارهاي نظـارتی بـراي      و استانداردهاي کیفی خدمات و پیشگرا هاي هدفمند و نتیجه   تعیین شاخص  -ب  
  .کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده

ها و خدمات و قیمت تمام شـده آن و تعیـین    نامه با مدیران واحدهاي مجري براساس حجم فعالیت        انعقاد تفاهم  -ج  
t  
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د تــا بــه یــ منظــور نمایز و بــه هزینــه قطعــیــ مــدارس واریصــورت کمــک بــه حــساب بــانک

. عـالی آمـوزش و پـرورش اختـصاص دهـد            ي مـصوب شـورا    ی و پرورشـ   یهـاي آموزشـ     تیفعال
مــدارس کــشور کــه از %) 5/0(درصــد  صــرفاً در حــداکثر نــیم1393اجــراي ایــن جــزء در ســال 

وزارت . شــود بــه صــورت آزمایــشی مجــاز اســت ســوي وزارت آمــوزش و پــرورش معــین مــی
بـار گـزارش پیـشرفت اجـراي ایـن جـزء را        آموزش و پرورش مکلف اسـت هـر سـه مـاه یـک       

  . نمایدارایهبه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوري مجلس شوراي اسالمی 
 که ظرفیت کـافی     یالتعلیم، در مناطق    آموزان الزم   دانشلی  ی به منظور پوشش کامل تحص     -2

ردولتـی از طریـق     ید خـدمات آموزشـی از مـدارس غ        ی وجود ندارد نسبت به خر     یدر مدارس دولت  
  .دی اقدام نمايآموز پرداخت سرانه دانش

قـانون  ) 5(اجرایـی موضـوع مـاده         يهـا   هاي متعلق به دسـتگاه       ساختمان 1393 در سال    -3
 که به عنوان مدرسه مورد استفاده قـرار گرفتـه اسـت، همچنـان در                )1(يرریت خدمات کشو  یمد

                                                                                                        
u  

  .تعهدات طرفین
ریزي استان  هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه      یی فصول و برنامه   جا  اختیارات الزم براي پیشنهاد جابه     ي اعطا -د  

  .جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه ساالنه خواهد بود در چارچوب احکام قانون بودجه ساالنه جابه
 کـه بـا   )3(*اي نامـه  ینیـ مالی به مدیران، به موجب آ  نظام قیمت تمام شده، اختیارات الزم اداري وي براي اجرا -هـ  

  . گردد رسد تعیین می پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می
گیرد، بـه عنـوان کمـک تلقـی شـده و پـس از                اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می           -و  

ی نـسبت بـه   یـ راهاي اج مدیران دستگاه. گردد ربط به هزینه قطعی منظور می پرداخت به حساب بانکی واحدهاي ذي  
بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و بـه نهادهـاي نظـارتی پاسـخگو                   تحقق اهداف و نتایج پیش    

ه نمایند و سـازمان نیـز مکلـف    یخواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یک بار به سازمان ارا       
  . سال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نمایداست گزارش عملکرد این ماده را یک ماه قبل از ار

هایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصوالت                  دستگاه – 1تبصره  
  . و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود

اجراء شـده و از   )4(*ریزي کشور  رف یک سال توسط سازمان مدیریت و برنامهباید ظ  احکام این ماده می    - 2تبصره  
  .باشد هاي موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می  بودجه دستگاه1387سال 

ـ 1*  عـضو   به تصویب وزیران11/7/1389 قانون مدیریت خدمات کشوري در تاریخ 16نامه اجرایی ماده   آیین  
 جهت مالحظه آن بـه مجموعـه قـانون مـدیریت خـدمات        .ه است کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک رسید      

  .کشوري از انتشارات این معاونت مراجعه نمایید
  .جمهور رییس و نظارت راهبردي  ریزي  معاونت برنامهدر حال حاضر   ـ4* و 2*
  . هیه مجموعه به تصویب هیأت وزیران نرسیده استمذکور تا زمان ت اجرایی هاي نامه آیین   ـ3*
 قـانون  9قانون مدیریت خدمات کشوري به زیرنویس مندرج در بند الـف تبـصره           ) 5(جهت مالحظه ماده      ـ 1

t  



 96   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

  .باشد اختیار وزارت آموزش و پرورش می
و وزارت ) سازمان نوسازي، توسعه و تجهیـز مـدارس کـشور         ( به وزارت آموزش و پــرورش       - ب  

اجرایی کـه    نامه ینتمام دولتی خود را بر اساس آی هاي نیمه شود که پروژه ورزش و جوانان اجازه داده می  
جمهـور بـه     ریـیس يزي و نظـارت راهبـرد  یـ ر د معاونت برنامـه ییهاي مذکور و تأ     شنهاد وزارتخانه یبه پ 

  .، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند)1(رسد وزیران می تصویب هیأت
ب ن مـصو  ی را کـه براسـاس قـوان       ییشود درآمدها   ی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده م        - ج  

 ین قانون به حساب درآمد اختـصاص      یا) 3(تبصره) ن( موضوع بند  ي درآمدها يکند به استثنا    یافت م یدر
  .د و معادل آن را وصول کندیز نمایشود، وار یکشور افتتاح م  کليدار که توسط خزانه

قـانون  ) 20(مـاده ) ب(هاي مشمول بند    ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه        به دانشگاه  -د  
شـود در راسـتاي تکمیـل     اجـازه داده مـی   )2( پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران       برنامه
 نسبت به أخـذ وام از  1392اي خود تا سقف درآمد اختصاصی سال        هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    طرح
اي خود استفاده نمایند و با تـنفس     هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    ها اقدام و در جهت تکمیل طرح        بانک
  .ساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند یک

تمام دولتی را  هاي نیمه شود طرح  اجازه داده مییها و مؤسسات آموزش عال     به دانشگاه  -هـ  
  .با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند

 بـا رعایـت     هـا و مؤسـسات پژوهـشی و آموزشـی           هاي امنـاي دانـشگاه       مصوبات هیأت  -و  
.  معتبـر اسـت    )3(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران          ) 29(و  ) 20(مواد

                                                                                                        
u  

  .مراجعه شود) همین مجموعه( کل کشور 1393بودجه 
ــ 1 ــین ـ ــور    آی ــی مزب ــه اجرای ــاریخ نام ــی   21/12/1392در ت ــران رس ــأت وزی ــصویب هی ــه ت ــی ب  ده و ط

  . در این مجموعه درج گردیده استابالغ و 25/12/1392 مورخ هـ50323ت/190244شماره
  .ا به زیرنویس بعدي مراجعه شود.ا.قانون برنامه پنجساله پنجم ج) 20(ماده ) ب(جهت مالحظه بند   ـ 2
اصـالحات و    بـا    15/10/1389 مـصوب    ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسعه پنجمپنجساله   برنامه از قانون    ـ 3

  :الحاقات بعدي
ـ  20ماده  مدار، خالق و کـارآفرین،    دانش سازي براي تربیت نیروي انسانی متخصص و متعهد، منظور زمینه  به ـ الف 

  : با هدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است منطبق با نیازهاي نهضت نرم افزاري،
هـاي   هاي آموزشی و هزینه شور بر اساس هزینه ـ هزینه سرانه تربیت نیروي انسانی متخصص مورد تقاضاي ک 1

ریزي عملیاتی براي هر دانشگاه و مؤسسه    خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوري مورد حمایت را در چهارچوب بودجه          
  .طور ساالنه تأمین کند آموزشی، تحقیقاتی و فناوري دولتی محاسبه و به

هـاي مختلـف    در زمینه الت پژوهشی و ترویجی کشور ـ حمایت مالی و تسهیل شرایط براي افزایش تعداد مج 2
اي که تا پایان برنامه تعداد مجالت و مقـاالت چـاپ شـده در مجـالت علمـی داخلـی                گونه  علمی با حفظ کیفیت به    

t  
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همچنین تمهیـدات الزم بـراي دسترسـی بـه          . نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد            

  .تی علمی معتبر را فراهم نمایدهاي اطالعا بانک
 ـ از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري و پنج دانشگاه برتر وابسته بـه وزارت بهداشـت،    3

درمان و آموزش پزشکی که داراي عملکرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانـش و فنـاوري هـستند حمایـت        
  .مایدمالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه ن

  .هاي علمی، حمایت مالی به عمل آورد  ـ از انجمن4
ـ  هایی که داراي مجوز از شـوراي گـسترش    عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها، مراکز و مؤسسات آموزش  دانشگاهب 

 درمان و آمـوزش پزشـکی و سـایر مراجـع قـانونی       هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت،  عالی وزارتخانه   آموزش
ویژه قانون محاسبات  هاي دولتی به    باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه             میربط    ذي

عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصـالحات و الحاقـات بعـدي آنهـا و فقـط در                       
 ـ تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حـسب   هاي مالی، معامالتی و اداري ـ استخدامی  نامه چهارچوب مصوبات و آیین

ها به تأییـد   مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان         
هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و      اعضاء هیـأت علمـی سـتادي وزارتخانـه    . نمایند رسد، عمل می   جمهور می   رییس

حکم ایـن بنـد شـامل مـصوبات، تـصمیمات و      .  پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند  بهداشت، درمان و آموزش   
  .گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی هستند هاي قبلی نیز می نامه آیین

  . گردند  هاي رفاه دانشجویان مشمول مفاد این بند می  صندوقـ)17/5/1391الحاقی (1تبصره 
هـا و    هرگونه اصالح ساختار و مقررات مـالی ـ اداري، معـامالتی، اسـتخدامی و تـشکیالتی دانـشگاه      ـ)1*(2تبصره 

  .هاي تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان مؤسسات آموزش
ـ 3تبصره  مـک تلقـی شـده و بعـد از      اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکـز و مؤسـسات ک   

پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنـاء و بـا مـسؤولیت ایـشان             
  .قابل هزینه است

ـ  ها در هر سـال از محـل    عالی، پژوهشی و فناوري و فرهنگستان  معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزشج 
هـاي    عنـوان اعتبـارات تملـک دارایـی         نمایند از محل درآمد عمومی نیز به        وقوفات جذب می  تبرعات، هدایا و عواید م    

  .گردد اي تأمین و محاسبه می سرمایه
آموزش، پژوهش و فنـاوري در هرسـال حـداقل     ها در امور هاي اصلی دانشگاه منظور افزایش کارآیی مأموریت د ـ به 

دولتـی   ها جدا و به بخش غیر    ن از نظر ساختاري از بدنه دانشگاه      از امور خدمات رفاهی دانشجویا    %) 20(بیست درصد   
  .واگذار گردد

ـ  گري، جلوگیري از انجام امور موازي و تقویت نقش حـاکمیتی وزارت   منظور کاهش تصدي  دولت مکلف است بههـ 
ه خدمات دانشجویی   ریزي، ارتقاء کمیت و کیفیت ارای       رویه در سیاستگذاري و برنامه      علوم، تحقیقات و فناوري، وحدت    

هـاي حقـوقی،    گیـري از مجموعـه امکانـات و توانمنـدي     نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهـره   
اداره تربیـت بـدنی و معاونـت     هـاي امـور ورزشـی دانـشجویان،      پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فعالیت 

  .سال اول برنامه اقدام کنددانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، طی 
ـ  هـا ومؤسـسات    اي از محـل بودجـه عمـومی دولـت بـه دانـشگاه       هاي سرمایه اي و تملک دارایی  اعتبارات هزینهو 

t  
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ها بر اساس ردیف مـستقل در بودجـه سـنواتی آنهـا در قالـب اعتبـارات ملـی         عالی و پژوهشی و فرهنگستان  آموزش
  .یابد اختصاص می

ـ  هاي دولتی، آزاد اسالمی، علمی ـ کاربردي و   منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه شود به  می به دولت اجازه دادهز 
عـالی غیردولتـی کـه     اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش هاي فنی و حرفه  پیام نور و آموزشکده   

باشـند   ان و آمـوزش پزشـکی مـی      هاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشـت، درمـ           داراي مجوز از یکی از وزارتخانه     
الحسنه در اختیار صندوق رفـاه دانـشجویان و یـا سـایر نهادهـاي                 تسهیالت اعتباري به صورت وام بلند مدت قرض       

  .ربط قرار دهد ذي
ـ  عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سـهمیه آمـوزش رایگـان خـود و یـا       ها و مؤسسات آموزش  دانشگاهح 

شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیـأت امنـاء    کنند، براساس قیمت تمام    ه ایجاد می  هاي جدیدي ک    ظرفیت
در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حـسب مـورد پـس از واریـز بـه خزانـه کـل بـه حـساب                      

  .درآمدهاي اختصاصی منظور کنند
ـ  فیت آموزشـی خـود را از طریـق پـذیرش دانـشجوي خـارجی بـا        شود بخشی از ظر ها اجازه داده می  به دانشگاهط 

هاي اسالمی و انقالبی پذیرش دانشجوي خـارجی        منظور ترویج ارزش    درموارد خاص به  . دریافت شهریه تکمیل کنند   
  .با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است

هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت، درمـان و          هتشخیص وزارتخان   هاي کشور، حسب مورد به      ـ دانشگاه ي  
توانند نسبت به تأسیس شعب در شـهر محـل            هاي مربوط، می    آموزش پزشکی با تصویب شوراي گسترش وزارتخانه      

صورت خودگردان و با دریافت شـهریه   استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به              
  .قدام کننداز داوطلبان ا

ـ  و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان %) 25( شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد ك 
و سازمان بهزیستی از محل اعتبـارات ردیـف مـستقل      ) ره(آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی          

  .معاونت تأمین شود
ـ 1تبصره  ضـوابط  . هاي مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسري انجام خواهد شـد  در شعب دانشگاه پذیرش دانشجو  

ها و مراکـز آمـوزش    قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه  ) 4(پذیرش دانشجو براي دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده          
ها و حسب مورد با تأییـد یکـی از           د دانشگاه هاي تحصیالت تکمیلی با پیشنها      و براي دوره  )2(* 9/8/1386عالی کشور مصوب    

  .شود هاي علوم، تحقیقات و فناوري یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می وزارتخانه
ـ 2تبصره   میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خـدمات آموزشـی، کمـک آموزشـی و      

  .شود اه تعیین و اعالم میرفاهی ارایه شده، توسط هیأت امناء دانشگ
هـاي علـوم، تحقیقـات و فنـاوري و      هاي معتبر خارجی طبق ضـوابط وزارتخانـه       هاي مشترك با دانشگاه     اجراي دوره 

  .گونه شعب بالمانع است بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این
و اجازه ) ویزا(اء روادید دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعط ـ  3تبصره 

  .العالمیه اقدام کند اقامت براي اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی
ـ 4تبصره  دانـشجویان ایرانـی ایـن شـعب دانـشگاهی هماننـد سـایر دانـشجویان از معافیـت تحـصیلی برخـوردار               ـ

  .خواهند بود
t  
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گیـري از     اي عمـل نماینـد تـا ضـمن بهـره            هاي مذکور موظفند در مصوبات خود به گونـه          هیأت

ها و مؤسـسات پژوهـشی و آموزشـی، تمـامی تعهـدات           هاي در اختیار دانشگاه     امکانات و ظرفیت  
 در سقف اعتبارات ابالغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منـابع ابالغـی جلـوگیري                   قانونی

  .عمل آید به
 مجازنـد   ی و بهداشت، درمان و آموزش پزشـک       يقات و فناور  ی علوم، تحق  يها   وزارتخانه -ز  

نـه  یر بـا هز یـ د عدم انجـام تعهـدات بـورس و ارزبگ     ین و مقررات، درآمد حاصل از خر      یطبق قوان 
ز یـ داري کـل کـشور وار    نزد خزانهیهاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاص     مهی و جر  یشخص

                                                                                                        
u  

ـ 5تبصره  این ماده در مقاطع مختلف بـه پیـشنهاد هیـأت امنـاء     ) ي(و ) ح(وع بندهاي  نحوه پذیرش دانشجو موض 
ربط و با رعایت قـانون پـذیرش دانـشجو در     هاي ذي  ها و مؤسسات یاد شده و حسب مورد با تأیید وزارتخانه         دانشگاه
و بـاالتر بـا     در مقـاطع کارشناسـی ارشـد        . خواهد بـود   )3(*9/8/1386عالی کشور مصوب     ز آموزش ها و مراک    دانشگاه

گرفتن توان علمی داوطلبـان بـا         هاي جدید از طریق امتحانات ورودي مؤسسات یاد شده با در نظر             استفاده از ظرفیت  
  .رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود

ـ 6تبصره  این ماده با درج نوع پـذیرش و محـل تحـصیل    ) ي(و ) ح( مدرك تحصیلی دانشجویان موضوع بندهاي  
  .گردد ر میصاد

شـود،   هاي علمیه از تسهیالت، مزایا و امکاناتی که براي مراکز آموزشی و پژوهـشی تعیـین شـده یـا مـی      ل ـ حوزه 
  .برخوردار هستند

ـ 29ماده  هـاي امنـاء و    ها و همچنـین تـصمیمات و مـصوبات هیـأت     ها، دستورالعمل ها، بخشنامه نامه  کلیه تصویب 
هـاي   ی کـه متـضمن بـار مـالی بـراي صـندوق        یاستثناء احکـام محـاکم قـضا         به مجریه ی و مراجع قوه   یمقامات اجرا 

ی و دولت باشد درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قـبالً محاسـبه و   یهاي اجرا   بازنشستگی یا دستگاه  
صورت   این   غیر رد .ربط تأمین اعتبار شده باشد      در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه ساالنه دستگاه یا صندوق ذي            

هـاي مربوطـه      عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوي دستگاه یـا صـندوق                   
مجریـه کـه بارمـالی     احکام مقامات اجرایی و مراجع قوهمربوط مجاز به اجراي     هاي  ها و صندوق    دستگاه. نخواهد بود 

دشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است درهرحال تحمیل کسري   اجراي احکام یا  . ، نیستند آن تأمین نشده است   
عهـده   مـسؤولیت اجـراي ایـن بنـد بـه      . باشد  ها غیرقابل پذیرش می    ی و صندوق  یهاي اجرا   بودجه به دولت و دستگاه    

  .ها و مدیران و مقامات مربوط است ها و صندوق رؤساي دستگاه
 – 1394(ا .ا. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج      20ماده) ب( به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند           – 1*

، )2(و ) 1(هـاي   به این بند الحاق شده و شماره تبـصره        ) 1(به عنوان تبصره     یک تبصره    25/5/1391مصوب  ) 1390
  .تغییر یافت) 3(و ) 2(به 
قـانون   « ریـیس مجلـس اسـالمی عبـارت     5/2/1390 مـورخ    5979/419به موجب نامه اصالحی       – 3* و   2*

ها و مراکز آموزش عـالی   قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه  «به  » 16/8/1390ها مصوب     پذیرش دانشجو در دانشگاه   
  .اصالح گردید» 9/8/1386کشور مصوب 
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 یادشـده تلقـ   ی يهـا   ن درآمد به عنوان درآمـد اختـصاصی وزارتخانـه         یا%) 100(صددرصد. ندینما
مناطق شهري کمتر از دویـست        در یعال  مؤسسات آموزش  يها  شود و به منظور تحقق برنامه       می

 .ابدی یها اختصاص مهزار نفر جمعیت به آن
 به صندوق رفاه 1390 تا سال    1385شده پرداختی از سال      وجوه اداره %) 100( صددرصد -ح  

هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و                  دانشجویان، وزارتخانه 
ی هاي رفاه دانـشجویان تلقـ   دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق         

ي مذکور در قالب درآمـد اختـصاصی بـراي پرداخـت     ها وامگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت       می
  .رسد مجدد به دانشجویان به مصرف می

و وزارت بهداشـت،    ) سـازمان امـور دانـشجویان     ( به وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري         -ط  
ارزي که از منابع خارج     شود منابع ریالی حاصل از فروش         درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می      

هـاي محـل    از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحـصیل خـارج از کـشور یـا دانـشگاه          
 نـزد   160147شـود را وصـول و بـه حـساب درآمـد عمـومی ردیـف                   تحصیل آنان پرداخت مـی    

 صــرف 530000-125منـابع واریـزي از طریـق ردیـف     . داري کـل کـشور واریـز نماینـد     خزانـه 
هـاي   انشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگـاه  هاي د   هزینه

 .گردد ها می دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاه
 دولت مکلف است عالوه بر عوارض دریافتی براي واردات کـاال  1393 در سال  -14تبصره  

نگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تـصویري و لـوح            و محصوالتی که به نوعی آثار یا استفاده فره        
به تعرفه این گونه کاالها و محصوالت افزوده و دریافت نمایـد و منـابع      %) 4(فشرده، چهاردرصد   

درآمـد حاصـله از محـل    . حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز کند           
  .یابد یاین قانون اختصاص م) 9( جدول شماره 530000ردیف 

  -15تبصره 
 صندوق بازنشستگی کشوري و سازمان تأمین اجتمـاعی نیروهـاي مـسلح مکلفنـد از       -الف

شده مندرج در قانون بودجه کل کشور که پس از طـی مراحـل در                 بینی  محل تمام اعتبارات پیش   
انــضمام دیگــر منــابع داخلــی خــود و ســایر منــابع حاصــل از  گیــرد بــه  اختیــار آنهــا قــرار مــی

بگیـران خـود    ها، حقوق جاري ساالنه را براي بازنشـستگان، مـوظفین و مـستمري        گذاري  سرمایه
  .تأمین نمایند
 صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقـوقی و               -ب

عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگـري طـرف قـرارداد مخـابرات روسـتایی                  سایر افرادي که به   
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را پس از واریـز حـق       ) )1( کل کشور  1389قانون بودجه سال    ) 16(بند) و(موضوع جزء   (باشند    می

و تا زمـان فـروش سـهام مـدیریتی براسـاس            ) کارگر(بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار      
هـاي    صـورت وزارتخانـه    در هر . قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند          

العات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادي و دارایی، ملزم به رفـع           ارتباطات و فناوري اط   
 مرتبط بـا کـارگزاران مخـابرات        )2(کشور   کل 1391قانون بودجه سال    ) 64(مشکالت اجراي بند    

مکلـف بـه اسـتمرار بیمـه و قـرارداد           ) شرکت مخابرات ایـران   (روستایی هستند و شرکت متولی      
ران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قـانون کـار              مستقیم با کارگران، پیمانکا   

رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمـه موضـوع        . باشند  می
  .شود این بند نمی
شـود   ربط اجازه داده می هاي تابعه ذي هاي نفت و نیرو از طریق شرکت  به هریک از وزارتخانه  - ج
ریـال و از هـر واحـد مـسکونی     ) 1,000(هـزار   اه از هر واحد مسکونی مشترك گاز مبلـغ یـک        هر دو م  

ریال أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فـوت و نقـص    ) 500(مشترك برق مبلغ پانصد     
سـوزي و مـسمومیت مـشترکین شـهري و           هاي پزشکی ناشـی از انفجـار، آتـش          عضو و جبران هزینه   

  .هاي بیمه با برگزاري مناقصه اقدام نمایند برق از طریق شرکتروستایی گاز و 
 دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل داراي دوازده ماه سابقه رزمنـدگی و پیـشمرگان               -د

اعتبـارات ایـن بنـد از محـل ردیـف بیمـه       . کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهـد        
  .ایرانیان قابل پرداخت است

  
 دولت مکلف است حـق بیمـۀ        :24/12/1388 کل کشور مصوب     1389قانون بودجه سال    ) 16(بند  ) و( جزء   ـ 1

هـا بیمـه      را نسبت به سنوات کارکرد آنـان کـه بابـت آن           ) از هر نوع قرارداد   (ت روستایی کلیۀ کارگزاران مراکز مخابرا   
ریال ) 000/000/000/200( پرداخت نشده است، بر مبناي سهم کارفرما و صرفاً بابت حق بیمه مبلغ دویست میلیارد                

شـود    جریمۀ تأخیر نمیاین پرداخت مشمول. این قانون پرداخت نماید) 9( جدول شماره550000 ـ 83از محل ردیف 
هر نوع پرداخت بابت خدمات این کارگزاران بعد از واگذاري در بـورس بـر عهـدة           . اي معاف است    و از هر نوع جریمه    

  .باشد شرکت طرف قرارداد با آن کارگزاران می
 صـندوق تـأمین اجتمـاعی موظـف اسـت           :30/2/1391 مصوب    کل کشور  1391بودجه سال    قانون 64 بند   ـ 2

 کـل کـشور را پـس از      1389قانون بودجه سال    ) 16(بند  ) و(ان و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء        کارگزار
واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمـان فـروش سـهام مـدیریتی بـر اسـاس قـانون تـأمین                  

برابر مـدت کـارکرد آنـان بـر عهـده           بیمه سهم کارفرما براي این مدت و          حق. اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد     
دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوري اطالعات و تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی و                  

شـود و از محـل پرداخـت          عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور مـی           سازمان حسابرسی تعیین و به    
  .گردد ات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه میاقساط فروش سهام شرکت مخابر
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ریال از اصل ) 2,000,000,000,000(اي مکلفند مبلغ دو هزار میلیارد   یمههاي ب    شرکت -  هـ  
هـر یـک از    ) پرتفـوي (حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فـروش بیمـه        

صورت هفتگـی بـه درآمـد عمـومی           رسد به    می )1(عالی بیمه   تصویب شوراي   ها تعیین و به     شرکت
وجوه واریـزي   . ون نزد خزانه داري کل کشور واریز کنند       این قان ) 5( جدول شماره  160111ردیف  

گیـرد تـا در امـور منجـر بـه کـاهش            در اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار مـی         
تخفیـف در   %) 5(درصد   اي مکلف به اعمال پنج      هاي بیمه   همچنین شرکت . تصادفات هزینه گردد  

کزي جمهوري اسالمی ایران موظف بـه     بیمه مر . باشند   می 1393حق بیمه شخص ثالث مصوب      
اي موضوع ایـن بنـد و همچنـین           هاي بیمه   وجوه واریزي شرکت  . نظارت بر اجراي این بند است     

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی         ) 37(ماده  ) ب(وجوه واریزي موضوع بند     
  .گردد لیاتی تلقی میهاي قابل قبول ما عنوان هزینه اي به هاي بیمه  توسط شرکت)2(ایران

هاي کشاورزي تحت شمول نظام صنفی کشاورزان، مـشمول قـانون معافیـت از                 کارگاه –و  
 و 16/12/1361پرداخت سهم بیمـه کارفرمایـانی کـه حـداکثر پـنج نفـر کـارگر دارنـد مـصوب             

نامـه اجرایـی ایـن بنـد توسـط وزارت جهـاد کـشاورزي و            آیین. باشند   می )3(اصالحات بعدي آن  
  
عـالی بیمـه رسـید، جهـت      ي   بـه تـصویب شـورا      26/1/1393 در تـاریخ     2893/100/93مصوبه مزبور به شماره      ـ 1

  . رجوع شود www.dotic.irمالحظه آن به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی        قانون) 37(ماده  )ب( بند   ـ 2

فوري و بدون قید   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم براي درمان:15/10/1389
ر بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتـی و همچنـین د   و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهاي

 براي تأمین بخشی از منـابع الزم جهـت  . مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد مسیر اعزام به مراکز تخصصی و
بیمه شـخص ثالـث، سرنـشین و     از حق) %10(ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد 

بـه حـساب درآمـدهاي اختـصاصی نـزد      طی قبض جداگانه  مازاد از شرکت هاي بیمه تجاري اخذ و به طور مستقیم
 توزیـع ایـن منـابع توسـط    . گـردد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی داري کل کشور به نام خـزانه
هاي مصوب هـر سـه مـاه    مبناي تعرفه الذکر بر خانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوق وزارت

کرد اعتبارات مذکور را هـر   درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه ت بهـداشت،وزار. گیرد یک بار صـورت می
  .بار به بیمه مرکزي و معاونت گزارش نماید شش ماه یک

 :16/12/1361مصوب معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند  قانون ـ 3

از قبیـل   (هاي تولیدي و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی  ن کلیه کارگاه   کارفرمایا 1362 از آغاز سال     -ماده واحده   
 نفـر  5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5نمایند تا میزان     می  استفاده) برق، آب، تلفن، راه   

  .  نفر حق بیمه را خواهند پرداخت5به باال نسبت به مازاد 
  . هاي آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید  هزینه مورد نیاز سال دولت مکلف است-  1تبصره 

 نفر کارگر را دارنـد، در صـورتی   5ی که ظرفیت کاري کمتر از یها  در مورد کارگاه -) 8/4/1387اصالحی  ( 2تبصره  
t  

http://www.dotic.ir
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تـصویب   شـود و بـه    مـاه پـس از تـصویب قـانون تهیـه مـی              تأمین اجتماعی ظرف یـک    صندوق  

  .)1(رسد وزیران می هیأت
حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما براي مستخدمین رسمی دولت که در دوران پیمـانی                –ز  

و یا قراردادي توسط صندوق تأمین اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسـط               
شود به روزرسانی شده و بدون اینکه بار اضافی           کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابالغ می       وزیر تعاون،   

  .گردد بر مستخدم تحمیل کند از این صندوق به صندوق بازنشستگی منتقل می
  -16تبصره 
 و مـشموالن    يان ممتـاز کـشور    یـ م و قار  ی تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کـر       -الف

ها و     در دانشگاه  )2(ه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران      قانون برنام ) 20(ماده  ) ك(بند
                                                                                                        

u  
عنـوان کـارگر   ه ه تأمین اجتماعی ب   مزایاي این قانون ب     که کارفرما افرادي را بدون اشتغال در کارگاه براي استفاده از            

  .مند شده از این بابت خواهد بود اي معادل سه برابر مزایاي بهره معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه
  . هاي خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند  کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکت- 3تبصره 
ـ     کارفرمایان مـشمول قـانون تـأمین اجتمـ         - 4تبصره   علـل بحـران مـالی قـادر بپرداخـت حـق بیمـه              ه  اعی کـه ب

 قـانون تـأمین اجتمـاعی موجـب تعطیـل یـا         46یکجـا یـا طبـق مـاده         معوقه خود نبوده و پرداخت بـدهی بـصورت          
مـذکور را حـداکثر       توانـد حـسب مـورد بـدهی          اجتمـاعی مـی    مـدیره سـازمان تـأمین      تأکار در کارگاه باشد هیـ      وقفه

  . نمایدتا شصت قسط ماهانه تقسیط 
کارفرمایـانی کـه    1361تواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن  ت مدیره سازمان می  أهمچنین هی 

    . بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند
ـ 5تبصره  ن تأمین اجتماعی و برخـی قـوانین مربـوط بـه     قانون اصالح قانو) 2(ماده ) ب(این تبصره به موجب بند   

 8/4/1387منظور تشویق کارفرمایان و تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکـاري کارکنـان مـصوب                    
  .حذف شده است

 در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کـارگر        -)19/8/1367الحاقی  ( 6تبصره  
شود  بخشودگی موضوع این قانون براي آن مدت منتفی می          و ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند           را تا د  

  .و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود
نامـه اجرایـی     آیـین  هیـأت وزیـران،      28/12/1392 مـورخ    ـهـ 50353ت/192310نامـه      به موجب تصویب    ـ 1
قـانون بودجـه سـال    ) 15(تبـصره  ) و(نامه اجرایـی بنـد      کل کشور به عنوان آیین     1390ل  قانون بودجه سا  ) 100(بند

  .نامه مزبور در این مجموعه درج گردیده است ، آیینشدهتنفیذ   کل کشور1393
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله  برنامهقانون ) 20(ماده ) ك( بند  ــ  2

و بـاالتر و فرزنـدان آنـان، فرزنـدان شـاهد،      %) 25( دانشجویان جانباز بیست و پـنج درصـد         شهریه :15/10/1389
و سـازمان بهزیـستی از محـل        ) ره(آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیتـه امـداد امـام خمینـی                 

  .تأمین شود )1(*اعتبارات ردیف مستقل معاونت
t  
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نـور،    هاي مربوط به دانـشگاه پیـام        هزینه. مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است       
هاي شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی            کاربردي و دوره   -هاي علمی   دانشگاه

ز بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته ربط اعم ا  هاي ذي   از طریق دستگاه  
و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتـداي هـر نیمـسال تحـصیلی از محـل          ) ره(امداد امام خمینی  
کمـک هزینـه تحـصیلی      . شود  این قانون پرداخت می   ) 4( پیوست شماره    30467اعتبارات برنامه   

افـراد   وسط بنیاد شهید و امـور ایثـارگران بـه ایثـارگران و            اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی ت       
هاي دولتی و یا غیردولتـی        الملل داخل یا خارج دانشگاه      مشمول خانواده آنها که در واحدهاي بین      

ها و مقاطع مشابه در واحـدهاي   شدگان رشته شوند، معادل شهریه پرداختی به پذیرفته  پذیرفته می 
مانده شهریه    باقی گردد و   ي دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می      دانشگاه آزاد اسالمی و واحدها    

 .شود توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وي تأمین و پرداخت می
هـاي    پیـشنهاد دسـتگاه     نامه اجرایی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون بـه              آیین

تـصویب   جمهـور بـه   اهبـردي ریـیس  ریـزي و نظـارت ر   ربط با تأییـد معاونـت برنامـه        اجرایی ذي 
  .)1(رسد وزیران می هیأت
 در  )2(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران         ) 20(ماده  ) ك( بند   -ب

درصـد   و همسران شهداء و همسران جانبـازان بیـست و پـنج   « با اضافه شدن عبارت     1393سال  
تبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیـارد         اع. شود  اجراء می » و باالتر و همسران آزادگان    %) 25(
جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسـط ایـن       ریال از محل صرفه   ) 25,000,000,000(

  .شود بنیاد پرداخت می
هاي درمانی مربوط به ایثارگران بازنشسته و  هزینه%) 100( دولت مکلف است صددرصد -ج

اد تحت تکفل آنها اعم از خدمات درمـان و بیمـه تکمیلـی را           هاي اجرایی و افر     شاغل در دستگاه  
  .توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید

نیـاز را از   ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهـور مکلـف اسـت اعتبـار مـورد        معاونت برنامه 
سر کند ک) 30440اعتبار برنامه (هاي بازنشستگی  هاي اجرایی و صندوق سرجمع اعتبارات دستگاه

 550000-53اعتبارات این بند از محـل ردیـف       . و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد        
                                                                                                        

u  
  .باشد می» ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه«منظور از معاونت،    ـ1*
 بـه  31/2/1393، در تـاریخ    10/3/1393 هــ مـورخ      50354ت/25839مزبور بـه شـماره      نامه اجرایی    آیین  ـ 1

  .تصویب هیأت وزیران رسیده و در این مجموعه درج گردیده است
  .پیشین درج گردیده استبند  بند مزبور در زیرنویس  ـ 2
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  .شود این قانون تأمین می) 9(جدول شماره 

قانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی         ) 44(ماده  ) ل( بند   ي در اجرا  -د
ثـارگران  ید و امور ایاد شهی بنیو معرف ی موظف است با هماهنگ   ي، وزارت راه و شهرساز    )1(ایران

ط ین شـرا ی حداقل پنجاه و دو هزار نفر از واجـد   ي برا ین مسکون یا زم ین مسکن و    ینسبت به تأم  
ن بـر   یا زمـ  یـ انـد، مـسکن و         دولت استفاده نکرده   يا مسکن واگذاري از سو    ین و   یکه قبالً از زم   

  .دیمام شده واگذار نمامت تیها به ق نهیر هزی و سايا مت منطقهین به قی زميمبنا
 به تعـداد یکـصد      1393هاي عامل در سال        بانک مرکزي موظف است از طریق بانک       –هـ  

و باالتر با اولویـت درصـد جانبـازي، آزادگـان، خـانواده             %) 15(هزار نفر از جانبازان پانزده درصد       
بهـه، فرزنـدان    ، ایثارگران با حداقل دو و نیم سـال حـضور در ج              )همسر، والدین و فرزندان   (شهدا

و %) 25(و باالتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیـست و پـنج درصـد             %) 70(جانبازان هفتاد درصد  
باالتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یـک فقـره تـسهیالت مـسکن براسـاس قـوانین         

 ها به پرداخت تـسهیالت بـه وراث جانبـازان و آزادگـان متـوفی      مربوطه و برابر قانون الزام بانک    
  .براي خرید یا ساخت مسکن اعطاء نماید) واجدین شرایط (22/1/1380مصوب 

میلیـون    مبلغ تسهیالت مزبور به ازاي هر واحد مسکونی در شهرهاي با جمعیت بیش از یک              
ــر، هفتــصد و بیــست میلیــون   ــال، مراکــز اســتان) 720,000,000(نف هــا، ششــصد میلیــون  ری

ریـال، روسـتاها سیـصد      ) 500,000,000(یلیـون   ریال، سـایر شـهرها پانـصد م       ) 600,000,000(
ریال و در شهرهاي جدید معادل سقف تسهیالت مرکز همـان اسـتان و              ) 300,000,000(میلیون

ن رعایـت الگـوي مـصوب مـسکن و       ساله بـدو    با مدت بازپرداخت بیست   %) 4( با نرخ چهاردرصد  
  .شود بودن تعیین می نوساز
التفـاوت سـود بـانکی تـا          نی و پرداخت مابه   بی   دولت موظف است نسبت به تضمین پیش       -1

سـازمان ملـی      (هاي عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازي         سقف نرخ مصوب نظام بانکی به بانک      
همچنـین  . هـاي مربوطـه منظـور نمایـد         اقدام و اعتبـار مـورد نیـاز را در ردیـف           ) زمین و مسکن  

هاي بازپرداخت الزم بـه       ضمینهاي عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ ت            بانک
  
مـصوب  ) 1390 – 1394( قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران            44ه  اد بند ل م   ـ 1

و %) 50( موظف است تا پایان برنامـه، مـسکن جانبـازان پنجـاه درصـد      )1(*وزارت راه و شهرسازي: 15/10/1389
ضور در جبهـه  کـه حـداقل دو سـال سـابقه حـ      را) %50(تا پنجاه درصـد  ) %25(باالتر، جانبازان بیست و پنج درصد 

 و باالتر فاقد مسکن را در صورتی کـه ) %70(شهداء و جانبازان هفتاد درصد  اند و همچنین آزادگان و فرزندان داشته
  .اند تأمین نماید قبالً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده

ـ 1* جـایگزین  » يوزارت راه و شهرسـاز « قانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي، عبـارت    4 به موجب ماده   
  .گردید» مسکن و شهرسازي«
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  .اقدام نمایند%)) 4(چهار درصد (میزان اصل تسهیالت و سود سهم ایثارگر
 هــاي گذشـته از تـسهیالت مـسکن تــا سـقف پنجـاه میلیــون       ایثـارگرانی کـه در سـال   -2

اند و همچنین افرادي که وام دریافتی قبلی خـود را بـدون در               ریال استفاده نموده  ) 50,000,000(
انـد و    تـسویه نمـوده    1392فتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سـال تـا پایـان سـال                 نظر گر 

و باالتر که با توجه بـه وضـعیت جـسمانی داراي مـسکن نامناسـب                %) 70(درصد جانبازان هفتاد 
  .مند شوند توانند مجدداً از این تسهیالت بهره باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران می می

ي کارمنـدي و شـرکتی و نظـایر آن مـانع     هـا  وامحمایتی غیرایثارگري از قبیـل  ي  ها  وام -3
توانند مشترکاً از تسهیالت بانکی متعلقه براي         افراد مشمول می  . شوند  دریافت این تسهیالت نمی   

  .یک واحد مسکونی استفاده نمایند
هرسازي مـالك    اوراق واگذاري از قبیل برگه یا قرارداد واگذاري توسط اداره کل راه و ش              -4
افـراد واجـد شـرایطی کـه مـسکن آنهـا از طریـق        . باشد هاي عامل می    تسهیالت نزد بانک   ارایه

شود و همچنین مشمولین سـاکن روسـتاها و           هاي معتبر همانند نیروهاي مسلح تأمین می        تعاونی
ه و  توانند با وثیق    شهرهایی که اکثریت امالك و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می            

 سند ملکی رسمی و یا ثبتی تسهیالت مقـرر را دریافـت و در همـان                 ارایهیا تضمین معتبر بدون     
  .محل احداث یا خرید نمایند

هاي عامل مجازند جهت احداث واحـدهاي مـسکونی توسـط بنیـاد شـهید و امـور                 بانک -5
 پس از احداث بـه  ایثارگران براي ایثارگران مشمول این بند تسهیالت مربوطه را پرداخت کنند تا     

شوند فروش اقـساطی      افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می            
  .نمایند
هـاي عامـل بـه      بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران موظـف اسـت از طریـق بانـک             -6

 مـسکن  باشند و در سنوات گذشته از تسهیالت ایثارگرانی که داراي مسکن نامناسب یا ناتمام می     
بار با معرفی بنیاد شـهید   اند فقط براي یک   استفاده کرده  1393کمتر از سقف وام مصوب در سال        

التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه از یک فقره وام مسکن در قالب          ، مابه   و امور ایثارگران  
 تقاضاي ایـن  زمان پذیرش. تسهیالت ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید        

سال و مالك، تاریخ صدور        به مدت یک   1393هاي عامل از ابتداي تیرماه        تسهیالت توسط بانک  
  .باشد نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می معرفی
 افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمـان انقـالب اسـالمی دچـار                 -و  
زمـان را ندارنـد، بـا        لی صورت سانحه و مدارك بالینی هم      اند و   جسمی، روحی و روانی شده      آسیب

کننده و نهادهـاي متـولی توسـط کمیـسیون احـراز بنیـاد شـهید و امـور                     هاي اعزام  معرفی یگان 
گیرد و متناسب بـا میـزان         ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازي آنها مورد تأیید قرار می           
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  .گیرند امور ایثارگران قرار میآنها تحت پوشش بنیاد شهید و   جانبازي

  -17تبصره
قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی           ) 112(ماده) ز( در اجراي بند   -الف

هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بنـد را بـه حـساب                ، سازمان )1(ایران
کشور مکلف است منابع واریزي را      داري کل     خزانه. داري کل کشور واریز نمایند      خاصی نزد خزانه  

و سـازمان   ) ره(به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بنـد یادشـده بـه کمیتـه امـداد امـام خمینـی                   
  .بهزیستی کشور در همان مناطق پرداخت نماید

هـاي مـالی      منظور پرداخت تسهیالت به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیـت             به -ب
 از قتل و یـا جـرح غیرعمـدي اسـت و محکومـان مـالی نیازمنـد        مانند دیه و امثال آن که ناشی 

الحـسنه    ریال از محل وجوه قرض    ) 2,000,000,000,000(غیرکالهبرداري، مبلغ دو هزار میلیارد      
گیرد تا بـا   ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار می  بانک

  .مایدنظارت وزارت دادگستري اقدام ن
شود  نامه اجرایی پرداخت این تسهیالت توسط وزارت دادگستري و ستاد مذکور تهیه می         آیین

ی ایـن   ی است نسبت به تضمین تسهیالت اعطا      دولت مجاز . )2(رسد  وزیران می   تصویب هیأت   و به 
محکومانی که در شرف بازداشت و اجراي حکم هستند، مشمول حکـم مـذکور در           . بند اقدام کند  

  .می باشنداین بند 
هاي دولتی نسبت بـه    بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانک   -ج

) 14,400,000,000,000(تأمین و پرداخت تسهیالت به مبلغ چهـارده هـزار و چهارصـد میلیـارد          
الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در اقساط ده ساله     ریال از محل پس اندازهاي قرض     

ها و اقدامات تأمینی و تربیتـی کـشور بـه بنیـاد تعـاون و               تغال مددجویان سازمان زندان   جهت اش 
  .آموزي و صنایع زندانیان کشور اقدام نماید حرفه
هــزار میلیــارد     بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران مکلــف اســت ســی        -د

بـور را بـه     الحسنه بانکی و رشـد منـابع مز         ریال مانده تسهیالت قرض    )30,000,000,000,000(
  
 بـه   :15/10/1389 مصوب   ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامهقانون  ) 112(ماده  ) ز( بند   ـ 1

از محـل  %) 1(هاي مناطق آزاد موظفند حـداقل یـک درصـد     منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان        
 و خدمات این مناطق را از طریق نهادهاي حمایتی بـه محـرومین و نیازمنـدان                وصول عوارض ورود و صدور کاالها     

  .بومی این مناطق اختصاص دهند
ــ 2 ــین ـ ــور    آی ــی مزب ــه اجرای ــاریخ نام ــی   21/12/1392در ت ــیده و ط ــران رس ــأت وزی ــصویب هی ــه ت   ب

  .و در این مجموعه درج گردیده استابالغ  25/12/1392 مورخ ـه50324ت/190236شماره
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و ده  ) ره(ریال به کمیته امداد امام خمینـی        ) 20,000,000,000,000( تفکیک بیست هزار میلیارد   
هـاي    ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفـی دسـتگاه         ) 10,000,000,000,000( هزار میلیارد 

ز هاي مددجویی پرداخت نماید و هریـک ا         ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرح         ذي
این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سـهمیه تـسهیالت   ) د(و ) ج(هاي مشمول بندهاي   دستگاه

هاي مشمول که از      استفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر دستگاه       1393خود تا پایان آذرماه سال      
 هـاي مزبـور مکلفنـد در    گیـرد و دسـتگاه   سهمیه خود به طور کامل استفاده نموده است تعلق می    

مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان استفاده، گـزارش مربوطـه را بـه کمیـسیون            
  .اجتماعی مجلس شوراي اسالمی تقدیم نمایند

و سـازمان بهزیـستی کـشور از        ) ره( مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینـی          -هـ
هـاي انـشعاب آب و        هزینـه هاي صدور پروانه سـاختمانی، عـوارض شـهرداري و             پرداخت هزینه 

بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوي مـصرف معافنـد و                فاضالب و برق و گاز براي یک      
صـورت رایگـان بـه      ایـن خـدمات بـه    ارایـه  دهنده خدمات مذکور موظـف بـه         ارایههاي    دستگاه

. باشـند   و سـازمان بهزیـستی کـشور مـی        ) ره(مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امـام خمینـی        
ن قانون تأمین یا) 9( جدول شماره    520000-18ف شماره   یاعتبارات این بند از محل اعتبارات رد      

  .گردد دهنده خدمات پرداخت می ارایههاي  و به دستگاه
شود، زندانیانی که به  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می            به سازمان زندان   -و

اي باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خدماتی اشتغال دارند   ه  شوند یا در زندان     مرخصی اعزام می  
برخـورداري  . و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهـد             

زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صـدور حکـم نظـارت و مراقبـت الکترونیکـی عـالوه بـر سـپردن           
 منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیـزات مربوطـه          هاي مندرج در قانون آیین دادرسی کیفري        تأمین

هاي   کنندگان از محل ودیعه     خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده        . باشد  می
ریال تعیین  ) 30,000( هزار   یتعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه س      . گردد  مأخوذه تأمین می  

کننـده أخـذ و بـه         ت تأمینی و تربیتی کشور از استفاده      ها واقداما   شود که توسط سازمان زندان      می
) 5( جدول شماره140164 يف درآمدیداري کل کشور موضوع رد  نزد خزانه یحساب درآمد عموم  

هـاي    وجوه حاصله را بابت هزینـه     %) 100(دولت مکلف است صددرصد     . شود  ن قانون واریز می   یا
. ی کـشور اختـصاص داده و پرداخـت نمایـد    ها واقدامات تـأمینی و تربیتـ   جاري به سازمان زندان  

و مؤسسه مربوطه قادر  زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجراي حکم یا رییس زندان     
. باشـند   معاف مـی    به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه              
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  .)1(رسد ران مییأت وزیب هیبه تصو ير دادگستریشنهاد وزینامه اجرایی این بند به پ آیین
 که پرداخت خسارات بـر      يه محکومان معسر و موارد    ی اعتبارات د  ين کسر یمنظور تأم    به -ز

از %) 50( مجاز است حداکثر تا پنجاه درصـد  يباشد، وزارت دادگستر    یا دولت م  یالمال    تیعهده ب 
)   ه( موضوع بندهاي ی بدنياه ن خسارتینه صندوق تأمیمازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هز      

 يه موتور یل نقل ی دارندگان وسا  یت مدن ی مسؤول يمه اجبار یقانون اصالح قانون ب   ) 11(ماده  ) و(و  
 530000 – 49 را از محل اعتبارات ردیف       )2(16/4/1387نی در مقابل شخص ثالث مصوب       یزم

بـور مکلـف اسـت بـا        رعامل صـندوق مز   یمد. دینه نما یافت و هز  یاین قانون در  ) 9(جدول شماره   
  . قرار دهديار وزارت دادگستریادشده را در اختی مبلغ ير دادگستریاعالم وز
 به سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اجازه داده می شـود بـه ازاي صـدور الکترونیـک               -ح  

ریـال  ) 50,000(الثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار        هرسند رسمی در دفاتر اسناد رسمی عالوه برحق       
معـادل صددرصـد   . داري کـل کـشور واریـز نمایـد          اي در خزانه    ه حساب درآمدي جداگانه   أخذ و ب  

) 1,430,000,000,000(درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سـی میلیـارد              %) 100(
هـاي   یابد تـا در راسـتاي تـأمین هزینـه     ریال به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اختصاص می 

هـاي   اي مرتبط با توسعه ثبـت الکترونیـک، تکمیـل بانـک     اي و هزینه  هاي سرمایه   تملک دارایی 
  .هاي ثبتی هزینه نماید آمایی و آرشیو الکترونیکی پرونده اطالعاتی و داده

 به منظور افزایش شـانس اشـتغال و خودکفـایی اعـضاي خانوارهـاي تحـت پوشـش                   -ط  
و سـازمان   ) ره(امـام خمینـی   نهادهاي حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیتـه امـداد             

بهزیستی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حـق بیمـه          
 براي اشتغال یک نفـر از اعـضاي         1393سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقوق و دستمزد سال           

. پرداخـت نماینـد   خانوارهاي تحت پوشش به کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند،             
هاي پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشمول این طـرح بـه عنـوان کمـک                  در این صورت کمک   

 .شود هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع می
  
به تصویب   17/1/1393 در تاریخ     کل کشور  1393سال  قانون بودجه   ) 17(تبصره  ) و(نامه اجرایی بند       آیین  ـ 1

 در ایـن مجموعـه درج گردیـده        ابـالغ و   26/1/1393 مـورخ    هـ 50383 ت/5726 شماره هیأت وزیران رسیده و طی    
  .است

گان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل       مدنی دارند    قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت      11ماده   از   ـ 2
   :هاي بدنی به شرح زیر است منابع مالی صندوق تأمین خسارت: 16/4/1387 مصوب شخص ثالث

...  
  . کشور از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل%) 20( بیست درصد - ه
  .قضاییه  قوهنقدي وصولی توسط دادرسی و جزاي   هاي هزینه  از کل%) 20( بیست درصد -و
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  -18تبصره 
 مـشترك   يهـا    خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچـه        ارایه حاصل از    ي درآمدها -الف

 نـزد  ین قانون به حـساب درآمـد عمـوم   یا) 5(جدول شماره140115ف شماره   ی موضوع رد  يمرز
ار یـ شود تا متناسـب بـا وجـوه حاصـله توسـط هـر اسـتان در اخت          یز م یداري کل کشور وار     خزانه

اي و شــصت  نــهیاعتبـارات هز %) 40(درصــد رد و بـه نــسبت چهـل  یــ مربــوط قـرار گ ياسـتاندار 
 .ها گردد  اي صرف امور مربوط به بازارچه هیهاي سرما ییاعتبارات تملک دارا%) 60(درصد
 خـدمات و اجـازه اسـتفاده از         ارایهعنوان درآمد حاصل از        به 140115ف درآمد   ینامه اجرایی رد    نییآ

شنهاد وزارت  یـ پ  بـه ) کـرد درآمـد     نـه یشامل نوع و نرخ تعرفه و هز       (ي مشترك مرز  يها  امکانات بازارچه 
 .)1(رسد یران میأت وزیب هیتصو جمهور به  رییسيرت راهبردزي و نظایر د معاونت برنامهییکشور و تأ
ا استرداد اموال منقول و     یت  ی در رابطه با محکوم    ی احکام صادره از محاکم حقوق     ي اجرا -ب

ه برداشت  یعل    دستگاه اجرایی محکوم   يف اعتبار یروهاي مسلح از محل رد    یار ن یرمنقول، در اخت  یغ
  .شود یم

  -19تبصره 
بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوري و       هاي مختلف حقوق     گروه  افزایش حقوق  -الف

و ) 71(طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبیـق موضـوع مـواد               لشکري و قضات به   
  .پذیرد  در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می)2(قانون مدیریت خدمات کشوري) 78(
  
 بـه  17/1/1393در تـاریخ    کـل کـشور  1393قانون بودجـه سـال     ) 18(تبصره  ) الف( بند   یی اجرا نامه  نییآ  ـ 1

 در ایـن مجموعـه درج       ابـالغ و   24/1/1393هــ مـورخ     50385ت/4545 شـماره  تصویب هیأت وزیران رسیده و طی     
  .گردیده است

میسیون مـشترك رسـیدگی بـه الیحـه مـدیریت            ک 8/7/1386 از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب        ـ 2
   :خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی

شوند و امتیاز شـغلی مقامـات         عنوان مقام شناخته می     هاي ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به        سمت ـ 71ماده  
  :گردد مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می

  .امتیاز) 18000(الف ـ رؤساي سه قوه 
  .امتیاز) 17000(جمهور، نواب رییس مجلس شوراي اسالمی و اعضاء شوراي نگهبان  ل رییسب ـ معاون او

  .امتیاز ) 16000(جمهور  ج ـ وزراء، نمایندگان مجلس شوراي اسالمی و معاونین رییس
  . امتیاز) 15000 (ءـ استانداران و سفرا د

   .)امتیاز) 14000(ـ معاونین وزرا هـ 
و تعیـین سـایر      گردنـد     تـراز مـی    ایـن مـاده هـم     ) ب(ان انقالب اسالمی با مقامات بند       وزیران دور  نخست ـ1تبصره  

هاي کارکنان اداري مجلس بـه عهـده ریـیس            ترازي پست  وزیران بوده و تعیین هم      تراز به عهده هیأت    هاي هم   پست
  .مجلس خواهد بود

t  
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u  
کـه حقـوق ثابـت       )1(*))66( ر در ماده  مذکو(هاي شاغل    بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی         عالوه ـ2تبصره  

  .این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت )2(* )68(هاي ماده  العاده گردد فوق تلقی می
 2/9/1390 قانون مدیریت خدمات کشوري مـصوب       71 ماده   3 این تبصره به موجب قانون حذف تبصره         ـ 3صره  تب

  .حذف شده است
بـه اسـتثناء    (ا پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضـوع ایـن قـانون               دولت مجاز است ب    ـ4تبصره  

   .هاي خاص و ویژه قضایی تسري دهد اي و یا سمت را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه) حقوق و مزایا
بـه اسـتثناء    هاي مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات ایـن فـصل                   در دستگاه  ـ78ماده  

گـردد و همچنـین برنامـه     هاي قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فـوت پرداخـت مـی                 پرداخت
کـودك     سرویس، مهـد  عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف      که به  رفاهی  هاي کمک

  .گردد انون لغو میگردد، با اجراء این ق و یا سایر موارد پرداخت می
ـ  هـاي مـشمول کـسور بازنشـستگی هریـک از       العـاده  در صورتی که با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فـوق  تبصره 

نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیـق          کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می         
ایـن  . گـردد  هاي بعدي مـستهلک مـی    درج در حکم حقوقی با ارتقاء      این تفاوت تطبیق ضمن    دریافت خواهند نمود و   

  .گردد تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می
 کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت 8/7/1386 ـ از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  2*و1* 

  :خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی
ـ 66ماده  بـر   عالوه(هاي آموزشی و مهارت  شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دورهکلیه   

و ) 1000( و تجربه از امتیاز حق شاغل که حـداقل        ، سنوات خدمت  )حداقل شرایط مذکور در اولین طبقه شغل مربوط       
  .گردند مند می باشد، بهره امتیاز می) 4500(حداکثر 

  .امتیاز شغل وي تجاوز نخواهد کرد%) 75(درصد  ده براي هر شاغل از هفتاد و پنج حداکثر امتیاز این ما
اي که با پیشنهاد سازمان به  نامه ینیاند براساس آ هاي علمیه تحصیل نموده هنرمندان و افرادي که در حوزه ـتبصره  

  .گردند رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می وزیران می تصویب هیأت
گـردد   که حقـوق ثابـت تلقـی مـی     ) 66(هاي آن و ماده       و تبصره ) 65(هاي موضوع ماده     بر پرداخت   الوهع ـ 68ماده  
  .باشد کارمندان قابل پرداخت می هایی به شرح زیر به العاده فوق
هـا داراي مـدارك    یافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصی که شاغلین آن           العاده مناطق کمتر توسعه      فوق ـ1

امتیـازحقوق ثابـت و بـراي سـایر         %) 25(وپنج درصـد     باشند تا به میزان بیست      ناسی ارشد و باالتر می    تحصیلی کارش 
فهرست این مناطق . حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد      %) 20( مشاغل تا بیست درصد   

  .رسد وزیران می در هر دوره برنامه پنج ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت
) 1500(العاده ایثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهـه و مـدت اسـارت تـا                  فوق ـ2

  .گیرد امتیاز تعلق می ) 750(هاي دولتی تا  امتیاز و به دارندگان نشان
 هرسـال   انـد بـه ازاء      زده مشغول خـدمت اداري بـوده       کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ         

  .شود امتیاز در نظر گرفته می) 125(خدمت در زمان جنگ 
متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانـی،              هاي غیر  العاده سختی کار و کار در محیط         فوق ـ3

t  
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ورد کـار بـا   امتیـاز و در مـ  ) 1000(هاي ویژه بیمارستانی تا      هاي سوختگی و مراقبت     عفونی و در اورژانس و در بخش      
وزیران تا سه برابـر قابـل افـزایش          شده با تصویب هیأت    کار در اعماق دریا، امتیاز یاد      زا و منفجره و     مواد سمی، آتش  

  . خواهد بود
بگیـر مـشمول ایـن قـانون کـه            مندي و اوالد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه             کمک هزینه عائله   ـ4

حـداکثر سـن   . امتیاز و حداکثر سـه فرزنـد     ) 200(امتیاز و براي هر فرزند معادل       ) 800(باشند معادل     داراي همسر می  
سـال  ) 25(شاغل بـودن فرزنـد،    کنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر براي اوالدي که از مزایاي این بند استفاده می     

  .تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود
بگیر مشمول این قانون که داراي همسر نبوده و یا همسر آنان معلـول و   فهکارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظی     

منـدي   باشد و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمک هزینـه عائلـه   یا از کار افتاده کلی می     
 ربـط مـشمول    ی ذي فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشـک          . شوند  مند می   موضوع این بند بهره   

  )1(*.باشند محدودیت سقف سنی مزبور نمی
هـا، پیچیـدگی وظـایف و     العاده شغل براي مـشاغل تخصـصی، متناسـب بـا سـطح تخـصص و مهـارت                فوق -5

وزیران براي مـشاغل تـا سـطح کـاردانی حـداکثر           ها و شرایط بازار کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت            مسؤولیت
امتیـاز  ) 2000(براي مشاغل باالتر حـداکثر   امتیاز و) 1500(شاغل همسطح کارشناسی حداکثر امتیاز و براي م  ) 700(

  . باشد العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می این فوق. گردد تعیین می
  :باشد ارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت میهالعاده کارایی و عملکرد در چ  فوق ـ6
بنـدي نمـرات ارزشـیابی کارمنـدان، طبـق           از کارمندان هر دستگاه براساس رتبه     %) 70( به حداکثر هفتاد درصد      )الف

رجوع، رشد و ارتقـاء، اثربخـشی و کیفیـت و     توجه به امتیازي که از عواملی نظیر رضایت ارباب عملکرد کارمندان و با   
امتیازات مربـوط بـه   %) 20(نماید تا    سازمان ابالغ می  براساس دستورالعملی که    . نمایند  سرعت در اتمام کار کسب می     

  .باشد حقوق ثابت وي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می
درصد مذکور در این بند متناسب با میزان موفقیـت        %) 70 (           مندي کارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد        میزان بهره ) ب

عـالی اداري     رزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شوراي        ها و ا    در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه      
  . گردد تعیین می%) 70و % 50، %30(گردند به ترتیب  بندي می در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه

العـاده   ربط مشمول دریافت این فـوق  متناسب با رتبه دستگاه ذي) 71(هاي اجرایی مذکور در ماده     مقامات دستگاه ) ج
  .باشند می

، جابجـایی محـل خـدمت      کـاري  منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبـت             ه   ب ـ7
وزیران بـه    ، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت             کارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی    

  .کارمندان پرداخت خواهد شد
العـاده اشـتغال خـارج از کـشور      هاي سازمانی اشتغال دارنـد فـوق   ج از کشور در پست به کارمندانی که در خار ـ 8

  .گردد رسد پرداخت می وزیران می براساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت
کنند دریافـت دیگـري بـه اسـتثناء          العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می        گونه کارمندان در مدتی که از فوق        این

گیـرد نخواهنـد    گونـه کارمنـدان تعلـق مـی      خارج از کشور به این     که به موجب قوانین خاص براي اشتغال در         وارديم
  .داشت

t  
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 و  ی بازمانـدگان متـوف    يمک هزینـه فـوت بـرا      هاي اجرایی، امتیاز ک      در تمامی دستگاه   -ب
 تعیـین و پرداخـت      150) سـهم دولـت   (انـداز کارکنـان دولـت          و امتیاز حساب پس    6500ازدواج  

  .شود می
هاي   منحصر به امور خدمات اداري دستگاه)1(قانون مدیریت خدمات کشوري) 17( ماده -ج
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که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداري گردنـد براسـاس       درصورتی ـ9
کـار،   تـوان مبـالغی تحـت عنـوان اضـافه           رسـد، مـی      مـی  وزیران  اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت         نامه  ینیآ

  .ها پرداخت نمود التألیف به آن حق الترجمه و التدریس، حق التحقیق، حق حق
%) 50( التدریس به هر یک از کارمندان نبایـد از حـداکثر          کار و حق    مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه      

  .هاي وي تجاوز نماید العاده حقوق ثابت و فوق
کـار بیـشتري دارنـد از         کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شـغلی، اضـافه         %) 20(در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا       

  . باشند مستثنی می%) 50(محدودیت سقف 
، تـأثیر   پـذیري  المللـی، ریـسک   العاده ویژه در موارد خاص باتوجه به عواملی از قبیل بازارکار داخلی و بین    فوق   ـ 10

، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادي و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد                 درآمد ملی  ها در   عالیتاقتصادي ف 
هـاي اجرایـی تـا     ، در برخـی از دسـتگاه   از مشاغل%) 25(اي براي حداکثر    وزیران امتیاز ویژه    سازمان و تصویب هیأت   

  . این فصل در نظر گرفته خواهد شدمذکور در  هاي مستمر العاده سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) 50(
هـاي اجرایـی، مـشروط     این ماده در هر کدام از دستگاه) 6(و ) 5(هاي مذکور در بندهاي  العاده  پرداخت فوقـتبصره  

احکـام مـذکور در ایـن       (وري و واگذاري امور به بخـش غیردولتـی          ابه اعمال اصالحات ساختاري، نیروي انسانی، فن      
 امکانپـذیر  1387آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سـال  عمله هاي ب جویی ابع حاصل از صرفهاستفاده از من  و) قانون

تأییـد سـازمان    تبصره بایـد بـه   انجام اصالحات مذکور در این   . گردد  ها جزء دیون منظور نمی      العاده  این فوق  باشد و   می
  .برسد

  :18/11/1390 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب) 68(ماده ) 4( قانون تفسیر بند-1*
 قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري    بگیـر مـشمول    کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه آیا   :موضوع استفساریه 

باشد و یا خود بـه تنهـایی    افتاده کلی می  که داراي همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از کار             8/7/1386مصوب  
قانون مذکور نیـز  ) 68(ماده ) 4(بندموضوع و اوالد مندي   عائلهمتکفل مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمک هزینه       

   یا خیر؟شوند  میبرخوردار
  .شوند  و اوالد نیز برخوردار میمندي مزایاي کمک هزینه عائلهبلی، از  :نظر مجلس

ــه 8/7/1386 قــانون مــدیریت خــدمات کــشوري مــصوب 17 مــاده ـــ 1  کمیــسیون مــشترك رســیدگی ب
شـود    ی اجـازه داده مـی     یـ هـاي اجرا    بـه دسـتگاه    :وري مجلـس شـوراي اسـالمی      الیحه مـدیریت خـدمات کـش      

، حجـم کـار       هـا و مؤسـسات غیردولتـی براسـاس فعالیـت مـشخص              ازطریق مناقصه و با عقـد قـرارداد بـا شـرکت           
نیـاز خـود را تـأمین     طـور شـفاف و مـشخص بخـشی از خـدمات مـورد       ، قیمت هر واحد کار و قیمت کـل بـه        معین
شـود بـا رعایـت قـانون برگـزاري مناقـصات و تأییـد         ، اجـازه داده مـی      عـدم مراجعـه متقاضـیان      در صـورت  . نمایند

  .سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد
t  
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همچنین اختیارات  . شود  اي نمی  هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    اجرایی است و شامل اجراي طرح     
وزیـران در مـورد تعیـین نـصاب معـامالت موضـوع قـانون برگـزاري مناقـصات مـصوب                         هیأت

  .یابد شود نیز تسري می صورت مزایده انجام می به مواردي که معامله به)1( 3/11/1383
ـ  یه مشموالن قانون بازنشـستگ    یش از موعد کل   ی پ ی بازنشستگ -د ش از موعـد کارکنـان      ی پ

ن ی با موافقت باالتر   ی اجرایی دولت  يها  د آن در دستگاه   یو قانون تمد  )2( 5/6/1386لت مصوب   دو
                                                                                                        

u  
ـ تبصره یـا   )1*(ریـزي کـشور   هاي موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مـدیریت و برنامـه   شرکت  
عیین صالحیت شده و درصـورت تخلـف از حکـم ایـن مـاده لغـو صـالحیت         ت )2(*اجتماعیتعاون، کار و رفاه     وزارت  

  .گردند می
ـ 1* جمهور و معاونت توسعه مـدیریت و سـرمایه    ریزي و نظارت راهبردي رییس در حال حاضر معاونت برنامه   

  .جمهور انسانی رییس
اه اجتمـاعی و صـنعت، معـدن و         واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رف           ماده 3به استناد تبصره    -2*

وزارت کـار و امـور   «جـایگزین عبـارت   » وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی      «، عبارت   8/4/1390تجارت مصوب   
  .شده است» اجتماعی

) ومچاپ سـ  (هاي اجرایی آن      نامه  و آیین قانون برگزاري مناقصات     براي مالحظه قانون مذکور به مجموعه         ـ 1
  .ت رجوع شوداز انتشارات این معاون

 :5/6/1386مصوب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  ـ 2
کارکنـان رسـمی،    ) 1* (شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مـدت سـه سـال               به دولت اجازه داده می     -ماده واحده 

ـ                پیمانی و قراردادي وزارتخانه    ل قبـول داشـته     ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قاب
سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه متبـوع خـود          باشند با حداکثر پنج   

حـداقل سـنوات قابـل    . سال پرداخت خواهدشـد  پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سی. بازنشسته نماید 
. ال بوده و حداکثر سنوات ارفـاقی آنـان پـنج سـال خواهـدبود     قبول براي استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست س       

  . پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد
ـ 1تبصره   را از 1386هاي اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجـراء ایـن قـانون در سـال       دستگاه 

هاي آتی در قـوانین بودجـه سـنواتی کـل           اعتبار مورد نیاز براي سال    . ارات سال جاري خود پرداخت نمایند     محل اعتب 
  . بینی و تأمین خواهد شد کشور پیش

ـ 2تبصره  هاي بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی و یا حـق بیمـه     سهم صندوق 
تـأمین و بـه صـندوقهاي مـذکور     ) 1( ارفـاقی از محـل اعتبـارات تبـصره    سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات        

  . پرداخت خواهدشد
ـ 3تبصره  توانند صـرفاً بـا اسـتفاده از منـابع مـالی        هاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی می  شرکت 

  . خود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته نمایند
ـ 4 تبصره شوند از حقوق و مزایاي سایر قوانین و مقررات کـه بـراي     کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می 

  . مند خواهندبود است بهره کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده
t  
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 و  )1( کـشور  یقانون محاسبات عموم  ) 53(و  ) 52(ا مقام مجاز موضوع مواد    یمقام اجرایی دستگاه    

هـا یـا      اي دسـتگاه    ن حکـم از محـل اعتبـارات هزینـه         یاجراي ا .  مجاز است  یبدون سنوات ارفاق  
ریزي و نظارت راهبردي       ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه           جویی  صرفه

  .ن و پرداخت استیرسد، قابل تأم رییس جمهور می
هاي دولتی،    هاي نقدي و غیرنقدي شرکت       سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی        -هـ

هـا   هـا و بیمـه   ولتـی، بانـک  مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمـومی غیرد        
 توسط 1393قانون مدیریت خدمات کشوري به کارکنان و مدیران خود در سال      ) 5(موضوع ماده   

هاي مذکور در سـقف یادشـده         از ابتداي سال، اجراي بودجه شرکت     . گردد  وزیران تعیین می    هیأت
 نقـدي و     عنـاوین مـذکور، افـزایش پرداخـت        1393در اصـالحیه بودجـه سـال        . امکانپذیر است 

غیرنقدي از قبیل حقـوق و مزایـا، پـاداش تحـت هـر عنـوان، عیـدي و نظـایر آن و همچنـین                         
هاي نقدي و غیرنقدي به کارکنان و مدیران و اعضاي هیـأت مـدیره نهادهـا و مؤسـسات             کمک

هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر           هاي دولتی و شرکت     عمومی غیردولتی و شرکت   
 1393هـاي قـانونی منظورشـده در بودجـه مـصوب سـال            است، عالوه بر پرداخت   یا تصریح نام    

  . مذکور ممنوع استيها دستگاه
                                                                                                        

u  
ـ 5تبصره  دیریت ی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پیشنهاد سـازمان مـ  ینامه اجرا ینی آ 
  . ریزي کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید و برنامه

  :10/12/1389 مصوب 1386انون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ـ ق1*
 اتمام مهلـت اجـراي آن    از تاریخ5/56/1386 ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب   ماده واحده

  .گردد به مدت پنج سال تمدید می
  : 1/6/1366قانون محاسبات عمومی مصوب   ازـ 1

ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبـار و تعهـد و تـسجیل و حوالـه و بـا       ها به پرداخت هزینه ـ     52ماده  
  .عمل خواهد آمد اعمال نظارت مالی به

لیـت   یس مؤسسه و مسؤویزیر یا ر عهده و لیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به         اختیار و مسؤو   ـ     53 ماده  
  .باشد حساب می عهده ذي تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به

اسطه ازطـرف مقامـات فـوق     ن و هاي موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدو   لیت   اختیارات و مسؤو   ـ     1تبصره   
لیـت    یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیـار و مـسؤو  سایر مقامات دستگاه مربوطه کالً     به

  .کننده نخواهد کرد لیت از تفویض سلب اختیار و مسؤو
حـساب   زیـر یـا ریـیس مؤسـسه و ذي     و هاي مربوط بـه  لیت دراجراي این ماده تفویض اختیارات و مسؤو  ـ     2تبصره   
حساب و یا کارکنان تحـت نظـر او    ذي زیر یا رییس مؤسسه به   هاي و  لیت  احد و نیز تفویض اختیار و مسؤو        وشخص    به

  .مجاز نخواهد بود
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 هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش نقدي و غیرنقـدي بـه کارکنـان      -و
 و  ی دولتـ  يها  رموظف شرکت یره غ یأت مد یدولت اعم از شاغل و بازنشسته که به عنوان عضو ه          

 یندگان اشـخاص حقـوق    یعنوان نما   ژه به یو  ابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی، به     هاي و   شرکت
  .آیند، ممنوع است یدرم

قـانون  ) 5(قانون مدیریت خـدمات کـشوري و مـاده    ) 5(هاي موضوع ماده   کلیه دستگاه-ز  
محاسبات عمومی کشور و دارندگان ردیف در این قانون مکلفند در صورت درخواسـت متقاضـی                

 خـدمت یـا     ارایـه صی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محـصول یـا               بخش خصو 
گـذاران، تولیـد کننـدگان و صـادرکنندگان و              صدور مجوز بیش از یک میلیـارد ریـال از سـرمایه           

هـاي امـور اقتـصادي و     اي که با پیشنهاد مشترك وزارتخانه  نامه  واردکنندگان ایرانی را طبق آیین    
ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور حـداکثر   عدن و تجارت و معاونت برنامهدارایی و صنعت، م 

صـورت نـسیه وصـول        به )1(رسد  تا یک ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می            
هاي مذکور موظفند بـا     نماید و در صورت انعقاد قرارداد دریافت اقساطی یا دریافت یکجا، دستگاه           

بـه کـل مبلـغ      %) 24(م به تشخیص خود با افزایش بیست و چهاردرصد          هاي الز   دریافت تضمین 
نقدي مورد مطالبه بر مبناي آن، قرارداد منعقد نماینـد یـا مجـوز صـادر و در مـوارد مربـوط بـه                        

  . درآمدهاي عمومی تضمین الزم براي وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند
  -20تبصره 
و یا قسمتی از اعتبـارات آنهـا از محـل منـابع بودجـه       کلیه اشخاص حقوقی که تمام  -الف

) 5(و  ) 4(،  )3(،  )2(شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مـذکور در مـواد              عمومی تأمین می  
 نیست، در مصرف اعتبارات مـذکور از لحـاظ اجـراي مقـررات              ) 2(قانون محاسبات عمومی کشور   

  
 به تصویب   17/1/1393در تاریخ     کل کشور  1393قانون بودجه سال    ) 19(تبصره  ) ز( بند   یی اجرا نامه  نییآ  ـ 1

  .در این مجموعه درج گردیده استابالغ و  24/1/1393خ هـ مور50386ت/4542 شمارههیأت وزیران رسیده و طی
  : 1/6/1366از قانون محاسبات عمومی کشور  ـ   2

  .این عنوان شناخته شده و یا بشود موجب قانون به احد سازمانی مشخصی است که به زارتخانه و و  ـ  2ماده 
گانـه   ن ایجاد و زیر نظر یکـی از قـواي سـه      موجب قانو   احد سازمانی مشخصی است که به       لتی و   مؤسسه دو    ـ    3ماده  

  .زارتخانه ندارد شود و عنوان و اداره می
لتی شناخته  گردد، از نظر این قانون مؤسسه دو    نهاد ریاست جمهوري که زیر نظر ریاست جمهوري اداره می            ـ  تبصره  

  .شود می
ـ 4ماده  ورت شرکت ایجاد شود و یـا بـه حکـم    ص احد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به لتی و  شرکت دو 

لتی شـناخته شـده باشـد و بـیش از پنجـاه           عنوان شرکت دو    قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به            
لتـی   هـاي دو   گـذاري شـرکت     هر شرکت تجاري که ازطریق سـرمایه      . لت باشد   سرمایه آن متعلق به دو    %) 50(درصد  

t  
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  .آیند ردولتی به شمار میقانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غی

هـاي موضـوع      ها و مؤسسات دولتی و شـرکت         پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه     -ب
هاي اجرایی به عنـوان کمـک یـا هدیـه بـه               قانون مدیریت خدمات کشوري به دستگاه     ) 5(ماده  

 و شـود  شده یا مـی  جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط تعیین صورت نقدي و غیرنقدي به 
هـاي دانـشجویی دولتـی، مؤسـسات آمـوزش       هاي دولتی و احداث خوابگاه مبالغی که به دانشگاه 

ــساجد، حــوزه  ــی، م ــان، ســازمان   عــالی دولت ــرورش، ورزش و جوان ــوزش و پ ــه، آم هــاي علمی
هاي ورزشی و بهداشتی  و طرح) ره(، کمیته امداد امام خمینییراث فرهنگ یم کشور، امور   بهزیستی

 .گردد، ممنوع است ت میو روستایی پرداخ
%) 10(درصـد   اي معادل ده    هاي سرمایه   هاي تملک دارایی     افزایش اعتبار هر یک از طرح      -ج

اعمال این حکم در مورد     . اي هر دستگاه مجاز است      جویی در سایر اعتبارات هزینه      از محل صرفه  
 تأییـد معاونـت     ربـط و    هـاي ذي    پیـشنهاد دسـتگاه     ها و دارندگان ردیف منوط به       اعتبارات دستگاه 

  .جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است ریزي و نظارت راهبردي رییس برنامه
هاي مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط بـه خاتمـه                   اجراي طرح  -د

قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه      ) 215( عملیات مطالعه و رعایت احکـام و تکـالیف مـاده      
  . است)1(یرانجمهوري اسالمی ا

هـاي   هـاي تملـک دارایـی    ها در مـورد طـرح       سقف ریالی در اختیار شوراي فنی استان       -  هـ  
  .شود اي استانی برابر نصاب معامالت متوسط اصالح می سرمایه

                                                                                                        
u  

لتـی تلقـی    لتی است، شـرکت دو      هاي دو   سهام آن متعلق به شرکت    %) 50(جاه درصد   ایجاد شود، مادام که بیش از پن      
  .شود می

هاي اشخاص نـزد      منظور به کار انداختن سپرده      هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به             شرکت ـ    تبصره  
لتـی شـناخته     قـانون شـرکت دو  شوند، ازنظـر ایـن   هاي بیمه ایجاد شده یا می       ها و مؤسسات اعتباري و شرکت       بانک
  .شوند نمی

ـ 5ماده  احدهاي سازمانی مشخـصی هـستند کـه بـا      ازنظر این قانون و )1(*لتی مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردو  
   .شود ظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می منظور انجام و اجازه قانون به

لـت پیـشنهاد و      هادهـا باتوجـه بـه قـوانین و مقـررات مربـوط ازطـرف دو               فهرست این قبیل مؤسسات و ن      ـ   تبصره   
   .تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید به
ـ 1*  ایـن  1393 قـانون بودجـه   9فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی در پاورقی بند الـف تبـصره     

  .مجموعه درج گردیده است
بـه زیرنـویس     نجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران         برنامه پ قانون  ) 215(جهت مالحظه ماده      ـ 1

  .مراجعه شود) همین مجموعه( کل کشور 1393 قانون بودجه 3  تبصره»ن«در بند مندرج 
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 ی اسـالم  يقانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـور       ) 224(ماده  ) ش( بند   ي در اجرا  -و
  :یابد  مبالغ زیر اختصاص می)1(رانیا

  
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجساله   برنامهقانون  ) 224( از ماده  ـ 1

 بـا   و اصالحات و الحاقات بعـدي آن 1380 دولت مصوب سال قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی    :15/10/1389
   ... .شود  تنفیذ میاصالحات و الحاقات زیر براي دورة برنامۀ پنجم

منظور پیشگیري، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت  شود به  ش ـ به دولت اجازه داده می 
را بـه   )1*(1380قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت مـصوب      ) 10(گردان موضوع ماده  خشکسالی، تنخواه 

افـزایش  %) 2( را به دو درصد )2*(قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران    ) 12(و اعتبارات موضوع ماده     %) 3( درصد سه
ـ    . اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه اسـت         . دهد ه بخـشی از اعتبـارات مـذکور ب

اي به جمعیـت   اي و تملک دارایی سرمایه شود به صورت هزینه ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می  
  .یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد هالل احمر اختصاص می

محاسبات  میسیون برنامه و بودجه و     ک 27/11/1380لت مصوب     بخشی از مقررات مالی دو     قانون تنظیم ) 10(ماده   -  1*
هـا، پیـشگیري، امدادرسـانی، بازسـازي و نوسـازي       آگـاهی  شود بـراي پـیش   لت اجازه داده می  به دو :مجلس شوراي اسالمی  

هـاي فراگیـر    ي آب دریا، آفـت     دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشرو             مناطق آسیب 
  .هاي دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید رزي و اپیدمی ومحصوالت کشا

بالعـوض را    هـاي   ربط کمک   هاي ذي   زارت کشور با هماهنگی دستگاه      و و  )1*(ریزي کشور   سازمان مدیریت و برنامه   
جبـران خـسارت ناشـی از    کنند که سهم اعتبار اقـدامات بیمـه در       دیدگان به طریقی تعیین می      براي پرداخت خسارت  

اي کامـل بـه تـدریج         هاي بالعوض، ساالنه افزایش یابد و با پوشش بیمه          حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک     
  .هاي بالعوض حذف شوند کمک
ها تا معادل یـک   قوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آن    شود در صورت و     لت اجازه داده می     به دو 

این قـانون تـأمین    )3*( )1(گردان خزانه موضوع ماده  هر سال را از محل افزایش تنخواه  از بودجه عمومی   %)1(درصد  
و یا اصالح بودجه     جویی در اعتبارات عمومی     تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه         . و هزینه نماید  

  .ساالنه تسویه خواهد شد
زارت کـشور بـه    و و )5*(ریـزي کـشور   ا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهبن )4*(نامه اجرایی این ماده  آیین

  .زیران خواهد رسید و ت تصویب هیأ
  .جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس در حال حاضر معاونت برنامه   ـ5* و 1*
» د«س بنـد   منـدرج در زیرنـوی  31/2/1387قانون تشکیل سازمان مـدیریت بحـران کـشور       12به ماده     – 2*

  . همین قانون مراجعه شود11تبصره
 کمیـسیون برنامـه و بودجـه و    27/11/1380بخشی از مقررات مالی دولـت مـصوب    قانون تنظیم 1ماده  ـ  3*

کـشور   قـانون محاسـبات عمـومی   ) 24(متن زیر به عنوان یک تبصره بـه مـاده     :محاسبات مجلس شوراي اسالمی   
  :گردد  الحاق می1/6/1366مصوب 
  .گردد لت تعیین می دو  بودجه عمومی%) 3(گردان خزانه حداکثر تا سه درصد  میزان تنخواه ـ  ه  تبصر

ـ 4*  بـه تـصویب   11/2/1384لت در تاریخ  بخشی از مقررات مالی دو  قانون تنظیم) 10(نامه اجرایی ماده  آیین  
   .است اصالح شده 28/10/1390 و 4/3/1386و در تاریخ زیران رسیده  و ت هیأ
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ریـال اعتبـار بـه میـزان پنجـاه درصـد            ) 10,000,000,000,000( معادل ده هزار میلیارد      -1

%) 50(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد           ) 10(از محل منابع ماده     %) 50(
قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هالل احمر جمهوري           ) 12(از محل ماده    

) 5,000,000,000,000(هزارمیلیـارد     از اعتبار مذکور مبلـغ پـنج      . یابد  ن اختصاص می  اسالمی ایرا 
ریال براي خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز به نسبت چهل درصد         

اي بـراي حفـظ و نگهـداري و     هاي سرمایه تملک دارایی %) 60(اي و شصت درصد       هزینه%) 40(
 شبکه امداد و نجات، تأمین امکانات و تجهیـزات، نوسـازي، بازسـازي، خریـد و                 تقویت و توسعه  

هـاي سـتادي و اجرایـی و خودروهـاي امـداد و               ها و انبارهاي اضطراري، ساختمان      احداث پایگاه 
، بـه   )1(نجات و اجراي مأموریت و تکالیف و وظایف مندرج در قانون اساسـنامه جمعیـت مـذکور                

هـا در اختیـار جمعیـت         آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و بحران         بینی، پیشگیري،   منظور پیش 
  .گیرد هالل احمر جمهوري اسالمی ایران قرار می

ریال به منظور مقابله با روند فزاینـده و         )550,000,000,000(  مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد     -2
هـاي کـشور،       دریاچـه  هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تاالبها و            شدت وقوع پدیده  

  احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست 
هـاي فنـی و اعتبـاري     ریال جهت کمک )10,000,000,000,000( مبلغ ده هزار میلیارد    - 3

  براي توسعه آبیاري تحت فشار محصوالت اساسی کشاورزي در قالب الگوي کشت 
 و به )2(رانی ای اسالميوسعه جمهورقانون برنامه پنجساله پنجم ت) 219( در اجراي ماده -ز

  
 www.dotic.irبراي مالحظه قانون مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران    ـ 1

www.qavanin.comرجوع شود .   
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله   برنامـه  قانون   219ماده   ــ  2

 تا پایان سال دوم برنامه بـه تـدریج           موظف است  ریزي عملیاتی، دولت    منظور استقرار نظام بودجه     به :15/10/1389
ی فراهم آورد به نحوي کـه الیحـه         یهاي اجرا   هاي الزم را براي تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاه             زمینه

دسـتورالعمل اجرایـی   .  اسـالمی شـود    بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شـوراي             
 و استقرار نظـام     )1(*هاي کلی برنامه پنجم     سیاست) 32( همچنین در اجراي بند      .شود   تهیه و ابالغ می    تتوسط معاون 

 )2(*قانون مدیریت خـدمات کـشوري  ) 16(شده موضوع ماده  ریزي عملیاتی، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام    بودجه
رداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعایـت قـوانین و مقـررات عمـومی حـاکم بـر              یابد پس از پ     اختصاص می 

گردد که متضمن     هاي مالی و معامالتی و اداري و استخدامی هزینه می           نامه  هاي دولتی و فقط بر اساس آیین        دستگاه
نت و وزارت امور اقتـصادي  بینی شده است و با پیشنهاد معاو ها و تحقق اهداف پیش    بینی نحوه نظارت بر هزینه      پیش

  .رسد وزیران می و دارایی به تصویب هیأت
  : مقام معظم رهبري21/10/1387ا مصوب .ا.هاي کلی برنامه پنجم توسعه ج  سیاست32 ـ بند 1*

  ...امور اقتصادي 
t  
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هـاي اجرایـی کـه     ریزي مبتنی بر عملکرد، درمورد آن دسته از دستگاه منظور استقرار نظام بودجه 
 کـه براسـاس     یکننـد، مبـالغ     یشـده اداره مـ      هاي خود را براساس بهاي تمام       آن بخش از فعالیت   

شده و بـه      گردد، کمک تلقی    ز می  واحد مجري فعالیت واگذارشده واری     ینامه به حساب بانک     تفاهم
ر یـ هاي موضـوع قـسمت اخ   نامه نین بند مشمول مقررات آییوجوه ا. شود هزینه قطعی منظور می 

  .باشد یران می ای اسالميقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور) 219(ماده
اي،  هیهاي سرما   یی تملک دارا  يها  رین براي شرکت در اجراي طرح     یق خ یمنظور تشو    به -ح

وسـت  یاي منـدرج در پ  هیهـاي سـرما   یـی  تملـک دارا يهـا   طـرح ي اجرایی مجـر  يها  به دستگاه 
 ي مـصوب شـورا  یاي اسـتان  هیهاي سـرما   یی تملک دارا  يها  ن طرح ین قانون، همچن  یا) 1(شماره
هـاي    یـی  از اعتبارات تملـک دارا     یا بخش یشود تمام     یها اجازه داده م     زي و توسعه استان   یر  برنامه
ـ افتی خ یـ الت در ین سود و کارمزد تسه    ی تأم يهر طرح را برا   اي    هیسرما و  یرین از شـبکه بـانک     ی 

ربط قـرار   ار دستگاه اجرایی ذيی همان طرح در اخت    يمنظور اجرا   ، که به  يمؤسسات مالی و اعتبار   
  .ندی منظور نماینه قطعیگیرد پرداخت و به هز یم

ریزي و نظارت راهبـردي       رنامهگردد و معاونت ب    تسهیالت اعطائی، توسط خیرین تضمین می     
هـاي    مانـده طـرح     جمهور موظف است براي بازپرداخـت سـود و کـارمزد تـسهیالت بـاقی                رییس
بینـی    یافته موضوع این قانون، ردیف اعتباري مشخصی را در لوایح بودجـه سـنواتی پـیش                خاتمه
  .نماید

هـا،    ی در مورد طرح   رسانی دستگاه اجرای    نامه اجرایی این بند مشتمل بر چگونگی اطالع         آیین
پذیرش خیرین متقاضی مشارکت، سازوکارهاي واریز تسهیالت دریافتی توسط خیرین و مـصرف       

زي و  یـ ر  شنهاد معاونـت برنامـه    یـ آنها توسط دستگاه اجرایی براي پرداخت به پیمانکاران، بنا به پ          
  .رسد وزیران می تصویب هیأت جمهور به  رییسينظارت راهبرد

هاي  جمهور مجازند تا فعالیت ر زنـان و خانواده و علمی و فناوري رییس        امو يها   معاونت -ط
هاي اجرایی در  هاي مورد نظر از طریق دستگاه اجرایی خود را در راستاي تحقق اهداف و سیاست    

شده مربوط به خود در ایـن قـانون بـه     بینی مابین از محل اعتبارات پیش      نامه فی   چهارچوب تفاهم 
  .انجام رسانند

ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور مکلف است بـر بودجـه منـاطق                عاونت برنامه  م -ي  
                                                                                                        

u  
  .ریزي عملیاتی ریزي کشور به بودجه  ـ تبدیل نظام بودجه32
ـ 2* قسمت الف تبـصره  ) 1( بند  زیرنویس مندرج درخدمات کشوري به قانون مدیریت 16براي مالحظه ماده   

  .مراجعه نمایید) همین مجموعهدر ( کل کشور 1393 قانون بودجه 13
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رسد نظارت نموده و آن  وزیران می  که به تصویب هیأت1393آزاد و ویژه اقتصادي در طول سال   

  . کل کشور درج نماید1394الیحه بودجه سال ) 3(را در پیوست شماره 
یس جمهور مکلف است تخصیص اعتبار بـر        ریزي و نظارت راهبردي ری       معاونت برنامه  -ك  

قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی     ) 215(هایی که داراي مجوز ماده        پروژه
ها از محل اعتبارات سـایر   و در ساخت آنها، سایر شرکت) 20 و19جداول شماره   ()1(ایران هستند 

  .نمایند را در اولویت قرار دهد منابع مشارکت می
به دولت اجازه    )2(15/10/1388ها مصوب     در اجراي قانون هدفمندکردن یارانه     -21تبصره  

 منابع مالی حاصل از اصالح قیمت کاالها و خدمات موضـوع قـانون              1393شود در سال      داده می 
هاي پرداخت نقدي و غیرنقـدي و خـدمات    اي آن را با استفاده از انواع روش      مذکور و منابع یارانه   

  :ارهاي هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجراء نمایداي بین خانو بیمه
 تا مبلغ چهارصـد و هـشتاد هـزار     1393 درآمد حاصل از اجراي قانون مذکور در سال          -الف

) 1(ریال از محل اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع مواد           ) 480,000,000,000,000(میلیارد  
  .گردد یین می همان قانون تع)3 ()3(و 
  
 همـین  3تبـصره  ) ن( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در پاورقی بند 215 ماده    ـ 1

  .قانون درج گردیده است
 بـا اصـالحات بعـدي بـه سـامانه ملـی             15/10/1388ها مصوب     ون هدفمندکردن یارانه   براي مالحظه قان    ـ 2

  . مراجعه نماییدwww.dotic.ir- www.qavanin.comا به نشانی .ا.قوانین و مقررات ج
  : با اصالحات بعدي15/10/1388 مصوب اه قانون هدفمندکردن یارانه از ـ 3

  :هاي انرژي را اصالح کند  دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل- 1ماده 
 قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گـاز، نفـت کـوره، نفـت سـفید و گـاز مـایع و سـایر               -)17/2/1391اصالحی  ( الف

ونقل، توزیع، مالیـات و عـوارض        شامل حمل (هاي مترتب    ها و با احتساب هزینه     مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل     
ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران کمتـر    به تدریج تا پایان برنامه پنج     ) قانونی

  .فارس نباشد در خلیج) فوب(تحویل روي کشتی  قیمت و بیشتر از قیمت%) 90(از نود درصد 
قیمـت تحویـل    %) 95(پنج درصـد     و هاي داخلی نود   م و میعانات گازي به پاالیشگاه      قیمت فروش نفت خا    -تبصره  

  .گردد ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده فارس تعیین می خلیج) فوب(روي کشتی 
ج تـا پایـان   اي تعیین شود که به تـدری     میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه        -)17/2/1391اصالحی  (ب  

%) 75(پنج درصـد   و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، معادل حداقل هفتاد      
  .هاي انتقال، مالیات و عوارض شود متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه و حداکثر معادل

گاز و مایع واحدهاي صنعتی، پاالیشی  ت خوراكگذاري، قیم  جهت تشویق سرمایه  -)17/2/1391اصالحی  (تبصره  
%) 65(و پتروشیمی براي مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر شصت و پنج درصـد   

  .گردد تعیین می) بدون هزینه انتقال(فارس  قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج
t  
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و منابع مربوط به یارانه نان، برق و سـایر کاالهـا و خـدمات               ) الف( منابع مندرج در بند      -ب
  :گردد مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می

قـانون  ) 8(ریـال در اجـراي مـاده    ) 100,000,000,000,000(مبلغ یکصد هزار میلیـارد      - 1
                                                                                                        

u  
سـاله پـنجم توسـعه     شود که به تدریج تا پایـان برنامـه پـنج   اي تعیین  گونه  میانگین قیمت فروش داخلی برق به   -ج  

  .معادل قیمت تمام شده آن باشد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
هاي تبدیل انرژي، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی             قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه      -تبصره  

به %) 1(شود و هرساله حداقل یک درصد        ي کشور و رعایت استانداردها محاسبه می      ها نیروگاه%) 38(و هشت درصد    
 این قانون به بازده چهـل و پـنج درصـد    يطوري که تا پنج سال از زمان اجرا  هاي کشور افزوده شود به     بازده نیروگاه 

توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و     ساله پنجم    هاي انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج        برسد و همچنین تلفات شبکه    %) 45(
دولـت مکلـف اسـت بـا تـشکیل کـارگروهی        .کاهش یابد%) 14(به چهارده درصد  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران   

کننـدگان آن از   بندي تولیدکنندگان برق از نظر بـازده و توزیـع       مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه        
  .هاي تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید تنظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاس

هاي برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ منـاطق جغرافیـایی، نـوع، میـزان و                     در خصوص قیمت   - 1تبصره
  .هاي ترجیحی را اعمال کند زمان مصرف قیمت

کننـد،   برداري مـی  رك بهرههاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشت               شرکت
کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعـداد کنتورهـا                   در صورتی که امکان اضافه    

  .برداران افزایش دهند اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره
  .گردد شده در بودجه ساالنه تعیین می اساس قیمت ارز منظور ي براي پس از سال پایه برهاي انرژ قیمت حامل -  2تبصره
اي تعیین گردد که بـراي مـدت یـک سـال حـداقل مبلـغ                   گونه  این قانون به   يهاي سال پایه اجرا     قیمت – 3تبصره

) 000/000/000/000/200(ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد        ) 000/000/000/000/100(یکصدهزار میلیارد   
  .ریال درآمد به دست آید

  .آوري و دفع فاضالب را تعیین کند  دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع- 3ماده
اي تعیین   میانگین قیمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه                  - الف  

ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران معادل           پایان برنامه پنج   شود که به تدریج تا    
  .قیمت تمام شده آن باشد

هاي تأمین، انتقال و توزیـع بـا رعایـت      دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه     - 1تبصره 
  .بازده تعیین کند

 پلکانی براي مصارف مختلف آب بـا لحـاظ منـاطق جغرافیـایی، نـوع و میـزان                    تعیین قیمت ترجیحی و    - 2 تبصره
  .مصرف مجاز خواهد بود

بـرداري شـبکه پـس از     هاي نگهداري و بهره    آوري و دفع فاضالب براساس مجموع هزینه        کارمزد خدمات جمع   - ب
تعیـین  ) هـاي تـشویقی    مربوط به سیاسـت   (هاي دولت در بودجه سنواتی       کسر ارزش ذاتی فاضالب تحویلی و کمک      

  .گردد می
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 بـه بخـش تولیـد، بهبـود حمـل و نقـل عمـومی و            بـا اولویـت کمـک     )1(ها    هدفمندکردن یارانه 

  سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی بهینه
) ب(ریال به منظور اجراي بند ) 48,000,000,000,000( مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد   -2
  )2(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران) 34(ماده 

  
خالص وجوه  %) 30(درصد   دولت مکلف است سی    :15/10/1388 مصوب   ها قانون هدفمندکردن یارانه   8 ماده   ـ 1

هاي بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده بـراي             این قانون را براي پرداخت کمک      يحاصل از اجرا  
  : موارد زیر هزینه کندياجرا
جویی و رعایت الگوي     سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه             هینه ب - الف

  .شود ربط معرفی می ی ذيیمصرف که توسط دستگاه اجرا
وري انرژي، آب و توسـعه تولیـد بـرق از منـابع       اصالح ساختار فنآوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهره     -ب  

  .تجدیدپذیر
هـاي نفتـی و    دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و فـرآورده         هاي ارایه  ان بخشی از زیان شرکت     جبر -ج  

  . این قانونيها ناشی از اجرا ها و دهیاري شهرداري
ونقل عمومی و مـدیریت مـصرف سـوخت و     ونقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل  گسترش و بهبود حمل-د  

  )1(*.قانون مذکور) 9(ارات ماده پرداخت حداکثر تا سقف اعتب
  . حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتی-  هـ
  . حمایت از تولید نان صنعتی-و 
  . حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی-ز 

  .آمدهاي غیرضرور و  توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت-ح 
هـاي   شامل چگونگی حمایت از صنایع، کـشاورزي و خـدمات و نحـوه پرداخـت              نامه اجرایی این ماده       آیین -تبصره  

صنعت، معـدن   امور اقتصادي و دارایی،      يموضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرا             
س سـازمان  ییـ ، جهادکشاورزي، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایـران، اتـاق تعـاون و ر               و تجارت 

  .رسد وزیران می ریزي کشور به تصویب هیأت مدیریت و برنامه
 مـصوب  ونقل عمومی و مدیریت مصرف سـوخت      قانون توسعه حمل  ) 10(رسد منظور ماده    به نظر می    - 1*

قـانون مـذکور بـه شـرح ذیـل          ) 10(و) 9(مواد. ذکر شده است  ) 9( بوده که به اشتباه ماده     18/9/1386مصوب  
  : باشد می
 . ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است  مدیریت حمل-9 ماده

ریـال در  ) 000/000/000/000/40(هـزار میلیـارد     اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون بـه میـزان چهـل        -10ماده  
 سـال تعیـین    هر شهري در   برون  بخش ریال در ) 000/000/000/000/60(هزار میلیارد    شهري و شصت   بخش درون 

شهري از محل درآمـد عمـومی،    شهري و برون  دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون          . گردد  می  
ایـن اعتبـارات   .  این قانون و حساب ذخیره ارزي تأمین و در بودجه سنواتی منظور نماید     يجویی حاصل از اجرا     صرفه

  .گردد  تخصیص یافته تلقی می%)100 (درصد صورت صدداري کل کشور به  در حساب مخصوص نزد خزانه
مـصوب  ) 1390-1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامـه  قـانون    34ماده   از   ـ 2

t  
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  ریال ) 425,000,000,000,000(رصد و بیست و پنج هزار میلیارد تا مبلغ چها- 3
  ها قانون هدفمندکردن یارانه) 7(به منظور پرداخت نقدي و غیرنقدي موضوع ماده 

ریال بـه بیمـه بیکـاري و حمایـت از           ) 20,000,000,000,000( مبلغ بیست هزار میلیارد      -4
هـاي     در مـورد پوشـش     )1(هـا   ردن یارانـه  قانون هدفمند ک  ) 7(بیکاران متقاضی کار موضوع ماده      

                                                                                                        
u  
 .ـ به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی سالمت: 15/10/1389
...  
بـه حـداکثر معـادل     هـاي مـستقیم مـردم    ت در سالمت و کـاهش سـهم هزینـه   ـ به منظور تحقق شاخص عدال ب

به خدمات بهداشتی درمـانی، کمـک بـه تـأمین      هاي سالمت، ایجاد دسترسی عادالنه مردم هزینه) %30(درصد  سی
العـالج، تقلیـل وابـستگی گـردش امـور       دارو، درمان بیماران خاص و صـعب  ناپذیر درمان، پوشش هاي تحمل هزینه
انـسانی متخـصص    بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک بـه تربیـت، تـأمین و پایـداري نیـروي      ايواحده

ها عالوه بر اعتبـارات بخـش    هدفمندکردن یارانه خالص کل وجوه حاصل از اجراي قانون) %10(موردنیاز، ده درصد 
   .شود سالمت افزوده می

ذیل وزارت بهداشـت، درمـان و     ردیف خاص در الیحه بودجهاست اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در دولت موظف
  .الذکر هزینه گردد فوق آموزش پزشکی منظور نماید تا براي موارد

%) 50( دولت مجاز است حداکثر تا پنجـاه درصـد   -15/10/1388 مصوب ها قانون هدفمندکردن یارانه  7ماده ـ 1
  :ي زیر هزینه نماید این قانون را در قالب بندهايخالص وجوه حاصل از اجرا

 یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیرنقدي با لحاظ میزان درآمد خانوار نـسبت بـه کلیـه خانوارهـاي کـشور بـه                     -الف
  .سرپرست خانوار پرداخت شود

  : نظام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هدف از قبیلي اجرا-ب 
ین و ارتقـاء سـالمت جامعـه و پوشـش دارویـی و              هاي اجتماعی، خدمات درمانی، تأم      گسترش و تأمین بیمه    - 1

  .العالج درمانی بیماران خاص و صعب
  .سازي مسکن و اشتغال  کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم- 2
  .هاي حمایت اجتماعی  برنامهي توانمندسازي و اجرا- 3

هـاي   سـازي پایگـاه    هنگام ی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به      ی این ماده شامل چگونگ    ینامه اجرا  ینی آ - 1تبصره  
هاي موضوع این ماده حداکثر سه مـاه پـس از تـصویب     نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت   اطالعاتی مورد 

یس سـازمان مـدیریت و   یـ  و ر)1(*رفـاه اجتمـاعی  تعاون، کار و    امور اقتصادي و دارایی،      ياین قانون با پیشنهاد وزرا    
  .وزیران خواهد رسید یأت به تصویب ه)2(* ریزي کشور برنامه
هاي مشمول یا فرد واجد شـرایط        نام سرپرست خانواده    هها را ب   تواند حساب هدفمندسازي یارانه     دولت می  - 2تبصره

کـرد وجـوه موضـوع ایـن      اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینـه     . شود افتتاح نماید   دیگري که توسط دولت تعیین می     
  .اند مجاز است ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده ت هزینهجمله زمان مجاز، نوع برداش حساب از

 ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و     3بر اساس تبصره       - 1*
 .ردیدگ» رفاه و تأمین اجتماعی«عبارت جایگزین » تعاون، کار و رفاه اجتماعی«عبارت ، 8/4/1390تجارت مصوب 

t  
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  .یابد هاي اجتماعی اختصاص می اي و حمایت بیمه
  .در موارد فوق مجاز است%) 10(جایی تا ده درصد   جابه-ج
 تا مبلغ سی و پنج      1393منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال         %) 100(صددرصد   –د  

کـشور واریـز و    داري کـل  اصی نزد خزانهریال به حساب خ  ) 35,000,000,000,000(هزار میلیارد   
  .یابد ها به صنعت برق اختصاص می قانون هدفمند کردن یارانه )8(براساس مفاد ماده 

 در شهرهاي با جمعیت باالي یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سـازمان حفاظـت      -هـ
وسعه حمـل   محیط زیست، عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به ت              

 جـدول   160149و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصـله بـه ردیـف درآمـدي                  
مبالغ وصولی تا سقف یازده هـزار میلیـارد   %) 100(صددرصد  . شود  این قانون واریز می   ) 5(شماره  

ایـن قـانون بـه      ) 9( جدول شماره    530000-139ریال از محل ردیف     ) 11,000,000,000,000(
  .گیرد ولی هریک از شهرهاي موصوف در اختیار همان شهر قرار مینسبت به وص

هاي متقاضی کـه بـه تـشخیص دولـت نیازمنـد              یارانه نقدي صرفاً به سرپرستان خانوار      –و  
مجموع درآمد ساالنه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسـط  (گردد   دریافت یارانه باشند، پرداخت می    

نام مراجعه  شده به مراکز ثبت یارانه نقدي باید در موعد تعیینو افراد متقاضی دریافت ) دولت باشد
چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام بـه                 . نمایند

  .شوند میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می اند به دریافت یارانه کرده
ریـزي و نظـارت راهبـردي         معاونـت برنامـه   ماه توسط     نامه اجرایی این تبصره ظرف سه       آیین

هاي امور اقتصادي و دارایی، نفت، نیرو و صـنعت، معـدن و       جمهور و با همکاري وزارتخانه      رییس
  .)1(رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می تجارت تهیه می

   -22تبصره 
ی قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالم       ) 180( در اجراي حکم ماده    -الف  

اي، تملک  دوازدهم اعتبارات هزینه از یک%) 2( دولت مکلف است ماهانه معادل دودرصد       )2(ایران
                                                                                                        

u  
جمهور و معاون توسـعه مـدیریت و سـرمایه     ریزي و نظارت راهبردي رییس  در حال حاضر، معاون برنامه       - 2* 

  .جمهور انسانی رییس
ــ 1 ــین ـ ــور    آی ــی مزب ــه اجرای ــاریخ نام ــی    10/1/1393 در ت ــیده و ط ــران رس ــأت وزی ــصویب هی ــه ت   ب

  . درج گردیده استدر این مجموعهابالغ و  16/1/1393 مورخ ـه50614ت/835شماره
 در راسـتاي    :15/10/1389 مـصوب    ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   180 ماده   ـ 2

انـداز و بـه منظـور       هاي کلی و جهت حصول به اهداف چشم         قانون اساسی، سیاست  ) 48(تحقق اصل چهل و هشتم      
یافتـه و تحقـق    بعیض و ارتقاء سطح منـاطق کمتـر توسـعه   استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع ت         

t  
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هاي مالی و درآمـدهاي اختـصاصی بـه اسـتثناي اعتبـارات               اي، تملک دارایی    هاي سرمایه   دارایی
  این قانون را کسر و در  ) 10(مندرج در جدول شماره

معـادل مبلـغ منظورشـده در       . ن منظور نماید  این قانو  )9( جدول شماره  550000– 65ردیف  
) 37,760,000,000,000(ردیف مذکور تا سقف سی و هفت هـزار و هفتـصد و شـصت میلیـارد                  

  .شود هاي کشور توزیع می ریال مطابق جدول مربوط بین استان
هـاي    ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور موظف اسـت براسـاس شـاخص              معاونت برنامه 

زیع شهرستانی آن اقدام و اعتبار این جـدول در مقـاطع ابـالغ تخـصیص را                 مربوطه نسبت به تو   
. اي کـشور تخـصیص دهـد    هـاي سـرمایه   حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک دارایی      

ریـزي و نظـارت        توسـط معاونـت برنامـه      1393اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال         
قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري            ) 180(راهبردي رییس جمهور با رعایت ماده       

هاي ملی مندرج در این قانون و استانی مصوب و یا             ها و پروژه    اسالمی ایران، جهت تکمیل طرح    
ریال کـه حـداکثر طـی       ) 10,000,000,000(هاي کوچک تا سقف اعتبار ده میلیارد          احداث پروژه 

  .شود رسد، توزیع می برداري می سال به بهرهدو
هـا را در      از اعتبارات عمرانی استان   %) 8(درصد  ریزي استان حداقل هشت     شوراي برنامه  –ب  

هـاي    دهد تا صرف اجـراي طـرح        اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و شهرستان قرار می         
  .عمران و بهسازي روستاهاي استان شود

  .ي است مجر1393 کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً در سال - 23تبصره 
  
  

                                                                                                        
u  

نحوي عمل نماید که فاصـله       پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به              
هـاي اقتـصادي،     هاي با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم در بخـش              شاخص برخورداري شهرستان  

  .به سطح یاد شده نزدیک شود%) 10(ی، زیر بنایی و امنیتی در هر سال برنامه حداقل ده درصداجتماعی، فرهنگ
بودجـه   هاي مشخص براي مـصارف معـین در   ردیف از اعتبارات بودجه عمومی دولت در قالب%) 2(معادل دو درصد   

  .هزینه شودگیرد تا در راستاي تحقق اهداف فوق توزیع و   قرار می)1(*سنواتی در اختیار معاونت
  .باشد می» ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور معاونت برنامه«منظور از معاونت،    ـ1*



   
  
  
  
  
 
  
  

  )1( کل کشور1393از ضمائم قانون بودجه سال 
  غییرات متفرقهت: از بخش هشتم

  
  : اضافه شد10 – 1 متن زیر در ذیل جدول شماره – 4
هاي هر مدرسه علمیه با تأیید و تضمین          هاي سرمایه    درصد اعتبارات تملک دارایی    50صورت تأمین    در«

ریـزي و توسـعه اسـتان     قیمانده حسب مورد با تصویب برنامـه   درصد با  50هاي علمیه،     عالی حوزه ي   شورا
عالی   درصد سهم دولت متناسب با آورده شوراي50ریزي شهرستان تأمین و به تدریج    توسط کمیته برنامه  

  ».یابد اختصاص می
.....  
 شرکت آب و فاضالب روستایی را از« بودجه مربوط به 1393شود طی سال   به دولت اجازه داده می– 40

  .الحاق نماید) 3(ست شماره وبه جداول اصلی پی» هاي در حال واگذاري جدول شرکت
، تولیـدات  % 20، افزایش قیمت خرده فروشی هر نوع سیگار تولید داخل بـه میـزان     1393 در سال    – 41

% 40و توتون سیگار، قلیان و پیپ وارداتی و سـایر کاالهـاي دخـانی بـه میـزان                 % 30مشترك به میزان    
  .گردد میتعیین 

قانون بودجه سال ) 16( تغییر تعرفه خدمات قضایی و ثبتی به شرح جدول پیوست، به جدول شماره      – 42
  . کل کشور الحاق شود1393

  
باشـد، جـداول مزبـور در      بودجه در این مجموعه میسر نمـی ناز آنجا که امکان درج ضمایم و جداول قانو    ـ 1

ریـزي و نظـارت راهبـردي ریاسـت      توانند از طریق معاونـت برنامـه       مجموعه درج نشده است و مخاطبان محترم می       
 ذکـر   عین حال نظر به اینکه برخی احکـام کـه اصـوالً بایـد در مـتن قـانون       در. ی پیدا کنند  جمهوري به آن دسترس   

باشد در این قسمت درج       ده لذا تنها بخشی از ضمایم که حاوي چنین احکامی می          گردید در این ضمایم درج گردی       می
  .شده است
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  هاي مصوب کارگروه موضوع مصوبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق عرفهت

  )1( )ییدرآمد خدمات قضا (24/10/92 مورخ 1393الیحه بودجه سال 
ون وصــول  قــان3مــاده 

ــدهاي  ــی از درآم برخ

  )2(دولت
  رفه مصوبعت   خدمات قضاییعنوان درآمد

مصوب کارگروه 
  1393 سال يبرا

  1بند 

قوانین حداکثر مجازات کمتـر  در  در هرمورد که    
از نود و یک روز حـبس یـا مجـازات تعزیـري             

  موضوع تخلفات رانندگی باشد

نهـــــصدهزار ریـــــال از 
تا سـیزده   ) ریال000/900(

ــ  ــون ریـــــ ال میلیـــــ
  ریال ) 13/ 000/000(

) 000/000/2(از      
ــا  ریـــــــال تـــــ

  ریال) 000/000/20(

  2بند 

 از نـود و یـک روز        کمتر مجازات   حداقلهرگاه  
 باشـد و بـه اختیـار        یکسال آن   کثرحبس و حدا  

  دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود

 نهصدهزار ریال 
ریال تا چهل ) 000/900(

میلیون ریال 
  ریال) 000/000/40(

) 000/000/2(از      
ــا  ریـــــــال تـــــ

  ریال) 000/000/60

  1 – 2بند 
هرگاه حداقل مجازات کمتر از نـود و یـک روز           
حبس و حداکثر آن بیش از یکسال باشـد و بـه     
  اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود

) 000/000/60(از  --
ریــــــال تـــــــا  

)000/000/600 (
   ریال 

  
ـ 100/1953/9000بخشنامه ـ  1  یی و دادسراهاي سراسـر کـشور در   رییس قوه قضاییه به واحدهاي قضا17/1/1393 

ـال           به پیوست تصویر جدول تعرفه    : خصوص تعرفه خدمات قضایی     کـه در  1393هاي مصوب خدمات قـضایی بـراي اجـرا در س
  .)1(*شود  منتشر گردیده است، ارسال می14/12/1392 مورخ 20100 روزنامه رسمی شماره 26 و 25صفحه 

 1393هاي جدید از ابتـداي سـال    مات قضایی، نسبت به اعمال تعرفهالزم است کلیه مسؤولین وصول درآمدهاي خد 
  .اقدام و گزارش میزان وصول درآمدهاي مذکور را ماهانه به معاونت راهبردي قوه قضاییه اعالم نمایند

  .درج گردیده است) از ضمایم بودجه( جدول مزبور همان است که در متن فوق -  1* 
ـین          درآمدهاي دو  قانون وصول برخی از      3ده  الزم به یادآوري است ما      ـ   2  28/12/1373 مـصوب   لت و مـصرف آن درمـوارد مع

  : باشد  آن به شرح ذیل می23 آن به موجب این بخشنامه تغییر یافته است و بند 22 تا 1باشد که بندهاي   بند می23داراي 
عافیت قانونی پرداخت هزینـه دادرسـی   لتی و مؤسسات عمومی و نهادهاي انقالب از م         هاي دو   در مواردي که دستگاه   

ها مکلفند هزینه دادرسی را طبق مقررات فوق از    استفاده کرده باشند چنانچه حکم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاه           
اریز نمایند معـادل پنجـاه     درآمدهاي دادگستري به خزانه و حسابصول و به      که مقصر باشد و     علیه در صورتی    محکوم
اریزي موضوع این ماده به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتباري که به همین منظور در                   وه و ج  و%) 50(درصد  

مـین کـسري    گیـرد تـا منحـصراً بـه منظـور تـأ       شود در اختیار دادگستري قـرار مـی        قانون بودجه هر سال منظور می     
ها و ایجـاد و توسـعه       هرستانهاي دادگستري در مرکز و ش        جاري و احداث خرید تجهیز و تعمیر ساختمان        هاي  زینهه

  . مبادله خواهد نمود هزینه نماید)1(*هایی که با سازمان برنامه و بودجه تشکیالت قضایی براساس موافقتنامه
  .جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس  برنامه معاونتدر حال حاضر  -1*
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 قــانون وصــول 3مــاده 

ــدهاي  ــی از درآم برخ
  دولت

مصوب کارگروه    تعرفه مصوب  عنوان درآمد خدمات قضایی
  1393براي سال 

  بدون تغییر  بدون تغییر  )1(بدون تغییر  3بند 

تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفري بـه          4بند 
  مراجع قضایی عالوه بر حقوق مقرر 

پنجـــاه هـــزار ریـــال   
  ریال) 000/50(

  بدون تغییر

) 000/50(پنجــاه هــزار     )2(نتظامی قضاتتقدیم شکایت به دادسراي ا  5بند 
  ریال

  ريال) ٠٠٠/٢٠٠(

  6بند 
نامـه و بـرگ       بهاي اوراق دادخواسـت و اظهـار      

هـاي حـل      هـا و هیـأت      اجراییه احکـام دادگـاه    
  اختالف موضوع قانون کار براي هر برگ

) 000/5(پنج هزار ریـال     
  ریال

  ریال) 000/10(

  یربدون تغی  بدون تغییر  )3(بدون تغییر  7بند 

  بدون تغییر  بدون تغییر  )4(بدون تغییر  8بند 

هزینه گواهی امضاي مترجم توسط دادگستري      
  براي هرمورد

) 000/10(ده هزار ریـال     
  ریال 

  ریال) 000/200(

هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسـط متـرجم         
  رسمی دادگستري

ــال    ــزار ریـ ــست هـ بیـ
  ریال) 000/20(

  9بند   ریال) 000/200(

ا مطابقـت   ی گواهی صحت ترجمه     هزینه پلمپ 
  رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد

ــال    ــزار ریـ ــست هـ بیـ
  ریال ) 000/20(

  ریال) 000/200(

هزینه پروانـه انتقـال وابـستگان دادگـستري و            10
  تمدید آن در هر سال

    

  
 در :28/12/1373 مصوب موارد معینلت و مصرف آن در درآمدهاي دو قانون وصول برخی از 3ماده ) 3(بند  ـ   1

اقـع   که مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزیري جزاي نقدي مورد حکم و   صورتی
  .شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهدشد

 قـانون نظـارت بـر رفتـار قـضات مـصوب             56 مـاده    13الزم به ذکر است بند فوق قبالً به موجب بنـد               ـ   2
  . لغو شده بود17/7/1390
 :28/12/1373 مـصوب  لت و مصرف آن درموارد معـین     درآمدهاي دو  قانون وصول برخی از      3ماده  ) 7(بند  ـ   3

و %) 9(ریـال نـه درصـد    ) 000/000/10(میلیـون   رشکستگی تا مبلـغ ده  ق الف اداره کل تصفیه و امور و         درآمد صندو 
دریافـت  %) 7(و مـازاد آن هفـت درصـد       %) 8(ریال هشت درصد    ) 000/000/20(میلیون    نسبت به مازاد آن تا بیست     

  .شود می
 :28/12/1373 مـصوب  لت و مصرف آن درموارد معـین     درآمدهاي دو  قانون وصول برخی از      3ماده  ) 8(بند  ـ   4

  .گردد رشکستگی تثبیت می ق ب اداره کل تصفیه و امور و درآمد صندو
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 قــانون وصــول 3مــاده 
ــدهاي  ــی از درآم برخ

  دولت

مصوب کارگروه    تعرفه مصوب  عنوان درآمد خدمات قضایی
  1393براي سال 

ــال    )1(پروانه وکالت درجه  ــون ریـــ دو میلیـــ
  ریال ) 000/2000(

  ریال) 000/000/5(

م رسـمی، کارشـناس رسـمی، وکالـت         پروانه مترج 
و کارگشایی مقـیم مرکـز اسـتان در هـر      ) 2(درجه  
  مورد

ــال   ــون ریـ ــک میلیـ یـ
  ریال) 000/1000(

  ریال) 000/000/3(

ـال    )3(پروانه وکالت درجه  ــصدهزار ریــــ هشتـــ
  ریال ) 000/800(

  ریال) 000/500/2(

ـال    ها پروانه کارگشایی در سایر شهرستان ــزار ریـــ ــصد هــ پانــ
  ریال ) 000/500(

  ریال) 000/750(

ـال    پروانه وکالت اتفاقی ــزار ریـــ ــصد هــ پانــ
  ریال ) 000/500(

  بدون تغییر

پنجـــاه هـــزار ریـــال     شعب دیوان
  ریال) 000/50(

  بدون تغییر

تقدیم دادخواسـت بـه       11بند 
ــزار ریــــال   شعب تجدید نظر  :دیوان عدالت اداري یکــــصد هــ

  ریال) 000/100(
  بدون تغییر

در مرحله بدوي تـا       بدون تغییر  )1(غییربدون ت  12بند 
ــال  10 ــون ری  میلی

  
 :28/12/1373 مـصوب  لت و مصرف آن درموارد معین درآمدهاي دو  قانون وصول برخی از3ماده  ) 12(بند  ـ   1

  . گردد هزینه دادرسی به شرح زیر تعیین که براساس آن تمبر الصاق و ابطال می
ریال تقدیم شده باشـد معـادل یـک و    ) 000/000/10(میلیون  ي که خواسته آن تا مبلغ ده      دعاو: ي   مرحله بدو  ـ    الف  

ریال بـه نـسبت مـازاد بـر آن دو درصـد            ) 000/000/10(میلیون    سته و بیش از مبلغ ده     ارزش خوا %) 5/1(نیم درصد   
  .ارزش خواسته%) 2(

ـ  بـه نـسبت ارزش   %) 3(اً یا غیاباً صـادر شـده باشـد سـه درصـد        مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدو ب 
  .به محکوم
  :سی و اعتراض ثالث بر حکمعالی کشور و موارد اعاده دادر  مرحله تجدیدنظر در دیوان ج ـ

بـه و مـازاد     ارزش محکـوم  %) 3(ریال باشد سه درصد     ) 000/000/10(میلیون    به آن تا مبلغ ده       ـ احکامی که محکوم   
  به  ارزش محکوم%) 4(برآن به نسبت اضافی چهار درصد 

سـته همـان اسـت کـه     نظـر صـالحیت ارزش خوا   ید از اعیان غیرمنقول از نقطـه  ي مالی غیرمنقول و خلع    ـ در دعاو  
نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطـابق ارزش معـامالتی امـالك در هـر              خواهان در دادخواست خود تعیین می     

  .منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود
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 قــانون وصــول 3مــاده 

ــدهاي  ــی از درآم برخ
  دولت

مصوب کارگروه    تعرفه مصوب  عنوان درآمد خدمات قضایی
  1393براي سال 

% 3مازاد بر آن    % 2
% 4تجدیـــد نظـــر 

  %5فرجام خواهی 

  13بند 

هزینه دادرسی در دعاوي غیر مالی، درخواسـت        
تأمین دلیل و تـأمین خواسـته در کلیـه مراجـع          

  قضایی

پنجـــاه هـــزار ریـــال   
  ریال ) 000/50(

بسته به نوع دعوي    
از دویـــست هـــزار 

ل تا یک میلیون    ریا
  ریال 

 14بند 

که قیمت خواسـته در       هزینه دادرسی در صورتی   
ــالی   ــاوي م ــت  در دع ــدیم دادخواس ــع تق موق
 مشخص نباشد

ــال  ــصدهزار ریـــ یکـــ
ریــــــــال ) 000/100(

تمبرالـــصاق و ابطـــال و 
  بقیه بعد از تعیین خواسته    

 و صدورحکم دریافت 

 ریال) 000/000/1(

 15بند 
ر کلیـه مراجـع     هزینه اجـراي موقـت احکـام د       

 قضایی
 ریال) 000/200( ریال) 000/50 (

 16بند 
هزینه درخواست تجدید نظـر از قرارهـاي قابـل          

 تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور
 ریال) 000/200( ریال) 000/50 (

 17بند 

هزینــه تطبیــق اوراق بــا اصــل آنهــا در دفــاتر 
ها و دیوان عدالت اداري و سـایر مراجـع            دادگاه

ضایی و گواهی صادره از دفـاتر کلیـه مراجـع           ق
 مذکور

 ریال) 000/5( ریال) 000/2 (

 18بند 
نامـه در هـر    نامه و واخواست   هزینه ابالغ اظهار  

 مورد
 ریال) 000/50( ریال) 000/10 (

  :کننده چک بالمحل هزینه شکایت کیفري علیه صادر
  ریال) 000/50( ریال) 000/15 ( ریال) 000/000/1(تا مبلغ یک میلیون ریال 

ــا نـــسبت بـــه مـــازاد  ده میلیـــون ریـــال تـ
 ریال ) 000/000/10(

  ریال) 000/200( ریال) 000/40(

ــسبت  ــه ن ــازاد ب ــام ــال  ت ــون ری ــصد میلی  یک
  ریال) 000/000/10(

 19بند   ریال) 000/300( ریال) 000/150(

) 000/000/10(مازاد بر یکـصد میلیـون ریـال         
 ریال

  یک در هزار  -

  هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري 20 بند
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 قــانون وصــول 3مــاده 
ــدهاي  ــی از درآم برخ

  دولت

مصوب کارگروه    تعرفه مصوب  عنوان درآمد خدمات قضایی
  1393براي سال 

  ریال) 000/100( ریال ) 000/50 ( نسخه اول
 ریال) 000/50( ریال) 000/20 ( هاي بعدي نسخه

 21بند 
هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظـر از احکـام        

 کیفري
 بدون تغییر ریال) 000/100 (

 بدون تغییر )1(بدون تغییر هزینه اجراي احکام تخلیه اعیان مستأجره

 22بند 
هزینه اجراي احکام دعاوي غیرمالی و احکامی       

به آن تقویم نشده و هزینـه اجـراي           که محکوم 
آراء و تـــصمیمات مراجـــع غیردادگـــستري در 

 دادگستري

ــا  ) 000/100(از  ــال ت ری
ــه  ) 000/500( ــال بـ ریـ

 تشخیص دادگاه

ریال ) 000/200(از  
ــا  ) 000/000/1(تــ

ریال بـه تـشخیص     
 گاهداد

-  

هاي غیـر کیفـري        درآمد حاصل از طرح پرونده    
عــالوه بــر هزینــه (مــالی در محــاکم قــضایی 

ــصوب  ــی م ــف  ) دادرس ــوع ردی  140148موض
  1393الیحه بودجه سال 

000/40 000/100 

 درآمد خدمات قضایی شوراهاي حل اختالف
 000/150  ریال000/100  شوراهاي حل اختالفدرطرح پرونده حقوقی   -
 بدون تغییر  ریال000/50  شوراهاي حل اختالف در پرونده کیفريطرح  -

  
   خدمات ثبتی1393هاي مصوب و پیشنهادي  تعرفه

   قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت موضوع مصوبات جلسه 18موضوع ماده 
  24/10/1392 مورخ 1393الیحه بودجه سال  پانزدهم کمیسیون تلفیق

موضوع   ردیف
  تعرفه

 به 92تعرفه مصوب   عنوان جزء
  ریال

تعرفه پیشنهادي 
کارگروه براي 

   ریاله ب93سال 

18  
درآمد حاصل  

ارائـــــــه از 
خدمات ثبتی  
سازمان ثبت  

ثبت ملک در دفتر امالك موضـوع        
ــاده  ــانون ثبــت اســناد و ) 119(م ق

 بــه 26/12/1310امــالك مــصوب 
  ازاي هر ده هزار ریال

1500  1500  

  
 :28/12/1373 مـصوب  لت و مصرف آن درموارد معین درآمدهاي دو قانون وصول برخی از 3ماده  ) 22(بند  ـ   1

  ماهه اجاره بهاي یک%) 30(جره سی درصد  هزینه اجراي احکام تخلیه اعیان مستأ
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موضوع   ردیف

  تعرفه
 به 92تعرفه مصوب   عنوان جزء

  ریال
تعرفه پیشنهادي 
کارگروه براي 

   ریاله ب93سال 
 به ازاي هر    –تر  فروش نقشه کاداس  

  )کاداستر(قطعه نقشه حدنگاري 
200000  200000  

 به صـورت  –واگذاي نقشه کاداستر  
  یکپارچه به ازاي هر هکتار

000/500/1  000/500/1  

) 150(هزینه تفکیک موضوع مـاده      
 بــه 18/10/1351الحــاقی مــصوب 

ر هـر ده هـزار      اقانون مذکور به قـر    
  ریال

500  500  

ات و اعــالم پاســخ بــه اســتعالم  
به استثناء استعالم   (وضعیت امالك   

  )مراجع قضایی
 براي پاسخ به اسـتعالمات بـراي        -

امالك ثبت شده به ازاي هر سند از        
امالك جـاري بـه ازاي هـر پـالك      

 –ثبتی و نیز براي اشخاص حقوقی       
 از طریق بانک شناسه     160128کد  

  ملی اشخاص حقوقی

000/80  000/100  

ه مـصرفی   شـد  فروش دفـاتر پلمـپ    
  دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق 

000/250  000/350  

ــویض اســناد مالکیــت   صــدور و تع
ــتري  ــرگ (کاداس ــک ب ــ ) ت ــد ـ ک

140141  

000/300  000/500  

تعیین قیمـت   که  الثبت اسنادي     حق
موضوع آنها ممکن نباشـد و انجـام        
گواهی هر امضاء ، صدور رونوشـت       

ــرا ــه   يب ــسخ و اقال ــرگ، ف ــر ب  ه
ت و هر نـوع گـواهی کـه از          معامال

ع وشود موضـ    ادارات ثبت گرفته می   
 10 قـانون ثبـت و مـاده    144مـاده  

قــانون الحــاقی مــوادي بــه قــانون 
  تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

000/5  000/30  

ــناد و  اســــ
  امالك

  000/20  100اسناد ثبت شده مواد مصدق از اسـناد ثبـت شـده و          
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موضوع   ردیف
  تعرفه

 به 92تعرفه مصوب   عنوان جزء
  ریال

تعرفه پیشنهادي 
کارگروه براي 

   ریاله ب93سال 
 موضـوع   )اصـل برابر با   (ثبت نشده   

 قــانون ثبــت بــه 230 و 129مــواد 
  ازاي هر صفحه

  60اسناد ثبت شده 

 



  
  

  بودجه قانون ي ها هنام آیین
   کل کشور1393سال 

 
  
  
  

  بودجهقانون ) 13(تبصره ) ب(نامه اجرایی بند  آیین
  )1( کل کشور1393سال 

  21/12/1392مصوب 
  : روند  میاصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار ،نامه این آیین در -1ماده 
  . ر دست ساختپرورشی و ورزشی د،  فضاهاي آموزشی: پروژه–الف 
دولتـی خـود اقـدام بـه        قوقی که با استفاده از منـابع غیر        اشخاص حقیقی و ح    :رین خی -ب

توسعه و ، تکمیل پروژه نموده و آن را حسب مورد به وزارت آموزش و پرورش یا سازمان نوسازي   
) شـرکت توسـعه و نگهـداري امـاکن ورزشـی      ( مدارس کشور یا وزارت ورزش و جوانان   تجهیز

  . کنند  میاهدا وتحویل 
توسـعه و  ، ادارات کـل نوسـازي  ، توسعه و تجهیز مدارس کـشور     ،   سازمان نوسازي  -2ماده  

و ) شرکت توسعه و نگهـداري امـاکن ورزشـی        (وزارت ورزش و جوانان     ،  ها  تجهیز مدارس استان  
ي با پیشرفت فیزیکی حداکثر هفتاد درصـد        ها  ه مجازند پروژ  ها  ادارات کل ورزش و جوانان استان     

 یا مـدیران  ها را براساس توافقنامه مدیران کل آموزش و پرورش و نوسازي مدارس استان     ) 70%(
و با استفاده از ) متناسب با نوع پروژه( رین مربوط   حسب مورد و خی    ها  کل ورزش و جوانان استان    
ـ در این توافقنامه باید برآورد مبلغ مورد نیـاز کـه بـه وسـیله خ    . مشارکت آنها تکمیل نمایند    رین ی

  . شود و بازه زمانی اجراي تعهد ذکر شود  میتأمین
شـود و تغییـر آن بـدون      مـی رین انجام شده توسط خی   ي تکمیل ها  هگذاري پروژ   نام -3ماده  

  . پذیر نیست موافقت آنها امکان
یی را که از محل منابع استانی       ها  ه موظفند مقدمات قانونی حذف پروژ     ها   استانداري -4ماده  

  
  . ابالغ شده است25/12/1392هـ مورخ 50323ت/190244شمارهنامه اجرایی مزبور به   آیین ـ 1
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  . استان مهیا سازنداي  تعهدات موافقتنامه از، شوند  میرین تکمیل خیشروع و توسط
و سـازمان   ) شـرکت توسـعه و نگهـداري امـاکن ورزشـی          ( وزارت ورزش جوانـان      -5ماده  

یی را  هـا   هتوسعه و تجهیز مدارس کشور موظفند گزارش عملکرد مالی و عملیاتی پـروژ             ،نوسازي
ارسـال  جمهـور     ریـیس و نظارت راهبردي    ریزي      برنامهت  شوند، به معاون    می که از منابع ملی اجرا    

  . نمایند
  قانون بودجه) 17(تبصره ) ب(نامه اجرایی بند  آیین

  )1( کل کشور 1393سال 
  21/12/1392مصوب 

  : روند  میالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارطنامه اص  دراین آیین-1ماده 
 کل کشور شامل 1393قانون بودجه سال  )17(تبصره ) ب( مشموالن بند : مددجوـالف  

 ي مالیها قانون نحوه اجراي محکومیت) 2(محکومانی که به دستور مرجع قضایی در اجراي ماده  
ـ 1377مصوبـ  اند و همچنین محکومانی که با تقسیط بدهی یا اعطاي مرخصی   زندانی شده)2( 

لـه   اقساط، به تقاضـاي محکـوم  به طور موقت از حبس آزاد شده و یا به دلیل عدم توان پرداخت               
ي قطعـی کـه محکـوم آن در شـرف بازداشـت و        ها  اند و همچنین محکومیت    مجدداً زندانی شده  
  . اجراي حکم هستند

 ستادهاي مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زنـدانیان کـه در مراکـز      : ستاد دیه  -ب  
  . باشند  می مستقرها استان

دم و مصدومان و پرداخت سایر   و پرداخت دیه اولیاي به منظور کمک به مددجویان-2ماده 
الحسنه مطابق ضـوابط ایـن       تسهیالت قرض  ،له ي مالی غیرکالهبرداري به محکوم    ها  محکومیت

  . شود  مینامه پرداخت آیین
ا ستاد دیه به نماینـدگی ازطـرف        ب تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو         -3ماده  

  . باشد  میوزارت دادگستري
اعطـاي وام بـه      ، پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وي و تأیید ستاد دیـه             -4ده  ما

  
  . ابالغ شده است25/12/1392 هـ مورخ 50324ت/190236نامه اجرایی مزبور به شماره  آیین ـ 1
هرکس محکوم به پرداخـت مـالی بـه          :10/8/1377مصوب  هاي مالی     قانون نحوه اجراي محکومیت    2ماده   ـ 2

 تأدیـه   زیان ناشی از جـرم یـا دیـه و آن را    یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و عیناسترداد  دیگري شود چه به صورت
 از محکومیـت  آن را ضبط و به میـزان  باشد ننماید دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس

که معـسر نباشـد    را در صورتیممتنع  له، در غیر این صورت بنا به تقاضاي محکوم نماید و مال ضبط شده استیفاء می
  .تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد
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مستقیماً به   ، توسط بانک عامل، از طریق اجراي احکام حوزه قضایی مربوط          الحسنه  قرضصورت  
  . له پرداخت خواهد شد محکوم

ائم مقـام   م قـانونی یـا قـ       سهم صغیر از وام اختصاص یافته به ولی قهري یا قـی            -1تبصره  
بـه دادسـتان یـا اداره سرپرسـتی حـوزه قـضایی مربـوط          ،صورت نبود این افراد    قانونی وي و در   

  . پرداخت خواهد شد تا با رعایت غبطه صغیر اقدام شود
ـ    -2تبصره   االمکـان تمایـل    سن اسـتفاده از وام مـذکور، سـتادهاي دیـه حتـی           به منظور ح

  .  یا بدهی جلب نمایندله را براي تخفیف حداقل مبلغی از دیه محکوم
رین درصورت تمایل به اخذ وام براي آزادي زنـدانیان نیازمنـد بـدهکار واجـد         خی -3تبصره  

توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ شرایط نـسبت بـه اخـذ       می نامه  شرایط موضوع این آیین   
 آزادي شـخص مـورد      وام اعطایی صرفاً براي   . نامه و مراجعه به بانک مربوطه اقدام نمایند        معرفی

  . شود  مینامه هزینه دیده یا اولیاي دم مربوط با رعایت مفاد این آیین نظر و پرداخت به بزه
بـه   ،عمـد حکوم به پرداخت دیـه در جـرایم غیر         حداکثر وام اعطایی به مددجوي م      -5ماده  

 )حجـه ال القعـده و ذي   ذي ،محـرم، رجـب  (ي حرام قمـري  ها همیزان دیه کامل مرد مسلمان در ما  
پرداخت و تعـداد اقـساط مطـابق جـدول پیوسـت کـه تأییدشـده بـه           مدت باز  ،مبلغ وام . باشد می
  . خواهد بود ، است»مهردفتر هیأت دولت«

علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل به یک  در مواردي که محکوم -  تبصره
  . قابل افزایش است ، حکم با حفظ مدت بازپرداخت وامباشد، سقف وام دریافتی به میزان دیه مورد  مینفر

ي مــالی غیــر هــا  حــداکثر وام اعطــایی بــه مــددجویان بــدهکار در محکومیــت -6مــاده 
مطـابق جـدول    ،و باز پرداخت اقساط آن    ) 5(معادل وام پرداختی به مشموالن ماده        ،کالهبرداري

  . موضوع ماده یاد شده است
  . ریال است) 000/000/500( مورد مهریه مبلغ پانصد میلیون حداکثر وام پرداختی در -  تبصره
ـاز          وزیر دادگستري مجاز است در موارد خاص و        -7ماده   ضروري ازجهـت تعـداد اقـساط و مبلـغ ب

با پیشنهاد مـدیرعامل سـتاد    ،باشند پرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی    
  . ضی اتخاذ و مراتب را براي اجرا به بانک عامل اعالم نمایددیه و یا رأساً تصمیم مقت

  . شود  میبه تعداد اقساط ماهانه اضافه ، جمع کارمزد متعلقه به نسبت-8ماده 
  . حداکثر سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان خواهد بود ،سررسید پرداخت اولین قسط -9ماده 
ه بـه تفکیـک هـر اسـتان براسـاس تعـداد             نام   توزیع تسهیالت موضوع این آیین     -10ماده  

  . مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزي دیه و تأیید وزیر دادگستري خواهد بود
ستادهاي دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را برمبناي گزارش               -تبصره  

 نماینـد تـا پـس از    هاي عامل تنظیم و ازطریق ستاد مرکزي دیه به وزارت دادگستري ارایه     بانک
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  . ارسال شودجمهور   رییسونظارت راهبرديریزي   برنامهبررسی به معاونت 
معادل حداقل کارمزد متعـارف در نظـام        ،  کارمزد تسهیالت اعطایی به مددجویان     -11ماده  

  . باشد  میالحسنه بانکی براي تسهیالت قرض
اي ایجاد پوشـش بیمـه عمـر        توانند از تسهیالت یاد شده بر       می هاي عامل   بانک -12ماده  

  . )1(مددجویان استفاده کنند
نسبت به پرداخت وام مـذکور   ،هاي عامل موظفند پس از معرفی مددجویان  بانک -13ماده  

  . کننده اعالم نمایند نتیجه را به مرجع معرفی مطابق مقررات ظرف بیست روز کاري اقدام و
نسبت به تضمین تسهیالت    جمهور    ییس ر و نظارت راهبردي  ریزي      برنامه معاونت   -14ماده  

  . نامه با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید موضوع این آیین
 به نام خدا

  جدول پرداخت وام به زندانیان واجد شرایط برحسب مبلغ و مهلت بازپرداخت و میزان قسط ماهیانه
 )به ریال(مبلغ هر قسط  )برحسب ماه( مدت بازپرداخت )ریال(مبلغ وام  ردیف

 000/000/1 20 000/000/20تا  1

 000/600/1 25 000/000/40 تا 000/000/20 2

 000/000/2 30 000/000/60 تا 000/000/40 3

 714/285/2 35 000/000/80 تا 000/000/60 4

 000/500/2 40 000/000/100 تا 000/000/80 5

 667/666/2 45 000/000/120 تا 000/000/100 6

 000/800/2 50 000/000/140ا  ت000/000/120 7

 091/909/2 55 000/000/160 تا 000/000/140 8

 000/000/3 60 000/000/180 تا 000/000/160 9

 923/076/3 65 000/000/200 تا 000/000/180 10

  
مـاده  ) 17(تبصره » ب« بند :مجلس شوراي اسالمی  رییس   10/3/1393ب مورخ   /هـ15269نظریه شماره    ـ 1

منظور پرداخت تسهیالت به زندانیان و محکومان نیازمنـد    به: دارد  کشور مقرر می    کل 1393واحده قانون بودجه سال     
نجـا کـه مفـاد عبـارت      آو از   » ...گیرد  قرار می ... در اختیار ستاد    ... ریال  ...مبلغ  ... هاي مالی مانند دیه و        در محکمیت 

 قانون  رهاي مالی شمارش شده د      بینی شده جهت پرداخت محکومیت     مزبور، متضمن این امر است تا تسهیالت پیش       
براي ایجاد پوشش بیمـه عمـر   «از تسهیالت مذکور را مصوبه که اجازه استفاده ) 12(به مصرف برسد، بنابر این ماده       

  .، مغایر قانون استآنهاي مصرف معین شده در  داده، از حیث توسعه شمول قانون و تغییر محل» مددجویان
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 )به ریال(مبلغ هر قسط  )برحسب ماه( مدت بازپرداخت )ریال(مبلغ وام  ردیف

 857/142/3 70 000/000/220 تا 000/000/200 11

 243/243/3 74 000/000/240 تا 000/000/220 12

 333/333/3 78 000/000/260 تا 000/000/240 13

 634/414/3 82 000/000/280 تا 000/000/260 14

 372/488/3 86 000/000/300 تا 000/000/280 15

 556/555/3 90 000/000/320 تا 000/000/300 16

 021/617/3 94 000/000/340 تا 000/000/320 17

 469/673/3 98 000/000/360 تا 000/000/340 18

 490/725/3 102 000/000/380 تا 000/000/360 19

 585/773/3 106 000/000/400 تا 000/000/380 20

 182/818/3 110 000/000/420 تا 000/000/400 21

 649/859/3 114 000/000/440 تا 000/000/420 22

 305/898/3 118 000/000/460 تا 000/000/440 23

 426/934/3 122 000/000/480 تا 000/000/460 24

 254/968/3 126 000/000/500 تا 000/000/480 25

 000/000/4 130 000/000/520 تا 000/000/500 26

 104/179/4 134 000/000/560 تا 000/000/520 27

 826/347/4 138 000/000/600 تا 000/000/560 28

 887/647/4 142 000/00/660 تا 000/000/600 29

 507/931/4 146 000/000/720 تا 000/000/660 30

 000/200/5 150 000/000/780 تا 000/000/720 31

 545/454/5 154 000/000/840 تا 000/000/780 32

 203/696/5 158 000/000/900 تا 000/000/840 33

 926/925/5 162 000/000/960 تا 000/000/900 34

 578/144/6 166 000/000/020/1 تا 000/000/960 35

 294/235/6 170 000/000/060/1 تا 000/000/020/1 36
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 )به ریال(مبلغ هر قسط  )برحسب ماه( مدت بازپرداخت )ریال(مبلغ وام  ردیف

 714/285/6 175 000/000/100/1 تا 000/000/060/1 37

 333/333/6 180 000/000/140/1 تا 000/000/100/1 38

 486/486/6 185 000/000/200/1 تا 000/000/140/1 39

 579/631/6 190 000/000/260/1 تا 000/000/200/1 40

 231/769/6 195 000/000/320/1 تا 000/000/260/1 41

 000/900/6 200 000/000/380/1 تا 000/000/320/1 42

 390/024/7 205 000/000/440/1 تا 000/000/380/1 43

 857/142/7 210 000/000/500/1  تا000/000/440/1 44

 767/069/7 215 000/000/520/1 تا 000/000/500/1 45

  
   کل کشور1393سال ضوابط اجرایی قانون بودجه 

  )1(28/12/1392مصوب
  : روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  در این تصویب-1ماده 
  .  کل کشور1393 سال بودجه قانون : قانون-الف
  . 1389 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب : قانون برنامه- ب
  . جمهور یزي و نظارت راهبردي رییسر  نامه معاونت بر: معاونت-ج
  .  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران: بانک مرکزي-د

قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه بـا          ) 2(تبصره  ) ج( در اجراي بند     -2ماده  
نفـع را در مقـاطع    هـاي ذي  بانک مرکزي تسویه حساب نموده و بانک یادشده نیـز سـهم طـرف         

  . ربط واریز نماید ي ذيها سابحماهانه به 
قانون، نرخ واحدي را کـه  ) 2(تبصره ) ب( بانک مرکزي موظف است به استناد بند  -3ماده  

کند، براي تعیـین قیمـت محاسـباتی ارز جهـت تـسویه حـساب بـا          براي کلیه مصارف اعالم می    
 فهرسـت   بانک یادشـده موظـف اسـت      .  اعمال نماید  1393داري کل کشور از ابتداي سال        خزانه

ارزي ) پورتـال (شده به آنها را در درگاه  خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته       
  . داري کل کشور قرار دهد درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه

داري کل کشور با وزارت نفت از   نرخ موضوع بند یادشده براي تسویه حساب خزانه-تبصره  
  
  . ابالغ شده است28/12/1392هـ مورخ 50327ت/192441 ضوابط اجرایی فوق به شماره ـ 1
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  . گیرد ربط نیز مورد استفاده قرار می تی ذيطریق شرکت دول

هـاي   اي و تملـک دارایـی      ي هزینـه  هـا   هي اجرایـی موظفنـد موافقتنامـ      ها  ه دستگا -4ماده  
هـاي    براسـاس دسـتورالعمل  1393اي و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت     سرمایه

ف اسـت ظـرف پـانزده روز از         معاونـت موظـ   . ابالغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نماینـد        
  . وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید

ي ها  ه دستگا )1(-1351 مصوب   - کشور بودجهقانون برنامه و    ) 35( در اجراي ماده     -5ماده  
 موظفنـد تمـامی اطالعـات نـاظر بـر       )2(قانون برنامـه  ) 222(اجرایی ملی و استانی موضوع ماده       

 کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده          1393 و   1392هاي    سال بودجهعملکرد قوانین   
ماهه مطابق دستورالعملی که معاونـت ابـالغ          و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه         ها  هواحد
  . نماید، به معاونت ارایه نمایند می

) 6(شـماره ) رمفـ (ي اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تکمیل برگـه            ها  ه دستگا -6ماده  
کـار مـشخص و     (اي، آمار نیروي انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قـراردادي             موافقتنامه هزینه 

. برسـانند جمهـور    ریـیس و کارگري را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انـسانی            ) معین
ییـد یـا   معاونت مذکور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت بـه تأ            

  . مربوط اقدام نماید) فرم(عدم تأیید برگه 
هـاي دینـی،    ي مقاومت بسیج و فعالیـت ها هي مربوط به امور قرآنی، پایگا ها  ه هزین -7ماده  

اي مصوب  فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقاي دانش و سالمت کارکنان از محل اعتبارات هزینه         
اي وارد   هاي اصلی دسـتگاه خدشـه      م فعالیت تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوي که به انجا        

  . نشود، قابل پرداخت است
التـدریس آزاد و یـا عنـاوین          بکارگیري افراد جدید به صـورت حـق        1393 در سال    -8ماده  

  . ها ممنوع است هاي آموزش و پرورش استان مشابه به هر شکل توسط سازمان
  
هـاي اجرایـی موظفنـد در پیـشرفت           دسـتگاه  :10/12/1351 مصوب   رقانون برنامه و بودجه کشو    ) 35(ماده   ـ 1

 تعیـین  )1(*سازمان  آورده و منظماً به ترتیبی که از طرف دائم به عمل هاي عمرانی مراقبت هاي جاري و طرح فعالیت
بی بـراي نظـارت و ارزشـیا    تـسهیالت و همکـاري الزم را   اطالعات الزم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه شود می

  .سازند فراهم ها از هر حیث ها و طرح فعالیت سازمان بر نتایج اجراي
  .جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رییس در حال حاضر معاونت برنامه  -1*
ی موضوع یهاي اجرا کلیه دستگاه :25/10/1389ا مصوب .ا. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج222 ماده ـ 2

قـانون محاسـبات   ) 5(و ) 4(، ) 3(، ) 2(هـاي موضـوع مـواد     و نیز دسـتگاه  ت کشوريقانون مدیریت خدما) 5(ماده 
  .باشند  در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می)1(*کشور عمومی

  .این مجموعه درج گردیده است در 1393قانون بودجه ) 20(تبصره ) الف(زیرنویس بند مواد مزبور در   - 1*
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خـت کمـک هزینـه     صندوق بازنشستگی کـشوري موظـف اسـت نـسبت بـه پردا           -9ماده  
. مندي، اوالد، عیدي و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی براي بازنشستگان اقدام نمایـد                عائله

ي مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه ها هسایر هزین
  . شود ربط پرداخت می ي اجرایی ذيها هعمر و حوادث توسط دستگا

ي اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات            ها  ه دستگا -10ماده  
ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هرگونه تعهد مازاد  ي اجتنابها هیافته نسبت به پرداخت هزین تخصیص

  . خودداري نمایند
 ي اجرایی و مؤسسات و نهادهايها ه دستگا)1(قانون برنامه) 190( در اجراي ماده -11ماده 

اسـاس    را بر1393 سال بودجهعمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون   
هـاي مـصرف      نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست              آیین

  . بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند
رف دو مـاه پـس از ابـالغ ایـن      مصادیق مصرف اعتبارات موضـوع ایـن مـاده ظـ     -تبصره  

  . نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تصویب
 هرگونه بکارگیري نیروي انسانی جدیـد بـه هـر شـکل و عنـوان در مـشاغل و                    -12ماده  

اعم (تی   و مؤسسات دول   ها  شرکتو  ) اي از محل اعتبارات هزینه   (ي اجرایی   ها  ههاي دستگا   فعالیت
با رعایت قـوانین و مقـررات مربـوط از جملـه قـانون              ) ي مستلزم ذکر یا تصریح نام     ها  هاز دستگا 

 و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و )2(-1386 مصوب -برنامه و قانون مدیریت خدمات کشوري 
  . و تأیید معاونت امکان پذیر استجمهور   رییسسرمایه انسانی

انندگی نیروي انتظامی موظف است براي ابالغ و تخـصیص           پلیس راهنمایی و ر    -13ماده  
، اطالعـات مربـوط بـه موضـوع         )530000 -73(،  )530000 -72(،  )530000 -71(هـاي     ردیف
داري کـل      را بـا تأییـد خزانـه       )3(-1389مصوب   -قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی      ) 23(ماده

  
هـاي اجرائـی و     کلیـه دسـتگاه  :25/10/1389ا مـصوب  .ا.مه پنجساله پنجم توسعه ج قانون برنا 190 ماده   ــ  1

هاي مـصرف   اي دولت، اعمال سیاست موظفند جهت کاهش اعتـبارات هزینه مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی
ولیـه و  انـرژي، آب، مـواد ا   منابع پایه و محیط زیست براي اجراي برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مـصرف  بهینه

اي کـه   نامـه  طبق آیین) ها و وسایط نقلیه در ساختمان(بازیافت آنها  ، کاهش مواد زائد جامد و)شامل کاغذ(تجهیزات 
تـصویب هیـأت وزیـران     ربط تهیه و بـه  هاي ذي سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت با همکاري دستگاه توسط

  .خواهد رسید اقدام نمایند
زبور به مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران و        جهت مالحظه قوانین م     ـ 2

  .مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوري از انتشارات این معاونت مراجعه نمایید
 تخلفـات  هـاي  وجوه حاصل از جریمه :8/12/1389 مصوب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 23ماده از  ـ 3

t  
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  . هه به معاونت اعالم نمایدکشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ما

حـداکثر یـک مـاه      1393 بـراي سـال      )1(قانون برنامه  ) 50( پاداش موضوع ماده     -14ماده  
حقوق و مزایاي مندرج در احکام کارگزینی درصورت وجود اعتبار و در سـقف اعتبـارات مـصوب                  

 پرداخـت یـک مـاه پـاداش مـذکور بـه اعـضاي             . شـود  یافته دستگاه اجرایی تعیین می     تخصیص
ي مـستلزم ذکـر و   هـا  شـرکت اعـم از  (ي دولتـی  هـا   شرکتهیأت عامل و کارکنان     / مدیره هیأت

  . تصویب مجامع یا شوراهاي عالی آنها مجاز است ي دولتی پس ازها هها و بیم ، بانک)تصریح نام
ــاده  ــک-15م ــصوب      کم ــارات م ــقف اعتب ــستقیم در س ــستقیم و غیرم ــاهی م ــاي رف ه
  . باشد ي اجرایی قابل تأمین و پرداخت میها هامه دستگایافته مندرج در موافقتن تخصیص

ي اجرایی اعـم از  ها ه هزینه غذاي ایام تعطیل و نوبت کاري شب کارکنان دستگا  -1تبصره  
رسمی، پیمانی و قراردادي با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجـاز از طـرف وي بـه                   

   .ي اداري قابل پرداخت استها هعنوان هزین
ریـال، ایـاب و     ) 000/46( کمک هزینه غذاي روزانه حداکثر چهل و شش هـزار            -2تبصره  

نمایند در تهـران ماهانـه حـداکثر نهـصد و      ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی   
در شهرهاي داراي پانـصد هـزار نفـر جمعیـت و بـاالتر ماهانـه                 ریال و ) 000/960(شصت هزار   

ریال و مهد کودك براي زنان کارمند به ازاي هر فرزند           ) 000/640( هزار   حداکثر ششصد و چهل   
  . ریال قابل پرداخت است) 000/760(شصت هزار  زیر شش سال ماهانه حداکثر هفتصد و

ي اجرایی مـشمول  ها هالعاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگا  فوق-16ماده  
                                                                                                        

u  
تـا عـالوه بـر بودجـه      گـردد  حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز مـی در سراسر کشور به  رانندگی

 رانندگی و پلیس راهنمایی و )1(* شهرسازي  و  وزارت راه ربط، هاي ذي ها و دهیاري سالیانه به شرح زیر به شهرداري
  .. ..نیروي انتظامی تخصیص داده شود

وزارت راه و «، عبـارت  31/3/1390و شهرسـازي مـصوب    قـانون تـشکیل وزارت راه     4 به موجـب مـاده       – 1*
  .شده است» وزارت راه و ترابري«جایگزین عبارت » شهرسازي

ـ هیأت وزیران بـه عنـوان    الف :25/10/1389ا مصوب .ا. جتوسعه  قانون برنامه پنجساله پنجم50از ماده  ـ 1
بـه  (انون مـدیریت خـدمات کـشوري    مشمول و غیرمشمول قـ  مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان

 و تـصویب افـزایش جـداول و   ) موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افـزایش نباشـد   نحوي که درج تفاوت تطبیق
العـاده ایثـارگري در مـورد     فـوق  هاي موضوع فصل دهم قانون مـذکور از جملـه تـسري    العاده امتیازات و میزان فوق

تعیین عیـدي و پـاداش شـش ماهـه فقـط بـراي کارکنـانی کـه بـه           و) %50(فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد 
 هـاي رفـاهی مـستقیم و    انـد و تعیـین مـوارد و سـقف کمـک      خدمات برجسته انجـام داده  تشخیص دستگاه مربوط

مـصوبات هیـأت وزیـران، شـوراي      .گردد قانون مدیریت خدمات کشوري، تعیین می) 125(غیرمستقیم با رعایت ماده 
  .هاي سنواتی است اعتبارات مصوب مندرج در بودجه و شوراي توسعه مدیریت در سقفحقوق و دستمزد 
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راي انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرسـتان محـل     نامه که به عنوان مأمور ب      این تصویب 
شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد          خدمت خود اعزام می   

نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یـک   مشمولین هر یک از بندهاي این تصویب     
نامـه    سـایر مـوارد مطـابق آیـین       . باشـد  می  ل پرداخت پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قاب      

قانون استخدام کشوري و اصالحات بعدي آن خواهد        ) 39(ماده) ث(لعاده روزانه موضوع بند     ا فوق
  . بود

 درصورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میـزان منـدرج در بنـد یادشـده                  -1تبصره  
  . باشد قابل پرداخت می

ارت راه و شهرسازي که به سبب انجام وظـایف خـاص نگهـداري،               کارمندان وز  -2تبصره  
هـاي مـداوم در خـارج از حـریم شـهر محـل                موظف به انجام مأموریت    ها  همرمت و بازگشایی را   

مستثنی بوده و  ) 1( و تبصره  »خارج از حوزه شهرستان محل خدمت     «باشند از قید     خدمت خود می  
  . بود نها قابل پرداخت خواهدبا اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آ

مستقیم به کارکنان قرارداد کـار معـین        هاي رفاهی مستقیم و غیر      پرداخت کمک  -17ماده  
 از محـل  )1(قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري    ) 124(و ساعتی و موارد موضوع ماده      ) مشخص(

  . باشد یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می اعتبارات مصوب تخصیص
ریـال در مـاه بـه    ) 000/300(ت کمک هزینه تلفن همراه تا سیـصد هـزار    پرداخ -18ماده  

مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تـشخیص                   
  . رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وي مجاز است

ل قـانون مـدیریت     مـشمو ي مشمول و غیر   ها  هي اجرایی اعم از دستگا    ها  ه دستگا -19ماده  
خدمات کشوري موظف به ثبت اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و      
قرارداد کارگري در پایگاه اطالعاتی نظام اداري و دریافت شماره مـستخدم یـا شـماره شناسـه و               

ي و  صدور احکام کارگزینی از طریق سـامانه کارکنـان نظـام اداري و انجـام امـور مختلـف ادار                   
  . باشند مکاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می

 هزینه کارشناسی ، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی    -20ماده  
  
کمیـسیون مـشترك رسـیدگی بـه الیحـه           8/7/1386خدمات کشوري مـصوب     مدیریت   قانون   124ماده   ـ 1

بکارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعـالم           : مدیریت خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی     
   .باشد پذیر می  براساس قانون کار امکان هاي سازمانی مصوب و مجوزهاي استخدامی در سقف پستدارد  می

) 2/1(باشـند نبایـد از    ی شاغل می یهاي اجرا    مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه          -تبصره  
  . برابر حقوق و مزایاي کارمندان مشابه تجاوز کند
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ـ ها هو مشابه آن، براي طرح اختالفات دستگا       و مؤسـسات دولتـی در مراجـع    هـا  هي بین وزارتخان
ـ  ي زیرها هقضایی ممنوع است و اختالفات دستگا       یـا مؤسـسات مـستقل    هـا  ه مجموعـه وزارتخان

ي ستادي به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل ها هي استانی و دستگا  ها  هدولتی، دستگا 
نامه چگونگی رفع  و با رعایت آیینجمهور    رییس ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی      دولتی ذي 

نامـه   ي داخلی قوه مجریه ، موضوع تصویب      ي اجرایی از طریق سازوکارها    ها  هاختالف بین دستگا  
  . شود فصل می حل و )1( 27/12/1386 ك مورخ 37550ت  /212767شماره 

المللی که حق عضویت جمهوري اسالمی ایران        ها و مجامع بین     فهرست سازمان  -21ماده  
 قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت) 107000 -3(و سهمیه تعهدات ساالنه آنها از محل ردیف      

المللـی و تعهـدات      هاي بـین   و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان           
هـا و    به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سـازمان         1393شود، تا پایان مرداد      پرداخت می 
ي اجرایـی موظفنـد حـق    هـا   هدسـتگا . المللی به تصویب هیأت وزیران خواهـد رسـید         مجامع بین 

المللی را که در فهرسـت مـذکور         ها و مجامع بین    یه تعهدات ساالنه سایر سازمان    عضویت و سهم  
گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را بـه دفتـر هیـأت دولـت و معاونـت             قرار نمی 

  . اعالم نمایند
هـا بـراي شـروع      اي اسـتان   هـاي سـرمایه     حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایـی        - 22ماده  

قـانون برنامـه اختـصاص    ) 215(رسند با رعایـت مـاده    ي جدید که ظرف سه سال به پایان می ها هپروژ
  . یابد می

ي مستمر، تعمیرات و تجهیزات از ها هي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژ     ها  طرح -تبصره
  . باشند شمول این ماده مستثنی می

اي بـراي حقـوق و    رمایههاي سـ   هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی       -23ماده  
قـانون  ) 224(مـاده   ) ر(ي اجرایی، بـه اسـتثناي مـوارد موضـوع بنـد             ها  همزایا به کارکنان دستگا   

  . با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است )2(برنامه
  
نامه مزبور به سـامانه ملـی قـوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نـشانی             نجهت مالحظه آیی    ـ 1

www.dotic.ir این معاونت مراجعه نمایید.  
 هزینـه خـدمات   :25/10/1386ا مـصوب  .ا. ج توسـعه  قانون برنامه پنجـساله پـنجم  224از ماده   » ر«بند   ــ  2

هـا و   انقـالب اسـالمی، سـازمان مجـري سـاختمان      اي بنیـاد مـسکن   هاي سـرمایه  لک دارائیهاي تم مدیریت طرح
و توسعه زیربناهاي حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه  تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت

یلـی کـشور   نقـل ر  آب و نیروي ایران، شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی، شرکت مادرتخصصی حمل و منابع
ربـط    عملکرد تخصیص اعتبارات ذي)%5/2(درصد  وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دو و نیم

  .گردد منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می با احتساب اعتبارات دریافتی از

http://www.dotic.ir


 146   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

 )1(-1366 مـصوب  –قانون محاسبات عمومی کشور   ) 75( به استناد تبصره ماده      -24ماده  
ي تملـک  هـا  طـرح ي هـا  هنام ند ظرف دو ماه پس از ابالغ موافقتي اجرایی ملی موظف   ها  هدستگا
گیرنده اعـم    ي اجرایی ابالغ  ها  هاي توسط معاونت، اعتبارات دستگا     اي و هزینه   هاي سرمایه  دارایی

  . از استانی یا ملی را ابالغ و به معاونت اعالم نمایند
ظفند اعتبارات موضـوع    قانون مو ) 2(تبصره  ) ح(ي اجرایی موضوع بند     ها  ه دستگا -25ماده  

ربـط   اي ذي  هاي سرمایه  طرح تملک دارایی    نامه موافقتاین بند را به صورت سایر منابع در قالب          
سـازوکار موضـوع     تواننـد از   ي اجرایـی مـرتبط مـی      ها  هدر اجراي این ماده، دستگا    . منظور نمایند 

  . ، استفاده نمایند)2(قانون محاسبات عمومی کشور) 75(ماده
اي منـدرج در قـانون    ي تملک دارایی سرمایه   ها  طرحانتشار اوراق مشارکت براي      -26ماده  

تخـصیص  .  مجاز اسـت   )3(– 1376 مصوب   –صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت         
الحـساب   اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علـی                 

  . شود ونت و تصویب شوراي پول و اعتبار تعیین میاین اوراق با هماهنگی معا
 و مؤسسات دولتی مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غیرمنقول در         ها  ه وزارتخان -27ماده  

اختیار خود براي صدور اسناد مالکیت تک برگی به نام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی 
و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسـناد مالکیـت           وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام        

  . تحویل نمایند) اقتصادي و دارایی وزارت امور(اموال غیرمنقول دولت 
ـ            هـا   ه پرداخت هزین  -تبصره    و  هـا   هي مربـوط بـه مـستندسازي امـوال غیرمنقـول وزارتخان

 محـل   باشـد از   ي دولتـی مـی    هـا   شـرکت مؤسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت که در اختیار          
اي و یا وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد             هاي سرمایه  اعتبارات تملک دارایی  

  . باشد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می
خرید خـودرو سـواري داخلـی       .  خرید هرگونه خودرو سواري خارجی ممنوع است       -28ماده  

دروهـاي مـازاد یـا اسـقاطی و     ي دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خو      ها  شرکتتوسط  
  
هـر سـال      اول اردیبهشت ماه    حداکثر تا  :1/6/1366مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور      75تبصره ماده    ـ 1

از اعتبـارات    ها به آنهـا ابـالغ و مقـداري    ها و موافقتنامه دستگاه باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه
  .تخصیص داده شود هاي مجري طبق قانون به دستگاه

سـت وجـه بـراي     مقررات مربوط به نحوه درخوا:1/6/1366مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور 75ماده  ـ 2
هـاي نقـدي بـه     حوالـه   ها و نیز مقررات مربوط به ابالغ اعتبار و شهرستان هاي اجرایی در مرکز و هاي دستگاه هزینه

  .بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد موجب دستورالعملی خواهد
نه ملـی قـوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نـشانی                  جهت مالحظه قانون مزبـور بـه سـاما          ـ 3

www.dotic.ir مراجعه نمایید.  

http://www.dotic.ir
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 و مؤسسات دولتی حداکثر به تعداد خروج خودروهاي سواري با رعایت مقررات مجاز              ها  هوزارتخان

  . خواهد بود
  .  موارد استثنا با تأیید هیأت وزیران خواهد بود-تبصره 

ي اجرایـی   هـا   ه، دسـتگا  )1(قانون محاسبات عمـومی کـشور     ) 37( در اجراي ماده     -29ماده  
 کـل   1392 سال   بودجهقانون  ) 5(د گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره          موظفن

داري کـل کـشور       بار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه         کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یک       
  . ارسال نمایند

ن قانون و تأمین درآمـد حاصـل از اجـراي قـانون هدفمنـدکرد             ) 21( در اجراي تبصره     - 30ماده  
جمهور مکلف اسـت بـه صـورت ماهانـه سـهم             یزي و نظارت راهبردي رییس       ر  ، معاونت برنامه  ها  هیاران

 داري کـل کـشور       به خزانـه   )2(قانون یادشده ) 3(و  ) 1(هاي مواد    سازمان مزبور را از بابت اصالح قیمت      
اي پرداخـت سـهم   قـانون بـر  ) 2(تبـصره  ) ط(کل کشور بتواند بـه مفـاد بنـد     داري اعالم نماید تا خزانه  

  . نفع اقدام نماید هاي ذي طرف
 در زمینـه  )3(قـانون برنامـه  ) 79( در راستاي دستیابی به اهداف منـدرج در مـاده        -31ماده  

  
منابع تأمین اعتبـار در   بینی درآمد و یا سایر       پیش :1/6/1366 مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور    37ماده ـ 1

. مجـوز قـانونی دارد    گـردد و در هـر مـورد احتیـاج بـه      قی نمیاشخاص تل بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از
  .باشد هاي اجرایی مربوط می موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاه مسؤولیت حصول صحیح به

  .مواد مزبور در این مجموعه درج گردیده است  ـ 2
در راسـتاي   :25/10/1389 مصوب مهوري اسالمی ایران ج توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم79ماده از  ــ  3

ریزي، سیاستگذاري، راهبـري،   برنامه و به منظور برنامه وري در رشد اقتصادي به یک سوم در پایان ارتقاء سهم بهره
وري  سازمان ملی بهره وري کلیه عوامل تولید از جمله نیروي کار، سرمایه، انرژي و آب و خاك، بهره پایش و ارزیابی

وري  شود تا برنامه جامع بهره استفاده از امکانات موجود ایجاد می  وابسته به معاونت باایران به صورت مؤسسه دولتی
ها  ها و مسؤولیت توزیع نقش وري، دربرگیرنده ی ارتقاء بهرهیوري و نظام اجرا اندارد بهرههاي است شاخص کشور شامل
یردولتی، بـه صـورت برنامـه    هـاي دولتـی و غــ    از بخـش  هاي اجتماعی، اقتـصادي و فرهنگـی اعـم    در کلیه بخش

 هـاي  تمـام دسـتگاه  . هاي یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیـران برسـاند   االجراء براي تمامی بخش الزم
مربـوط بـه بخـش خـود را بـه طـور        وري و اثر آن بر رشد اقتصادي ی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهیاجرا

وري از  وري را شــناسایی کننـد تـا اثـر بهـره      اثرگـذار بـر رشـد بهـره     تغیرهايها و م مستمر منتشر نمایند و سیاست
هـاي   تـشویقی بخـش   هاي تواند حاوي سیاست هاي مذکور می سیاست. باشد مزبور رشد صعودي داشته  هاي دستگاه

هـاي   هاي دستگا تبارات هزینهاز هر مرحله تخصیص اع %)3(حداکثر سه درصد  .هاي دولتی باشد غیردولتی و شرکت
مـصوبات    تأیید معاونت مبنـی بـر رعایـت   ارایهشود و پرداخت آن به دستگاه منوط به  می ی در خزانه نگهداريیاجرا

ی ایـن مـاده مـشتمل بـر برنامـه      یـ نامه اجرا آیین .وري است موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره
  .رسد ت وزیران می تصویب هیأ وري ایران به پیشنهادي سازمان ملی بهره



 148   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

از ) %3(ي اجرایی موظفند تا سه درصد       ها  هسازي رشد تولید ملی، دستگا     وري و زمینه   ارتقاي بهره 
اي خود را در قالب قراردادهاي پژوهشی        مایههاي سر  اي و تملک دارایی    اعتبارات پژوهشی هزینه  

وري دسـتگاه   ي ارتقاي بهـره ها هو از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنام        
وري،  هـاي کـاربردي در زمینـه ارتقـاي بهـره      وري کشور به پـژوهش  اجرایی با برنامه جامع بهره   

) 79(موضـوع مـاده     (وري    به بهـره   اقدام درخصوص تخصیص سه درصد مربوط      .اختصاص دهند 
منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرمـاه       ) قانون برنامه 

  .  خواهد بود1393
، معاونت با اعالم وزیر یا بـاالترین        )1(قانون برنامه ) 224(ماده  ) م( در اجراي بند     -32ماده  

اي  هـاي سـرمایه   سـه درصـد ازاعتبـارات تملـک دارایـی       ربـط یـک تـا        مقام دستگاه اجرایی ذي   
ي اجرایی را براي انجام امور پژوهشی و توسعه فناوري در اختیار وزارتخانـه متبـوع یـا            ها  هدستگا

   .دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد ربط قرار می دستگاه اصلی ذي
قانون برنامـه   ) 16(ماده) هـ( مندرج در جزء     اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف       

عـالی انقـالب فرهنگـی و        ها و نقشه جامع علمی کشور مصوب شوراي        فقط در چارچوب سیاست   
ي هـا   شـرکت  و   ها  ههاي تحقیقاتی دستگا   عالی علوم، تحقیقات و فناوري و اولویت       نظارت شوراي 

  
 :25/10/1389مصوب  مهوري اسالمی ایران جتوسعه قانون برنامه پنجساله پنجم 224بند م از ماده  ـ 1
دولتی که از اعتبارات بخـش تحقیقـات    هاي ی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتیهاي اجرا ـ کلیه دستگاه1 

کننـد، موظفنـد ایـن اعتبـارات را براسـاس       اسـتفاده مـی  ) یپژوهـش  توسعه علـوم و فنـاوري و یـا اعتبـارات    (کشور 
هزینه نمایند و هـر   شده توسط شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري هاي تحقیقاتی تعیین اولویت ها و سیاستگذاري

شـورا موظـف اسـت    .  دهندارایهعلوم، تحقیقات و فناوري  بار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شوراي ماه یک سه 
تحقیقـاتی   حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعـد گـزارش جـامعی از عملکـرد اعتبـارات      س از دریافت گزارش وپ

در شوراي عالی علوم، تحقیقـات و فنـاوري بـه     کشور را به همراه نتایج و دستاوردهاي پژوهشی تهیه و پس از تأیید
  . نمایدارایهمجلس شوراي اسالمی 

مجـوز از شـوراي گـسترش     ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کـه داراي  شگاهـ مازاد درآمد اختصاصی دان2
بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و سـایر مراجـع قـانونی      هاي علوم، تحقیقات و فناوري و آموزش عالی وزارتخانه

مورد بـه   بشود حس بینی می اعتباراتی که براي این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش باشند در سقف ربط می ذي
  .یابد می اند، اختصاص اي که درآمد را کسب کرده همان دانشگاه و مؤسسه

، ذکـر  )1(*راه و شهرسـازي  هـاي وزارت  هاي دانشگاهی که در قوانین بودجه ساالنه کشور، ذیـل ردیـف   ـ طرح3
هی اي دانـشگا  هـاي سـرمایه   ییـ ملـک دارا ت هـاي  شود مشمول تسهیالت قانونی موضـوع قـانون اجـراي طـرح     می

  .و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است هاي علوم، تحقیقات و فناوري وزارتخانه
ـ 1* جـایگزین  » وزارت راه و شهرسـازي « قانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي، عبـارت    4 به موجب ماده   
  .گردید» مسکن و شهرسازي«
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قـانون  ) 224(مـاده   ) م(بنـد ) 1(رسد و با رعایـت جـزء         ربط که به تصویب شوراي مذکور می       ذي

مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد  .شود برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می
  . دیگر ممنوع است

ـالی  - ي اجرایی از نهادها و مؤسسات پـولی ها ه پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی دستگا - 33ماده    م
  . باشد عتبار مصوب هر دستگاه اجرایی میخارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل ا

هاي اقتصادي و فنی ایران موظف است فهرست موارد فـوق            گذاري و کمک   سازمان سرمایه 
را به معاونت اعالم تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لـزوم از         

  .هاي مجاز اقدام نماید سایر ردیف
  

  ماده واحده) 3(تبصره ) م( بند یی اجرانامه نییآ
  )1( کل کشور1393قانون بودجه سال 

  28/12/1392مصوب 
 ،ی رفـاه ،ی خـدمات ي واحـدها شود ی اجازه داده می و مؤسسات دولت ها  هبه وزارتخان  -1 ماده

 از ی و حقـوق یقی به اشخاص حقی قبلي کاربرتی را با رعای و ورزشي هنر،ی فرهنگيها  مجتمع
  . مقررات مربوط به اجاره واگذار کنندری ساتی و با رعادهی مزاقیطر

 مقام مجاز   ای ی مؤسسه دولت  سیی ر ای ری برعهده وز  ي موارد قابل واگذار   صیتشخ -1 تبصره
  .باشد ی می تابع استاني واحدهاياز طرف آنان و استاندار و رؤسا

 و دیـ  از تولتیـ  و حمایقانون سامانده ) 8( موضوع ماده    ی منازل سازمان  يواگذار -2 تبصره
  . استی مستثننامه نیی آنیـ از شمول ا)2(1387 مصوب-عرضه مسکن

  
  . ابالغ شده است28/12/1392هـ مورخ 50351ت/192301نامه اجرایی مزبور به شماره  آیین ـ 1
   : با اصالحات و الحاقات بعدي25/2/1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب از  ـ 2

هــاي دولتــی کــه    هــا، مؤســسات دولتــی و شــرکت    کلیــه وزارتخانــه  -)28/9/1389اصــالحی ( 8مــاده 
نظور کمک بـه تـأمین مـسکن کارکنـان          باشد مکلفند به م     سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می         %)100(صددرصد

هاي سازمانی    خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوي مصرف مسکن، خانه           شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی      
نامه مربوطـه بـدون الـزام بـه رعایـت       نییاره استفاده کنندگان فعلی حسب آ    در مالکیت خود را پس از پایان مدت اج        

فاقـدین  ( از طریق مزایده عمومی یا بـه سـاکنین واجـد شـرایط           9/7/1365مصوب  هاي سازمانی     قانون فروش خانه  
 متـر مربـع بـه شـرط قابـل      200تـا  ) زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطالعات وزارت مسکن و شهرسازي      

یمـت  اضـافه ق ) %10( متر مربع غیرقابل تفکیک بـا ده درصـد         200وز و مازاد بر     رتفکیک بودن با قیمت کارشناسی      
 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل            200کارشناسی روز و مازاد بر      

شود واریز نماینـد   کل کشور در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتاح می         داري  را به حسابی که به وسیله خزانه      
t  
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 و یرسـان   اطـالع يها هگای در پای عموم دهی مزا ی نشر آگه  قیاز طر ) 1( ماده   ياجرا -2 ماده
  . انجام خواهد شد،یی دستگاه اجراطی اطالع عموم از شراي براراالنتشاری کثيها هروزنام

 يهـا   أتیـ  ه ،ی و در امـاکن ورزشـ      ي واگـذار  تیـ ولو برابر در ا   طی در شرا  ها یتعاون -تبصره
  .رندیگ ی قرار متی در اولوي مساوطی در شرای و شهرستانی استانیورزش

 و قانون روابط موجر ی شده در قانون مدن ینیب  شی مشمول احکام پ   یمیقرارداد تنظ  -3 ماده
  . مقررات مربوط خواهد بودریـ و سا1376 مصوب-و مستأجر
 ی شـده توسـط کارشـناس رسـم        نیـی  تع هیـ  پا مـت یاسـاس ق   بهـا بـر     اجاره زانیم -4 ماده
  .شود ی مشخص م،يدادگستر
 يبـرا )  چـک  يبه اسـتثنا   (ی کاف نی و تضم  می تنظ ی صورت رسم  به دینامه با   اجاره -5 ماده

  .خذ شودأ از مستأجر لی و تحوهی تخل،یبها، خسارات احتمال  اجارهافتیدر
 وکالـت  ای یندگی به صورت نمای جزئاً حتای کالً  مورد اجارهي واگذارتی ممنوع دیق -6 ماده

  . استینامه الزام  در اجارهيرکاربریی تغتی ذکر ممنوعزی و نریبه غ
عهـده    مورد اجاره متصور است و صرفاً بـر        نیع  که بر  ییها  هنی پرداخت هز  بی ترت -7 ماده
  .شود ی مدینامه ق  صرفه و صالح دولت در اجارهتی با رعاباشد، یمستأجر م

                                                                                                        
u  

  : منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیردهاي سنواتی آن در بودجه  )%100( درصد تا معادل صد
وجوه براي پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سـازمانی بـه منظـور اسـتفاده کارکنـان                 ) %20(درصد   معادل بیست  -1

 . شاغل در مشاغل کلیدي به تشخیص باالترین مقام دستگاه
ت تا در جهـت تـأمین نیـاز فاقـدین     وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرف ) %80( درصد  معادل هشتاد  -2

 . هاي این قانون هزینه نماید مسکن واجد شرایط در قالب برنامه
. هاي تفکیک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکیت بـه عهـده خریـدار اسـت                  ـ هزینه  )28/9/1389الحاقی  ( 3

 . الزم را به انجام رسانندسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداري ها موظفند کلیه اقدامات اجرائی 
هاي سازمانی واقع در شهرهاي محروم و یا شـهرهاي مـرزي بـر اسـاس اعـالم                     خانه ـ )28/9/1389الحاقی  ( 4

وزارت کشور و نیز شهرهاي زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعالم مرکز آمـار ایـران از شـمول مقـررات            
 . باشند این ماده مستثنی می

 و  راهبـه پیـشنهاد وزارت       ماه از تاریخ تـصویب ایـن قـانون بنـا            ی این ماده ظرف مدت یک     ینامه اجرا   ینی آ - تبصره
  . )2(* به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید)1(*شهرسازي

ـ 1* جـایگزین  » وزارت راه و شهرسـازي « قانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي، عبـارت    4 به موجب ماده   
  .گردید» مسکن و شهرسازي«
بـه تـصویب    7/2/1388 مـورخ    ك42428ت/24182 بـه شـماره      24/1/1388نامه مزبـور در تـاریخ         آیین  - 2*

  .  اصالح گردیده است28/6/1390 و 2/12/1388 ، 29/9/1388هاي  وزیران عضو کارگروه مسکن رسیده و در تاریخ
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 و  زاتیـ  از آن، نـوع تجه     ی بخش ایمشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و          -8 ادهم

  .شود ی مدینامه ق  آن در اجارهیفی کتیمشخصات وضع
 کـشور موضـوع     ی به حساب درآمد عموم    دی با نامه  نیی آ نی ا ي وجوه حاصل از اجرا    -9 ماده

 و مقـررات مربـوط      نیق قـوان   تا مطاب  زی کل کشور وار   1393قانون بودجه سال    ) 210213 (فیرد
  . شودنهیهز

 معتبر از مراجـع  تی مجوز فعالي دارادی طرف قرارداد بای و حقوقیقی اشخاص حق  -10 ماده
  . باشندربط ي ذیقانون

 نفـک ی که جـزء ال    یرسان   و خدمات  يبردار   بهره ي استانداردها ،ي نظارت بر کاربر   -11 ماده
عهده دستگاه   کنندگان بر    حقوق مصرف  تی و رعا  عمل  مورد يها  هبراساس تعرف  باشد، یقرارداد م 

  .باشد ی واگذارکننده مییاجرا
 از مـوارد فـسخ     یـی  دسـتگاه اجرا   صیکنندگان به تـشخ      حقوق مصرف  تیعدم رعا  -تبصره

  . خواهدشددی و شرط مذکور در قرارداد اجاره قباشد یقرارداد م
  

 )1(  کل کشور1393قانون بودجه سال ) 15(تبصره ) و(آیین نامه اجرایی بند 
  28/12/1392مصوب 

نامـه شـماره     کل کشور موضوع تصویب  1390قانون بودجه سال    ) 100(نامه اجرایی بند     آیین
قـانون  ) 15(تبصره  ) و(نامه اجرایی بند      به عنوان آیین   15/8/1390 هـ مورخ    47315ت/162727

  . گردد  کل کشور تنفیذ می1393بودجه سال 
  

  کل کشور 1390قانون بودجه سال ) 100(نامه اجرایی بند  آیین
  6/7/1390مصوب 

ي کشاورزي مشمول نظام صنفی کشاورزان کـه پروانـه فعالیـت        ها  هکارفرمایان کلیه کارگا   ـ1ماده
کننـد و بـا توجـه بـه قـوانین و              صنفی معتبر از نظام یادشده اخذ نموده و در بخش کشاورزي فعالیت می            

اند، در شمول قانون معافیت از  ن در روزنامه رسمی تأسیس گردیده   مقررات ثبتی با ارایه اساسنامه و درج آ       
 و اصـالحات بعـدي آن   ـ 1361پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند ـ مصوب  

  .باشند می
هرگونه تغییرات کارفرمایان داراي شخصیت حقوقی منوط بـه ثبـت آن در مرجـع ثبـت                  ـ1تبصره

  .باشد صنعتی و درج آن در روزنامه رسمی کشور می و مالکیت ها شرکت
  
  .است ابالغ شده 28/12/1392هـ مورخ 50353ت/192310نامه مزبور به شماره   آیین ـ 1
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ي صـندوق تـأمین     هـا   هکارفرمایان موظفند مدارك مورد نیاز موضوع این ماده را به شعب           ـ2تبصره
  .اجتماعی ارایه نمایند

ي هـا   ه مدیره و مـدیرعامل و سـایر مـدیران کارگـا           هیأتتوانند نام اعضاي      کارفرمایان می  ـ2ماده
کنند، در فهرست حقوق و مزد کارکنان  را در صورتی که از کارگاه حقوق دریافت مینامه  موضوع این آیین
  .شاغل درج نمایند

برداري از  کارفرمایان حقیقی با توجه به اسناد مالکیت یا اجاره، پروانه تأسیس یا پروانه بهره       ـ3ماده
انـه فعالیـت نظـام صـنفی        وزارت جهاد کشاورزي و واحدهاي تابع آنها، تعیین حدود و ثغـور کارگـاه، پرو              

  .کشاورزي و همچنین احراز نشانی اقامتگاه قانونی یا محل سکونت شناسایی خواهند شد
ـ  در هنگام تشکیل پرونده مدارك مورد نیاز مندرج در این ماده باید به همراه سایر مـدارك   تبصره 

  .ي صندوق تأمین اجتماعی ارایه شودها هبه شعب
ش کشاورزي که از نظام صنفی کشاورزي داراي پروانه فعالیت معتبر کارفرمایان صنعتی بخ ـ4ماده

نامه نـسبت بـه درج مشخـصات در           توانند با رعایت مفاد این آیین       باشند و در کارگاه اشتغال دارند، می        می
  .فهرست حقوق و مزد کارکنان شاغل اقدام نمایند

اه براي برخورداري از مزایـاي ایـن    در صورتی که کارفرما افرادي را بدون اشتغال در کارگ     ـ 5ماده
  .نامه محروم خواهد شد نامه به تأمین اجتماعی به عنوان کارگر معرفی نماید، از مزایاي این آیین آیین

  
  )12(تبصره ) ج(نامه اجرایی بند  آیین

  )1( کل کشور1393قانون بودجه سال 
  28/12/1392مصوب 

  : روند انی مشروح مربوط به کار مینامه اصطالحات زیر در مع  در این آیین– 1ماده 
اعتباراتی که طی قراردادهاي منعقد شده در اختیار بانک عامـل قـرار             : شده ره وجوه ادا  –الف  

  . گیرد می
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیـویی، شـرکت ارتباطـات زیـر             :  واگذارنده اعتبار  –ب  

  . ساخت و سازمان فناوري اطالعات
ها یا مؤسسات اعتباري که به موجـب قـانون و یـا بـا مجـوز بانـک                    کبان:  بانک عامل  –ج  

   .مرکزي جمهوري اسالمی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند
اي در   هاي مـدیریتی و مـشاوره      اي که به همراه کمک     سرمایه:  سرمایه گذاري خطرپذیر   –د  
  . شود ي دانش بنیان و نوپا قرار داده میها شرکتاختیار 

  
  . ابالغ شده است28/12/1392هـ مورخ 50352ت/192446نامه اجرایی مزبور به شماره  آیین ـ 1
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با تصویب مجمع عمومی و ) 1(ماده ) ب(ي موضوع بند ها شرکت سهم هر یک از – 2ده  ما

 مطـابق جـدول مـورد توافـق وزارت ارتباطـات و      1393متناسب با سود ویژه آنها در بودجه سال    
  . شود تعیین میجمهور   رییسریزي و نظارت راهبردي فناوري اطالعات و معاونت برنامه

نامه بابت سـرمایه گـذاري در توسـعه و ارتقـاء کـاربرد        این آیین  اعتبارات موضوع  – 3ماده  
ي نـرم   هـا   هفناوري اطالعات و ارتباطات کشور، سطح فناوري و کیفیـت تولیـدات، تولیـد برنامـ               

ي تحقیقـاتی منتهـی بـه      هـا   طـرح صدور خدمات فنی و مهندسی،حمایت از       افزاري، ایجاد زمینه    
اي، اشتغال آفرین و یـا صـادرات         اهی، آموزشی، توسعه  تولیدات آزمایشگ تولیدات نمونه صنعتی یا     

کاال و خدمات و سرمایه گذاري خطرپذیر در قلمـرو ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات بـه صـورت        
  . باشد هاي تعاونی و خصوصی می تسهیالت و کمک در اختیار بخش

داد منعقد شـده بـا    نامه و بر اساس قرار     واگذارنده اعتبار موظف است طبق مفاد این آیین        – 4ماده  
بانک عامل پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات، اعتبارات مربوط را در اختیـار بانـک عامـل                    

  . قرار دهد
تعیین گیرنـدگان   (، چگونگی مصرف، نحوه توزیع وجوه       ها  طرح بررسی و تصویب     – 5ماده  
 وجوه اداره شده، نـوع      ، سقف تسهیالت اعطایی، مدت بازپرداخت تسهیالت، نرخ سود        )تسهیالت

تضمینات و گردش کار و نظارت بر حسن اجرا بر عهده کارگروه منتخب وزیر ارتباطات و فناوري       
  . باشد اطالعات می
  . باشد  مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات قابل اجرا می– 1تبصره 
 طی قرارداد از طرف واگذارنده اعتبـار   کارمزد بانک عامل به عنوان حق عاملیت    – 2تبصره  

  . قابل پرداخت است
، )118(نامه اجرایی ماده  گذاري خطر پذیر بر اساس آیین   نحوه حمایت از سرمایه    – 3تبصره  

قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري            ) 224(ماده  ) ص(و بند   ) 151(ماده  ) الف(بند  
 )1( 6/7/1390  هــ مـورخ    47220ت  /134878اسالمی ایـران، موضـوع تـصویب نامـه شـماره            

  . باشد می
 اعتبار، وجوه پرداختی به بانک عامـل را بـر اسـاس             هحساب دستگاه واگذارند    ذي – 6ماده  

نامه اجرایی آن بـه عنـوان هزینـه           و آیین  )2(شی از مقررات مالی دولت    خقانون تنظیم ب  ) 7(ماده  
  
نامه مزبور به مجموعه برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران از                   جهت مالحظه آیین   ـ   1

  .انتشارات این معاونت مراجعه نمایید
 بانـک  :15/8/1384 مـصوب  مقـررات مـالی دولـت    یم بخـشی از قانون الحاق موادي به قانون تنظ      7ماده ـ 2

اعتبار کل اعتبـارات و تـسهیالت ریـالی     مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است پس از تصویب شوراي پول و
t  
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  . نماید قطعی منظور می
ي مربوط به وجـوه اداره شـده را بـه صـورتی             ها  حساباست   بانک عامل موظف     – 7ماده  

، اصـل و سـود   ها طرحنگهداري نماید که در هر زمان اطالعات مربوط به مصرف آن به تفکیک         
  . اط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشندستسهیالت اعطایی و اق

گیرد  اختی در اختیار واگذارنده اعتبار قرار می      اصل و سود تسهیالت و اقساط بازپرد       -تبصره  
نامـه اجرایـی آن و    قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت و آیـین      ) 7(تا مطابق مفاد ماده     

  . هاي غیردولتی قرار گیرد نامه مجدداً به صورت تسهیالت در اختیار بخش این آیین) 3(ماده
نامه   عملکرد اعتبارات موضوع این آیینبار  بانک عامل موظف است هرسه ماه یک  – 8ماده  

  . جمهور گزارش نماید ریزي و نظارت راهبردي رییس را به معاونت برنامه
نامـه بـا وزیـر ارتباطـات و فنـاوري اطالعـات               نظارت بر حسن اجراي این آیـین       – 9ماده  

  . باشد می
  

  قانون بودجه) 6(تبصره ) ط( بند یی اجرانامه نییآ
  )1( کل کشور1393 سال 

  6/1/1393مصوب 
  :روند ی به کار مری مشروح زی در معاننامه نیی آنیاصطالحات مندرج در ا -1 ماده
 يهـا  ی بـده هی که دولـت بـه منظـور تـسو         ینام ی ب ایاسناد بانام   : ی اسناد خزانه اسالم   -الف

                                                                                                        
u  

سـال و نـسبت    هـر  گذاري در بخش کـشاورزي و صـنعت در       سرمایه  هاي حمایت از توسعه    سیستم بانکی و صندوق   
مؤسـسات   هاي اعتباري و تـسهیالت نظـام بـانکی کـشور و     ند مدت به کوتاه مدت و برنامهبل اعتبارات و تسهیالت

هـاي مـذکور    قانون تأسـیس وزارتخانـه     و جهاد کشاورزي که به موجب      )2(*صنایعهاي    اعتباري وابسته به وزارتخانه   
هـاي جـاري و سـرمایه     اسالمی ایران رسیده باشد را براساس میزان سـپرده  ایجاد و به تأیید بانک مرکزي جمهوري

رشـد اقتـصادي و مهـار     هاي قانونی به نحوي تنظیم و اجرا نماید کـه اهـداف   پس از کسر تعهدات و سپرده گذاري،
نحـوه  . اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، تحقق یابد تورم منظور در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،

دوام  مختلف با تـأمین مجـوز الزم بـراي خریـد مـسکن و کاالهـاي بـا       هاي  تسهیالت بین بخش توزیع اعتبارات و
هر سال به تصویب هیأت وزیران خواهـد   ساخت داخل، براساس پیشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه

) 10(طرف دولت را در چارچوب سهم تـسهیالت تکلیفـی موضـوع مـاده      ها موظفند سهم اعالم شده از بانک. رسید
ماه هرسال به طـور   چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران حداکثر تا دي نون برنامهقا

  .هاي مصوب اختصاص دهند کامل به طرح
  . در حال حاضر وزارت صنعت معدن و تجارت -1*
  . ابالغ شده است17/1/1393هـ مورخ 50358ت/1267یی مزبور به شماره اجرانامه نییآ  ـ 1
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) 20( مطابق مـاده     يا  هی سرما يها یی تملک دارا  يها  طرح بابت   دیمسجل خود با حفظ قدرت خر     

 واگذار  یردولتی به طلبکاران غ   نی مع دی و سررس  ی اسم متیبه ق  )1( کشور یون محاسبات عموم  قان
  .باشند ی ماتی اسناد معاف از مالنیا. دینما یم

 نیـ  اوراق مـشارکت دولـت کـه در ا         الحـساب  ی معادل نرخ سود عل    یمبلغ: دی حفظ قدرت خر   - ب
 ی شـده بـه مبلـغ بـده       یلـب قطعـ    در پرداخـت ط    ری سال تأخ  کی يدرصد به ازا  ) %20 (ستیمرحله ب 

  .شود یمسجل اضافه م
 طـرف قـرارداد در   یردولتـ ی غمانکـاران ی قابل پرداخت دولـت بـه پ   یبده:  مسجل ی بده -ج
 )2( کشور یقانون محاسبات عموم  ) 19( که به استناد ماده      يا  هی سرما يها یی تملک دارا  يها  طرح

 دسـتگاه   سیـی  و ر  حـساب  ي ذ دیی به تأ   شده و  لیقانون مذکور تسج  ) 20( و با توجه به ماده     جادیا
  . باشددهی رسربط ي ذییاجرا

 ی و مؤسسات دولت   ها  ه طرف قرارداد با وزارتخان    یردولتی غ مانکارانیپ: یردولتی طلبکاران غ  -د
  .ی بودجه سنواتنی مندرج در قوانيا هی سرمايها یی تملک دارايها طرح يبه منظور اجرا

 دیاد نوشته شده و دولـت پرداخـت آن را در سررسـ      که در متن اسن    یمتیق: ی اسم متی ق -هـ
  . نموده استنیتضم

 عرضـه و    اتی کـه برحـسب مقتـض      هی در بازار ثانو   ی اسناد خزانه اسالم   متیق:  روز متی ق -و
  .گردد ی منییتقاضا تع

 بـازار بـورس اوراق بهـادار        دییـ  مورد تأ  يبورس اوراق بهادار تهران و بازارها     : هی بازار ثانو  -ز
  .رانیله فرابورس اتهران از جم

 يهـا   طـرح  طرف قـرارداد     یردولتی و وجه التزام طلبکاران غ     ي دفتر هیتسو: ی بده هی تسو -ح
 نیـ  موضـوع ا ی اسـناد خزانـه اسـالم    هیـ  توسط دولـت در قبـال ارا       يا  هی سرما يها ییتملک دارا 

  . نامه نییآ
 مالـک  يتقـال بـرا   قابل نقـل و ان ی که متضمن حقوق مالي مستندایهر نوع ورقه : ی ابزار مال - ط

  
 تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل      :1/6/1366 مصوب    قانون محاسبات عمومی کشور    20ماده   ـ 1

  .کننده بدهی اثبات پرداخت به موجب اسناد و مدارك
 تعهد از نظر این قـانون عبـارت اسـت از ایجـاد     :1/6/1366 مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور    19ماده   ـ 2

  :زدین بر ذمه دولت ناشی ا
  تحویل کاال یا انجام دادن خدمت - الف
  اجراي قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد - ب
  احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصالح - ج
  المللی با اجازه قانون ها یا مجامع بین المللی و عضویت در سازمان پیوستن به قراردادهاي بین - د
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- رانیـ  ا ی اسـالم  يقانون بازار اوراق بهادار جمهـور     ) 1(ماده) 24( منفعت آن باشد موضوع بند     ای و   نیع
  .)1(ـ1384مصوب 
 و بانـک  یـی  و داراي توسـط وزارت امـور اقتـصاد   نیـی  که پس از تع یبانک:  بانک عامل  -ي
ـ       رانی ا ی اسالم ي جمهور يمرکز  پرداخـت  ،یه اسـالم  از طرف ناشر نسبت به عرضه اسـناد خزان

 مبـادرت  تی امور مربوط، طبق قرارداد عاملری و انجام سادی اسناد پس از سررس   ی اسم متیاصل ق 
 در مـوارد لـزوم   رانیـ  ای اسالمي جمهوري و بانک مرکزیی و دارا  يوزارت امور اقتصاد  . ورزد یم
  .ندی نسبت به انتخاب چند بانک عامل اقدام نماتوانند یم

 از دولت اجازه انتشار اسناد خزانـه        یندگی که به نما   یی و دارا  ير اقتصاد وزارت امو :  ناشر -ك
  . را داردیاسالم
 يهـا  یـی  تملـک دارا   يهـا   طـرح  زاتیـ  تجه کنندگان  نیمشاوران، سازندگان و تأم   : مانکارانی پ - ل
 مـان ی موضوع پ ي است و اجرا   مانی امضاءکننده پ  گری که طرف د   ی حقوق ای یقی و شخص حق   يا  هیسرما

 در  مانکـار، ی پ ی قـانون  نانی و جانـش   نـدگان ینما.  به عهده گرفته است    مان،یاس اسناد و مدارك پ    را بر اس  
  .باشند ی ممانکاریحکم پ

 دو و سـه     ک،یـ  يدهای با سررس  دی با حفظ قدرت خر    ی اسناد خزانه اسالم   يواگذار -2 ماده
مطـابق   (يا هی سـرما يهـا  یی تملک دارا يها  طرح مسجل خود بابت     ی بده هیساله به منظور تسو   

 اردیــلی مهـزار  ی تـا سـقف سـ   ی اسـم مـت یبـه ق )  کـشور یقـانون محاسـبات عمـوم   ) 20(مـاده  
اسناد مزبـور بـه عنـوان ابـزار     .  مجاز استیردولتی به طلبکاران غ   الیر) 30,000,000,000,000(

 اسناد يسقف واگذار. شوند ی صادر میی و داراي امور اقتصادری وز ي محسوب شده و با امضا     یمال
  . خواهد بودالیر) 10,000,000,000,000 (اردیلیهزار م  دهزانی در هر مرحله به مشدهادی

 و روش   خی تـار  ،ی از قطعـات اسـناد خزانـه اسـالم         ي و تعداد هر سر    ی اسم متی ق نییتع - 3 ماده
 از اسـناد  یـی  اجرايهـا  ه از دسـتگا کیـ  سهم هر نیی تع ،یی و دارا  ي توسط وزارت امور اقتصاد    يواگذار

 ي و نظـارت راهبـرد     يزیـ ر   حـساب مطالبـات توسـط معاونـت برنامـه          هیو نحـوه تـسو     یخزانه اسالم 
 توسـط دسـتگاه     ی اسناد خزانـه اسـالم     ي واگذار ي برا یردولتی طلبکاران غ  يبند  تی و اولو  جمهور  رییس

  .شود ی انجام مربط ي ذییاجرا
  
هایی کـه در    اصطالحات و واژه:1/9/1384 مصوب اوراق بهادارجمهوري اسالمی ایران قانون بازار1 ماده  از ـ 1

  ...:باشند کار رفته است، داراي معانی زیر میه این قانون ب
و انتقال براي مالـک عـین و    هر نوع ورقه یا مستندي است که متضمن حقوق مالی قابل نقل: اوراق بهادار - 24

 در مفهوم ابزار مالی و اوراق بهـادار . معامله را تعیین و اعالم خواهد کرد ق بهادار قابلشورا، اورا. منفعت آن باشد یا
  .متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است
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 دییـ  کاغذ مخـصوص کـه مشخـصات آن بـه تأ    ي بر رویچاپ اسناد خزانه اسالم  -4 ماده

 نظارت  أتی و تحت نظر ه    رانی ا ی چاپخانه دولت  ی در شرکت سهام   رسد ی کل کشور م   يدار  هخزان
 بانک لی صورت مجلس تحومیشده پس از چاپ با تنظادیاسناد . شود یچاپ اوراق بهادار انجام م

  . خواهد شدرانی ای اسالمي جمهوريمرکز
 کاغـذ بـه   لیذ، تحو کاغ ی احتمال ي و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسر        صیترخ -5 ماده

 هی کاغذ، تـسو يها ه و باطلعاتی لوازم چاپ و ضاي امحا،ی چاپ اسناد خزانه اسالم    يچاپخانه برا 
 یی اجرا نامه  نیی مربوط بر اساس مفاد آ     ی موارد نظارت  ری توسط چاپخانه و سا    یافتیحساب کاغذ در  

هــ مـورخ    409ت/4444 شـماره    نامـه   بی کشور موضوع تصو   یقانون محاسبات عموم  ) 46( ماده
  .شود ی آن انجام مي و اصالحات بعد)1(رانی وزأتیه28/4/1368

 هر دوره توسط بانـک عامـل بـه بانـک            انی واگذار نشده در پا    یاسناد خزانه اسالم   -تبصره
) 16( موضـوع مـاده   ونیسیـ  کملیـ  اعاده و به منظور امحاء تحو   رانی ا ی اسالم ي جمهور يمرکز

  . مذکور خواهد شدنامه نآیی
 توسط بانک ي با نام در موقع واگذاری اسناد خزانه اسالمدارانیام و مشخصات خرن -6ماده

  .شود یعامل در ظهر آن درج م
 واگـذار شـده را بـا ذکـر     ی بانک عامل مکلف اسـت صـورت اسـناد خزانـه اسـالم       -7ماده

 هر ماه به وزارتخانـه مـذکور اعـالم          انی تا پا  یی و دارا  يمشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصاد     
  .دینما

 ایـ  شعب بانک عامل در وجه دارنـده     قی از طر  دی پس از سررس   یاسناد خزانه اسالم   -8ماده
  .مالک اسناد قابل پرداخت است

 بانـک عامـل     اریـ  در اخت  دی واگذار شده در سررس    ی اسناد خزانه اسالم   ی اسم متیق -9 ماده
 نخواهد بود و دارنده      مشمول مرور زمان   ی اسناد خزانه اسالم   ی اسم متیپرداخت ق . ردیگ یقرار م 

 اسـناد  ی اسممتی به بانک عامل مراجعه و صرفاً ق   دی هر زمان پس از سررس     تواند ی مالک آن م   ای
  .دی نماافتیرا در

 ي موظف است اعتبارات الزم بـرا      جمهور  سیی ر ي و نظارت راهبرد   يزیر  معاونت برنامه  - 10 ماده
 ی را طـ   تیـ  چـاپ و حـق عامل      يهـا   هنی هز  و دی در سررس  ی اسناد خزانه اسالم   ی اسم متیبازپرداخت ق 

 اعتبـار   ي تکـافو  ایـ در صورت عدم وجود     . دی بودجه ساالنه کل کشور منظور نما      حی در لوا  ی خاص فیرد
 یـی  و داراي توسط وزارت امور اقتصاددی در سررس  ی دولت، اسناد خزانه اسالم    یمصوب در بودجه عموم   

شـده  ادی اسـناد  هی حکم تا زمان تسونیا. است و پرداخت نی همان سال قابل تأم  یاز محل درآمد عموم   
  
  .نامه مزبور به مجموعه محاسبات عمومی از انتشارات این معاونت مراجعه نمایید جهت مالحظه آیین  ـ 1
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  . استیبه قوت خود باق
 ي توسط بانـک مرکـز  نامه نیی آنی بازپرداخت شده موضوع ا یاسناد خزانه اسالم   -11 ماده

  . امحاء خواهد شدرانی ای اسالميجمهور
 از محـل    یـی  و دارا  ي توسط وزارت امور اقتـصاد     تی چاپ و حق عامل    يها  هنیهز -12 ماده

  .شود یپرداخت م) 10(ات موضوع ماده اعتبار
 بـه طلبکـاران     هیـ  اول صی پـس از تخـص     ی اسناد خزانـه اسـالم     هیداد و ستد ثانو    -13 ماده

 .  استریپذ  امکانهی بازار ثانوقی صرفاً از طر،یردولتیغ
 و مقررات مربوط در     نی الزم را برابر قوان    داتیسازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمه       

 به عمل هی در بازار ثانونامه نیی آنی موضوع ای و انجام معامله اسناد خزانه اسالمرشیخصوص پذ
  .آورد

  .ردی مورد استفاده قرار گزی نقهی به عنوان وثتواند ی میاسناد خزانه اسالم -تبصره
 وجـه، اسـناد    نی با تأم  دی کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررس         يدار  خزانه -14 ماده

 مجدد  عی شده قابل توز   دیاسناد بازخر . دی نما دی روز بازخر  متی به ق  هی در بازار ثانو    را یخزانه اسالم 
  .شود ی امحاء منامه نیی آنیا) 11(نبوده و مطابق ماده

   
  )1(کل کشور 1393قانون بودجه سال ) 21( تبصره یی اجرانامه نییآ

 10/1/1393مصوب 
  :رود ی به کار مریروح ز مشی در معاننامه نیی آنی اصطالحات مندرج در ا-1ماده
 امداد امام   تهیکم (یتی حما ي تحت پوشش نهادها   يخانوارها: تی تحت حما  يخانوارها -الف

 دییـ  و تأ  یتی حمـا  ي نهادهـا  صی که به تشخ   ییو خانوارها )  کشور یستیو سازمان بهز  ) ره(ینیخم
  )2(.اشند نبی زندگی اساسيازهای حداقل ننی قادر به تأمیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

  
  . ابالغ شده است16/1/1393هـ مورخ 50614ت/835 شمارهنامه اجرایی مزبور به  آیین ـ 1
هاي تحول نظام   هیأت وزیران درخصوص اجراي برنامه27/2/1393 -هـ 50529ت/19584از تصویبنامه  ـ 2

  ...: 10/2/1393سالمت مصوب 
اي خانوارهـاي تحـت حمایـت      سازمان بیمه سالمت ایران مکلف است نسبت به پوشش و ارایه خدمات بیمـه      -6

 کل کـشور  1393قانون بودجه سال ) 21(نامه اجرایی تبصره     آیین) 1(ماده  ) الف(فاقد بیمه پایه سالمت، موضوع بند       
 .  به صورت رایگان اقدام نماید1393/ 1/ 16هـ مورخ 50416ت/835نامه شماره  موضوع تصویب

شـدگان   نامـه مطـابق سـایر بیمـه        این تصویب ) 6(شدگان موضوع بند      ساز و کار و نحوه ارایه خدمات به بیمه         -7
اي بـه نـام پایگـاه        سازمان بیمه سالمت ایران خواهد بود و اطالعات مربوط به آنهـا در پایگـاه اطالعـاتی جداگانـه                  

  . شود اطالعات بیمه همگانی و اجباري پایه سالمت نگهداري می
t  
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 ی و متقاضـ   ازمنـد ی ن يدرخواسـت سرپرسـت خانوارهـا     ) فرم(کاربرگ  : نام  ثبت) فرم(کاربرگ   - ب

  ارانهی افتیدر
                                                                                                        

u  
هـاي   رح تملـک دارایـی   وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف اسـت ظـرف سـه مـاه از محـل اعتبـار طـ                     -8

نـسبت  ) گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتمـاعی             (10517005اي شماره    سرمایه
و فـراهم سـازي امکـان       ) پایـه و تکمیلـی    (هاي اجتماعی، درمـان و سـالمت         به ایجاد بانک و پایگاه اطالعات بیمه      

گـر   هـاي تجـاري بیمـه     مرکزي جمهوري اسالمی ایـران و کلیـه شـرکت   بیمه. استعالم بر خط و روزآمد اقدام نماید   
  . موظفند اطالعات مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار وزارت مذکور قرار دهند

اي خواهد بود که ظرف سـه مـاه پـس از ابـالغ         سطح و نحوه دسترسی به اطالعات این پایگاه مطابق بخشنامه          - تبصره  
  . شود ارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابالغ میاین تصویبنامه توسط وز

هـاي تحـول نظـام     گر پایه مکلفند سطح و شمول تعهدات خود را در حد آغاز اجراي برنامـه           هاي بیمه   سازمان -9
هاي بیمه پایه بـا توجـه بـه      انگر پایه، باالترین تعهد هر یک از سازم        مالك تعهد سازمان بیمه   . سالمت حفظ نمایند  

  . شوراي عالی بیمه سالمت کشور خواهد بود مصوبه چهل و نهمین جلسه
گر تجـاري موظفنـد    هاي بیمه گر پایه، بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران و شرکت        هاي بیمه   کلیه سازمان  -10

  . موزش پزشکی همکاري کنندهاي تحول نظام سالمت با وزارت بهداشت، درمان و آ در راستاي اجراي برنامه
گزاران مطابق   هاي بیمه پایه و تجاري مکلفند در طی اجراي برنامه تعهدات خود را در قبال بیمه                 شرکت –تبصره  

  . قراردادهاي فیمابین حفظ نمایند
هاي تشخیصی و درمانی بخش بستري در مراکز درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش                   هزینه -11
شـدگان روسـتایی،    براي بیمه) %95(براي افراد ساکن در شهرها و نود و پنج درصد      ) %90(ی معادل نود درصد     پزشک

ت وزیـران از محـل اعتبـارات    أهاي بخش دولتـی مـصوب هیـ    عشایر و شهرهاي زیر بیست هزار نفر براساس تعرفه      
  . شود مربوط موضوع این تصویبنامه پرداخت می

شدگان روستایی و عشایر و شهرهاي زیر بیست هـزار نفـر از محـل     تفاوت سهم بیمهپنج درصد ما به ال ـتبصره  
  . مالیات سالمت موضوع یک واحد درصد اضافه شده به نرخ مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهدشد

د  کلیه مراکز درمانی ارایه دهنده خدمت موظفند تمامی داروها، لوازم، تجهیزات پزشکی و اقالم مصرفی مـور      -12
این . هاي آن را در صورتحساب درمانی بیماران بخش بستري ثبت نمایند           تعهد بیمه پایه را رأساً تهیه نموده و هزینه        

  . مراکز حق ارجاع بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و لوازم مصرفی به خارج از مراکز را ندارند
اروها، اقالم و تجهیـزات مـورد تأییـد     وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست کلیه د         -13

  . ها و نهادهاي دیگر اعالم نماید این تصویب نامه و قیمت آنها را در ابتداي هر سال به سازمان) 8(موضوع بند 
گـر   هـاي بیمـه    دهنده خدمت موظف به تنظیم و تفکیک اسناد ارسـالی بـه سـازمان               کلیه مراکز درمانی ارایه    -14

  . باشند ي اعالمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میها براساس ضوابط و سرفصل
هـاي آن توسـط وزیـر     هاي اجرایی و نحوه ارزیابی و نظارت بر اجراي این تـصویبنامه و برنامـه             دستورالعمل -15

  . شود بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابالغ می
یافته نـسبت بـه جابجـایی        ع تخصیص  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است تا در سقف مناب            -16

  . هاي تحول نظام سالمت موضوع این تصویب نامه اقدام نماید منابع، صرفاً در بین برنامه
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  ها هارانی يستاد هدفمندساز: ستاد -ج
  ها هارانی يسازمان هدفمندساز: سازمان -د

  جمهور سییر ي و نظارت راهبرديزیر معاونت برنامه: معاونت -هـ
قـانون  ) 3(و  ) 1( موضـوع مـواد      يها  متی ق شینابع حاصل از افزا    م 1393در سال    -2 ماده

 بیـ وکارها و الزامـات بـه ترت   در قالب ساز   ران،ی وز تأی به شرح مصوبات ه    ها  هارانی يهدفمندساز
  :شود ی مزی کل کشور واريدار  وصول و به خزانهلیذ

 يبـه ازا  مـاه قبـل را   کیـ  هر مـاه درآمـد   ستمی نفت موظفند تا ب  شی پاال يها  شرکت -الف
) 2(تبصره) الف(بند ) 3( که براساس جزء ی برابر ارقامي گازعاناتی هر بشکه نفت خام و ملیتحو

ـ    قیـ  از طر  شـود،  ی م نیی کل کشور تع   1393قانون بودجه سال      و پخـش    شی پـاال  ی شـرکت مل
 نی کـل کـشور بـه همـ    يدار  که نزد خزانهيا  جداگانهيها حساب ای به حساب    ی نفت يها  هفرآورد
  .ندی نمازی وارشود، یافتتاح ممنظور 
 هر متر مکعب گـاز فروختـه شـده در داخـل     ي مکلف است به ازارانی گاز ا یشرکت مل  -ب
 کـه توسـط خزانـه    ی را به حساب الیر) 977(معادل  ) ها  هروگای ن یبدون احتساب گاز مصرف   (کشور  

  .دی نمازی وارشود، یافتتاح م
 وات ساعت برق    لوی هر ک  ي به ازا  ربط ي ذ يها   شرکت قی موظف است از طر    رویوزارت ن  -ج
 کـه توسـط خزانـه افتتـاح         ی به حـساب   الیر) 164( مبلغ   ی و برق صادرات   نی مشترک هی کل یمصرف

  .دی نمازی وارشود، یم
 نی مشترک هی کل ی وات ساعت برق مصرف    لوی فروش هر ک   ي در ازا  الیر) 62(معادل   -تبصره

 روی وزارت ن  اری برق و آب در اخت     دی تول يحدها از وا  تی حما ي به خزانه برا   يزی وار یو برق صادرات  
  .ردیگ یقرار م
 کاالها و خدمات منـدرج در       ری نان، برق و سا    ارانهی از محل    الی ر اردیلیم) 112000(مبلغ   -د

  .ابدی ی منظور اختصاص منی کل کشور به ا1393قانون بودجه سال 
  :گردد ی منهی هزلیبه شرح ذ) 2( مفاد ماده ي کل منابع حاصل از اجرا-3ماده
 افـت ی در ی متقاضـ  ازمنـد ی ن ي به سرپرستان خانوارهـا    يرنقدی و غ  ي نقد ارانهیپرداخت   -الف

  : خواهد بودری زبی به ترتارانهی
 منـدرج  طی صرفاً با قبول شـرا    ي نقد ارانهی افتی در ی متقاض ازمندی ن يـ سرپرستان خانوارها  1

 که يا در سامانه) فرم( کاربرگ لی تکم نسبت بهتوانند ی م،ي نقدارانهی يتقاضا) فرم(در کاربرگ  
  .ندی اقدام نماگردد، ی مجادی و ایتوسط سازمان طراح

 ي نقـد  ارانـه ی افـت ی اعالم انـصراف از در     يعدم ثبت نام در سامانه مذکور به معنا        -تبصره
  .خواهد بود
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 انی بـودن متقاضـ    طی واجد شـرا   ی اطالعات موجود نسبت به بررس     هیـ سازمان براساس کل   2
 اطالعـات   ی و ضـمن اعـالم رسـم       نیـی  تع ی را در مقاطع مختلف زمـان      رمشمولیو افراد غ  اقدام  
  .دینما ی اقدام مي نقدارانهی افتیها از در  به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنياقتصاد

  .رسد ی ستاد مبی سازمان به تصوشنهادی بند با پنیدستورالعمل ا -تبصره
 کل کشور ارائـه هرگونـه اطالعـات         1393جه سال   قانون بود ) 21(تبصره  ) و(ـ مطابق بند    3
 و  یافتی در ارانهی سازمان، موجب استرداد وجوه      صی به تشخ  انی متقاض ي نادرست از سو   ياقتصاد

  . خواهد شدیافتی درزانی سه برابر مي نقدمهیجر
 خواهد بـود کـه بـا    ی بند به موجب دستورالعمل نی موضوع ا  مهی جر افتیوکار در ساز -تبصره

  .دی ستاد خواهد رسبیزمان به تصو ساشنهادیپ
 مـورخ   628 شـماره    ی مطابق دستورالعمل ابالغـ    ها  هارانی ي هدفمند یـ جلسات ستاد استان   4

 فرماندار استیها با ر  استاندار و در شهرستاناستی به ر  جمهور  سیی ر یی معاونت اجرا  10/1/1393
ط اسـتانداران بـه      اقدامات انجـام شـده هـر هفتـه توسـ           يها   و گزارش  لیبه صورت منظم تشک   

  .شود ی ستاد ارسال مرخانهیدب
 و منحصراً   يرحضوری به صورت غ   توانند یسرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، م        -5
قانون ) 10 ( ماده ونیسی خود را به کم    تی ماه شکا  کی اعالم شده، ظرف     ینترنتی ا گاهی پا قیاز طر 

اعـالم   )1(29/3/1389 مـورخ    39640/44697 شماره   نامه  می موضوع تصم  ،ها  هارانیهدفمندکردن  
  .دینما ی و سازمان اعالم می را ظرف پانزده روز به متقاضی نظر قطعزی نونیسی کمنیکنند و ا

 زیـ  و تجهیرسـان    اطـالع  ،ها  هارانی مشمول   يها  ه گرو یی شناسا ي الزم برا  يا  منابع بودجه  -6
کل کـشور   1393انون بودجه سال ق) 21( تبصره يسازمان از منابع حاصل از اجرا   ) تیسا (گاهیپا

  . خواهد شدنیتوسط سازمان تأم
 نـد ینما ی کـشور اسـتفاده مـ      ی که از بودجـه عمـوم      یی و نهادها  یی اجرا يها  ه دستگا هیـ کل 7

قـانون  ) 21( موضوع تبصره    ی هرگونه اقدام قانون   يموظفند اطالعات مورد درخواست سازمان برا     
  .زمان قرار دهند سااری کل کشور را در اخت1393 سال  بودجه
 پول ي شوراي که از سو  ی مکلفند براساس دستورالعمل   ،ي و مؤسسات اعتبار   ها  بانک هیکل -8

 و  ی مـال  یی توانـا  یابیـ ثبت نام را در ارز    ) فرم( اطالعات مندرج درکاربرگ     شود، یو اعتبار ابالغ م   
  .ندی لحاظ نماالتی تسهری ساای پرداخت وام ي افراد براي اقتصادیسنج رتبه
 ي معادن و کـشاورز ع،ی صنا ،ی بازرگان يها   اتاق ری کشور نظ  ي اقتصاد ي نهادها ریسا -صرهتب

  
 www.dotic.irبراي مالحظه مصوبه مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایـران   ـ 1
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 تواننـد  ی مـ  زیـ  ن ی صـنف  يهـا    و کـانون   هـا   هی اصناف و اتحاد   يها   و اتاق  رانی ا ی اسالم يجمهور
 به التی تسهای هرگونه خدمات هی اراينام را مبنا ثبت) يها فرم (يها اطالعات مندرج در کاربرگ   

  .قرار دهند انیمتقاض
 ي الزم را بـرا يزیـ ر   سازمان، برنامه  ي موظف است با همکار    یـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع      9

 انجـام دهـد کـه    يا گونـه   را به  تی تحت حما  ي خانوارها یی غذا تی امن نی به منظور تأم   ها  هارانیپرداخت  
 کـشور ضـمن   یستیـ و سـازمان بهز   ) ره( ینـ ی امـداد امـام خم     تـه ی تحـت پوشـش کم     ي خانوارها هیکل

 ری نـسبت بـه پوشـش دادن سـا     شتریـ  اطالعـات ب   افـت ی به مرور و با در     ،يرنقدی غ ارانهی از   يبرخوردار
 ایـ و  ) ره(ینـ ی امـداد امـام خم     تـه ی کم قیـ  براساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طر       ازمندی ن يخانوارها

  .دی کشور اقدام نمایستیسازمان بهز
  .باشد ی منی بند قابل تأمنیوضوع ا مدارس از محل منابع مری شارانهی -تبصره

  :ردیگ ی صورت مری به شرح ز)21(تبصره ) ب(بند ) 2(کمک به بخش سالمت موضوع جزء  - ب
 رانیـ  سـالمت ا مـه ی سـازمان ب قی موظف است از طر  یـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع      1 

  .دی سالمت اقدام نماهی پامهی نمودن افراد فاقد بمهینسبت به ب
 نسبت به   رانی سالمت ا  مهی سازمان ب  قی از طر  یبهداشت، درمان و آموزش پزشک    ـ وزارت   2

 ی در تمـام   ي بـستر  ی و درمان  یصی تشخ يها  هنی در پرداخت هز   ماری ب ی پرداخت يها  هنیپوشش هز 
 در مراکـز فـوق   هی پايها همی بشدگان مهی بی تمام ي تحت پوشش آن وزارتخانه برا     یمراکز درمان 

  .دی اقدام نمارانی وزأتی مصوب هیت بخش دوليها هبراساس تعرف
 وزارت بهداشت، درمان    نی براساس توافق ب   ی مراکز درمان  ری سا يها  هنیپرداخت هز  -تبصره

  . و آن مراکز خواهد بودیو آموزش پزشک
 يدرصـد و بـرا    ) 10( معـادل    يبابت خدمات بـستر   ) 2( موضوع جزء    ماری ب یـ سهم پرداخت  3
  . خواهدبودها هنیدرصد کل هز) 5( معادل انیروستائ
روز به  ) 10( خواهد بود که حداکثر ظرف       ی فوق براساس دستورالعمل   ي بندها يـ نحوه اجرا  4
  .دی ستاد خواهد رسبیتصو

شده   مبادلهيها ه مندرج در موافقتنامتیبراساس شرح فعال) ب( اعتبارات موضوع بند   هیکل -5
  .گردد ی منهی هزربط ي ذیی اجرايها هبا معاونت توسط دستگا

 بهبـود حمـل و نقـل     د،یـ  کمک بـه بخـش تول      ي و منابع الزم برا    ییکار اجرا وساز -4 ماده
) 21(تبـصره  ) ب(بند ) 1( موضوع جزء ،يدی تولي در واحدهاي مصرف انرژيساز نهی و به یعموم

 ي معاونـت و بـا همکـار       شنهادیـ  هر بخـش بـه پ      کی کل کشور به تفک    1393قانون بودجه سال    
 تعاون، کار   ،ي صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرساز         ،ي جهادکشاورز يها  هوزارتخان

 حمـل و نقـل و       تیری مـسلح و سـازمان و سـتاد مـد          يروهای ن یبانی دفاع و پشت   ،یو رفاه اجتماع  
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  .دی ستاد خواهد رسبیسوخت کشور به تصو

 براسـاس   ي نقـد  ارانـه ی افـت ی در انی متقاضـ  يازمنـد ی ن صینام و تـشخ     نحوه ثبت  -5 ماده
  .رسد ی ستاد مبی سازمان به تصوشنهادی خواهد بود که با پیعملدستورال
 خواهـد بـود کـه بـا     ی براساس دستورالعملي نقدارانهی افتیکار انصراف از در  سازو -6 ماده

  .رسد ی ستاد مبی سازمان به تصوشنهادیپ
 سـتاد و    ی تخصـص  يها  هگرور کا شنهادی با پ  نامه  نیی آ نی موضوع ا  يها  دستورالعمل -7 ماده

  . و ابالغ خواهد شدبی ماه در ستاد تصونی فروردانی معاونت حداکثر تا پادییتأ
 

  قانون بودجه) 6(تبصره ) ز( بند یی اجرانامه نییآ
 )1( کل کشور1393سال 

 6/1/1393مصوب 
  :روند یکار مه  بری مشروح زی در معاننامه نیی آنیاصطالحات مندرج در ا ـ1ماده

  . کل کشور1393قانون بودجه سال  :الف ـ قانون
  .رانی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز :يب ـ بانک مرکز

 نفـت،  رو،ی نيها ه وابسته به وزارتخانيها  شرکت،ییاراد و يوزارت امور اقتصاد :ج ـ ناشر 
 اطالعات، صنعت، معدن و    ي مسلح، ارتباطات و فناور    يروهای ن یبانی دفاع و پشت   ،يراه و شهرساز  

  . وابستهيها  کشور و سازمانيها يدار و شهريتجارت و جهاد کشاورز
 و ها ه پروژي اجراتی با اولوی و مالي اقتصاد،ی فنهی توجي دارای انتفاعيها طرح :د ـ طرح 

 حمل و نقل، يها طرح ،ي مرزيها  و مهار آبگانی نفت و گاز مشترك با همسا نیادی م يها  طرح
 آب و يهـا  هخان هی تصفکن، نیری آب شيها طرح لی آب، احداث و تکمنی و تأم  ی آبرسان يها  طرح

 اسـتفاده از اوراق     ی متقاضـ  افتـه ی  برق و منـاطق محـروم و کمتـر توسـعه           يها  هروگایفاضالب، ن 
 ی از مقـررات مـال   ی بخـش  میقانون تنظ ) 88( ماده   تی با رعا  ی صکوك اسالم  ای و   یالیمشارکت ر 

  .رسد ی اقتصاد مي شورابی که به تصوییها طرحو  )2(دولت
 مجـوز  ایـ  که به موجب قـانون  نام ی بای بانام یاوراق بهادار اسالم: رکتهـ ـ اوراق مشا 

 منتـشر و تـابع      نی مدت مع  ي مشخص برا  ی اسم متی به ق  رانی ا ی اسالم ي جمهور يبانک مرکز 
  .باشد ی آن میی اجرانامه نییـ و آ1376قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 

  
  . ابالغ شده است24/1/1393هـ مورخ 50357ت/4535نامه اجرایی مزبور به شماره   آیین ـ 1
 قـانون بودجـه سـال    6تبـصره  ) الـف ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در پاورقی بنـد         88 ماده    ـ 2

  .درج گردیده است) همین مجموعه(کشور   کل1393
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  ی اوراق بهادار اسالم :و ـ صکوك
 ی اسـم متی به قي بانام که با مجوز بانک مرکزیاوراق بهادار اسالم : اجاره ـ صکوك ز

 یـی  از دارا  ی و دارنده آن به صورت مشاع، مالک بخـش         شود ی منتشر م  نی مدت مع  يمشخص برا 
  .شود ی واگذار می بانایکننده   که منافع آن بر اساس قرارداد اجاره به مصرفباشد یم

 ناشر منتـشر  يها ه پروژی مالنی تأمي که برای اسالماوراق بهادار :ح ـ صکوك استصناع 
 پـول و  ي مصوب شـورا یی شده در دستورالعمل اجراحی تصري و دارنده آن تابع قراردادها   شود یم

  .باشد یاعتبار م
 و  کـصد ی مبلـغ    شود یقانون، به ناشران اجازه داده م     ) 6(تبصره  ) الف( بند   يدر اجرا  ـ2ماده

 ی صکوك اسـالم   ای و   یالی اوراق مشارکت ر   الیر) 000/000/000/000/150 (اردیلیپنجاه هزار م  
 ری از ناشران به شرح جدول زکیسهم هر . ندی خود منتشر نما  نی با تضم  ها  طرح يبه منظور اجرا  

  : شود ی منییتع
  
 )الی راردیلیم(مبلغ   )6(تبصره ) الف(وضوع بند م يها شرکت   فیرد

  000/50   تابعه وزارت نفتيها شرکت   1
 000/40  روی تابعه وزارت نيها کتشر  2
 000/25  ي تابعه وزارت راه و شهرسازيها شرکت   3
  000/10   اطالعاتي تابعه وزارت ارتباطات و فناوريها شرکت   4
 000/5   مسلحيروهای نیبانی تابعه وزارت دفاع و پشتيها شرکت  5
  000/10   تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارتيها شرکت   6
  000/10  يزارت جهاد کشاورز تابعه ويها شرکت   7

 000/150   جمع کل

 ایـ  آنهـا اوراق مـشارکت و        ي بـرا  نامـه   نیـی  که مطابق آ   ییها  طرح يهنگام واگذار  ـ3ماده
 يها  نی تضم فی تکل نیی و مقررات مربوط نسبت به تع      نیصکوك منتشر شده است بر اساس قوان      

  . آنها اقدام خواهد شد
 خـود کـه     يهـا   طرح ازی مورد ن  ی از منابع مال   ی قسمت نی به منظور تأم   تواند یناشر م  ـ4ماده

 ی اسالم ي جمهور ي در سقف جدول مذکور به بانک مرکز       ربط ي ذ ری وز يحجم انتشار آن از سو    
 انتـشار اوراق    ي شـده بـرا    ادیـ  از بانـک     هیـ  موافقـت اول   ي نسبت به تقاضا   گردد، ی اعالم م  رانیا

  .دیقدام نما و مقررات مربوط انی صکوك بر اساس قوانایمشارکت و 
ـ 5ماده  استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق ی متقاضيها طرحناشران مکلفند فهرست   
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 جهت ربط ي ذری وزقی از طرنامه نیی آنی روز پس از ابالغ استی صکوك را ظرف ب ایمشارکت و   

  .ندی اقتصاد ارائه نماي شورابیتصو
ـ 6ماده  بـه  يرح، قابـل واگـذار   صکــوك فـروش نرفتـه هـر طــ     ایـ اوراق مــشارکت و    

 همان طرح در سقف مطالبـات معـوق طـرح بـا             زاتی تجه کنندگان  نی مشاوران و تأم   مانکاران،یپ
 ي و نظارت راهبرد   يزیر   مربوط و معاونت برنامه    حساب ي و ذ  یی مقام دستگاه اجرا   نی باالتر دییتأ

  .  استجمهور رییس
  .باشد یک عامل نم توسط باندی قبل از سررسدیاوراق واگذار شده قابل بازخر

ـ   طـرح  زاتیـ  تجهکنندگان نی مشاوران و تأممانکاران،یناشر مکلف است فهرست پ تبصره 
 دهی مربوط رس  حساب ي ذ دیی مطالبات معوق آنها که به تأ      زانی را به همراه م    نامه  نیی آ نیموضوع ا 

  . دهدهی اراياست، به بانک مرکز
 هیـ  از ناشـر، موافقـت اول      يبانک مرکـز  با ارائه مدارك و مستندات مورد درخواست         ـ7ماده

 روز از ستیـ  و ناشـر ظـرف ب     شـود  ی هفته صادر م   کی صکوك ظرف    ایانتشار اوراق مشارکت و     
  . عامل خواهد بوديها بانک ای مکلف به انتخاب بانک هی موافقت اولافتیزمان در
ـ 8ماده  طـرح در چـارچوب   ی روز نـسبت بـه بررسـ   ستیبانک عامل موظف است ظرف ب  

 نیـ  موضـوع ا ی صـکوك اسـالم  ای و یالی و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ر  نیقوان
  .دی اقدام نمانامه نییآ

 دییـ  تأيهـا  طـرح  ی و مـال ي اقتصاد،ی فنهی گزارش توج  دیی پس از تأ   يبانک مرکز  ـ9ماده
ا  ری صکوك اسالمای و یالی انتشار اوراق مشارکت رطیشده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرا

  .دینما یاعالم م
 از اوراق مشارکت یانتشار بخش    ناشر را به   تواند ی خود م  صی به تشخ  يبانک مرکز  ـ10ماده

  .دی مجاز، ملزم نمايها ه سامانقی از طریکی به صورت الکترونی صکوك اسالمای و یالیر
 اجاره صـکوك منتـشر شـده، در         ایبازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشارکت و          ـ11ماده

  .قانون خواهد بود) 6( در تبصره ربط ي ذي مطابق بندهادی سررسزمان
ـ   از نامـه  نیـی  آنیـ  اجاره صـکوك منتـشر شـده موضـوع ا    ایسود اوراق مشارکت و  تبصره 

 پـول و    ي آنهـا براسـاس مـصوبات شـورا        الحساب ی معاف و نرخ سود عل     اتیپرداخت هرگونه مال  
  .شود ی منییاعتبار تع
 نیقــانون، ناشــر مکلــف بــه تــأم) 6(تبــصره ) د(و ) الــف (ي بنــدهايدر اجــرا ـــ12مــاده

 تعهــدات يفـا ی و درصـورت عـدم ا  باشـد  ی مـورد نظـر بانـک عامـل مـ     يهـا  نی و تـضم قیوثـا 
 مـذکور   قی، بانـک عامـل مکلـف اسـت از محـل وثـا             )تیـ طبق قـرارداد عامل    (دیناشر در سررس  
  .دیرأساً اقدام نما
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 مدت زمـان مقـرر بـه فـروش          ی ط  صکوك در  ای که اوراق مشارکت و      یدرصورت ـ13ماده
 بانـک  ي کـه از سـو    يبنـد    برنامه زمان  ی صکوك به فروش نرفته ط     ای اوراق مشارکت و     د،ینرس

 کنندگان نی مشاوران و تأممانکاران،یبه پ)  روز15حداکثر ( شده است یعامل و ناشر از قبل طراح   
  . استي همان طرح قابل واگذارزاتیتجه

ـ   از حجم مطالبات آنها از گردد ی که واگذار می صکوکایت و  اوراق مشارکزانیبه م تبصره 
  .شود یناشر کاسته م
ـ  ي پرداخـت سـودها    ي برا ي تعهد چیبانک عامل ه   ـ14ماده  در  دی در سررسـ   الحـساب  ی عل

 صکوك واگذار شده به ای ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و ي وجه آن از سو  نیصورت عدم تأم  
  . نداردزاتی تجهنندگانک نی مشاوران و تأممانکاران،یپ

 صکوك به بانک عامـل، عرضـه        ای انتشار اوراق مشارکت و      ییبا صدور مجوز نها    ـ15ماده
 و در مدت زمان     ی صکوك در بازار پول و به صورت عموم        ای دسته از اوراق مشارکت و       نی ا هیاول

  .شود یمقرر انجام م
ـ  ك در سـازمان بـورس و    صکوای دسته از اوراق مشارکت و نی ارشیدر صورت پذ تبصره 

  . سازمان مذکور خواهد بودطی آن تابع شراهیاوراق بهادار، معامالت ثانو
 در بانک دی قبل از سررس  دی بازخر رقابلیغ«بانک عامل مکلف به درج مهر عبارت         ـ16ماده

 مشاوران  مانکاران،ی که به پ   ی آن دسته از اوراق    ي صکوك برا  ایدر ظهر اوراق مشارکت و      » عامل
  . باشد ی واگذار شده است، منامه نیی آنی مشمول ازاتی تجهکنندگان نیو تأم

 دسته از نی اطالعات مربوط به عرضه و فروش انی مکلف است آخريبانک مرکز ـ17ماده
 ي و نظارت راهبرديزیر  و به معاونت برنامهافتی صکوك را از بانک عامل درایاوراق مشارکت و 

  .دی نماهی ارایی و داراي و وزارت امور اقتصادجمهور رییس
 صـکوك در   ایـ بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و             ـ18ماده

) د(و  ) الـف  (ي هفته در خـصوص بنـدها      کیهر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف         
 وابـسته   يها   و سازمان  ها ي مزبور و شهردار   يها  قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت     ) 6(تبصره  

) 5(جـدول شـماره     ) 310102( شـماره    فیبه رد ) ب( کل کشور و درخصوص بند       يدار  د خزانه نز
  .دی نمازیقانون وار

ـ    ریسا ـ19ماده    ،ي درخـصوص نحـوه واگـذار      نامـه   نیـی  آ نیـ نـشده در ا    ینـ یب  شی مـوارد پ
 صــکوك تــابع ضــوابط و مقــررات ایــ و بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق مــشارکت و دیــبازخر

ــیآ ــه نی ــی اجرانام ــصوب    ی ــتورالعمل صــکوك م ــشارکت و دس ــشار اوراق م ــوه انت ــانون نح  ق
  .باشد ی پول و اعتبار ميشورا
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  قانون بودجه) 19(تبصره ) ز( بند یینامه اجرا آیین
  )1( کل کشور1393سال 

  17/1/1393مصوب 
  :روند ی مشروح به کار می در معانرینامه اصطالحات ز  آییننیدر ا ـ1 ماده

 خـدمات  تیریقـانون مـد  ) 5( موضـوع مـاده   یی اجرايها هدستگا :ییالف ـ دستگاه اجرا 
  .)2( کشوریقانون محاسبات عموم) 5( و ماده يکشور

ــ ی بخــش خــصـوصیب ـ متـــقاض  ــ کــاال دارانیــخر: ی تعــاونای ــ خــدمات و ای  ای
 در فیـ  و دارنـدگان رد   یی اجرا يها  ه از دستگا  نهی انواع مجوز مستلزم پرداخت هز     کنندگان  افتیدر

 جـواز  ي داراای و ی متقاضیرانی ای و حقوق  یقی کل کشور و اشخاص حق     1393دجه سال   قانون بو 
 کـه   ربـط  ي ذ يها  ه معتبر از دستگا   ی و کارت بازرگان   ی خدمات ،ي کشاورز ،ی معدن ،ی صنعت سیتأس
 اخـذ   ایـ  کاالها و خـدمات و       دی خود مبادرت به خر    ي اقتصاد تی در چارچوب فعال   1393 سال   یط

  .کنند ی تبصره منی موضوع ايها ه از دستگانهیجواز مستلزم پرداخت هز
 يا  بـه گونـه  ی اقساطای کجایدار،  فروش کاال و خدمات به صورت مدت :هی ـ فروش نس ج

 انجام کل خـدمت، وصـول       ای کل کاال    لی پس از تحو   یخی از ارزش آن در تار     ی بخش ایکه تمام   
  .گردد

 موضـوع  »ی معامالت دولتـ يا برنینامه تضم آیین« مجاز مطابق يها نیتضم :نید ـ تضم 
  .)3(11/8/1382هـ مورخ 28493ت/42956 شماره نامه بیتصو

 ایـ  خـدمات و     ای کاال   دی درخواست خود را در خر     دی با ی و تعاون  ی بخش خصوص  انیمتقاض ـ2ماده
 خدمات مورد تقاضـا     ای ارزش کاال    ی اقساط ای کجای طی مشتمل بر شرا   هی بر پرداخت نس   یاخذ مجوز مبن  
ـ    ) نباشـد  ایاعم از آنکه به موجب قرارداد باشد و         ( اخذ مجوز    ای دیرکه در هر خ     کیـ  از   شی، ارزش آن ب

 د،یـ  خر اتی عمل ده،ی اسناد شرکت در مزا    می باشد، کتباً و همزمان با تسل      الیر) 000/000/000/1 (اردیلیم
  .ندی نماهی ارایی قرارداد به دستگاه اجرامیاخذ مجوز و قبل از تنظ

 الزم بـه صـورت      نی شده را با اخذ تضام     هی ارا يها   مکلفند درخواست  ییاجرا يها  هدستگا ـ3ماده
 تعلـق  ی که وجوه حاصل از آنها به بودجه عموم یماه به جز در مورد کاالها و خدمات        ثابت به مدت شش   

  
  . ابالغ شده است24/1/1393هـ مورخ 50386ت/4542ی مزبور به شماره نامه اجرای  آیین ـ 1
  .اند  مواد مزبور در همین مجموعه درج گردیده ـ 2
نامه مزبور به سـامانه ملـی قـوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نـشانی                       جهت مالحظه آیین    ـ 3

www.dotic.ir عاونت مراجعه نماییداین م.  

http://www.dotic.ir
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  .ندی نماافتی درکجای به صورت ای و طیدارد، تقس
ـ   یتی حمـا يها استیازه اعمال س خاص خود، اجنی که به موجب قوانیی اجرايها هدستگا تبصره 

  .ستندی نطیماهه در تقس  ششتیدر فروش کاالها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمال محدود
 زیـ  واری بودجـه عمـوم  يهـا  حساب که وجوه حاصل از آنها به یدر مورد کاالها و خدمات     ـ4ماده

  . است1393 بهمن ماه انی پاکجا،ی افتی درای طی حداکثر زمان خاتمه تقسشود، یم
ـ 5ماده  ي صدور مجوز نسبت به ارزش نقـد يها هنی ارزش فروش کاالها، خدمات و هزشیافزا  

  . و چهار درصد و به مأخذ ماهانه دو درصد استستی بسال کی يبرا
ـ   و مقـررات خـاص خـود اجـازه اعمـال      نی کـه بـه موجـب قـوان    یـی  اجرايهـا  هدستگا تبصره 

 ارزش فـروش    شیکاالها و خدمات خود را دارند، ملزم به اعمـال افـزا            در فروش    یتی حما يها  استیس
  .ستندین

 
  قانون بودجه) 18(تبصره ) الف( بند یینامه اجرا آیین

  )1( کل کشور1393سال 
  17/1/1393مصوب 

 يهـا  ه خـدمات و اجـازه اسـتفاده از امکانـات بازارچـ     هیـ  اراي مکلفنـد در ازا  ها ياستاندار ـ1ماده
 يدار  نامه را وصول و به حساب مربـوط در خزانـه             آیین نیا) 2( موضوع ماده    يدها درآم ،يمشترك مرز 

 کـل   1393قانون بودجـه سـال      ) 5(جدول شماره   ) 140115( شماره   ي درآمد فیکل کشور موضوع رد   
  .ندی نمازیکشور وار
 ي اجـاره بهـا    ،ی از خدمات عموم   يبردار  نامه شامل حق بهره      آیین نی موضوع ا  يدرآمدها ـ2ماده

 آن در هـر    ریو نظـا  ) توقفگاه (نگی، پارک ) بزرگ يترازو( انبار، باسکول    لی از قب  ساتیفه، اماکن و تأس   غر
 قـانون  یـی نامـه اجرا  آیـین ) 23( است که به موجب قرارداد، حسب تبصره مـاده       يبازارچه مشترك مرز  

حات  و اصــال   6/2/1373هـ مـورخ   16ت/1395 شماره   نامه  بیمقررات صادرات و واردات موضوع تصو     
  .شود ی اجاره داده مط،ی واجد شراانی به متقاضيتوسـط استـاندار )2( آنيبعـد

 و نظـارت  يزیـ ر  براساس موافقتنامه متبادله با معاونت برنامـه ي مرزيها هـ اعتبارات بازارچ  3ماده
 یـی  اجرا يها  ه دستگا يازهای شامل ن  ي مشترك مرز  يها  ه امور بازارچ  يجمهور، فقط برا    رییس يراهبرد

 موضـوع   يهـا   تی مربوط، در قالب فعال    ي مرز يها  ه امکانات بازارچ  ي و بهساز  جادیتقر در بازارچه و ا    مس
  
  . ابالغ شده است24/1/1393هـ مورخ 50385ت/4545نامه اجرایی مزبور به شماره   آیین ـ 1
چگونگی فعالیـت و   :14/1/1373اردات مصوب  نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و و آیین 23 تبصره ماده   ـ 2

  .کند  می صدور مجوز مشخصباتردد افراد به بازارچه را استانداري محل 
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  . خواهد بودنهی و قابل هزافتهی هر استان، اختصاص يها ینامه برابر وصول  آییننیا) 4(ماده 

  :نامه عبارتند از  آییننیمصارف موضوع ا ـ4ماده
 يهــا ه امکانــات بازارچــي و بهــسازجــادی اي بــرايا هی ســرمايهــا یــیالــف ـ امــور تملــک دارا  

 يهـا   ه بازارچـ  ازیـ  مـورد ن   يهـا   رسـاخت ی و ز  ساتیـ  امـاکن و تأس    زیـ  و تجه  ی اساسـ  راتیـ  تعم ،يمرز
  .يمشترك مرز

 يهـا  ه کارکنان مستقر دسـتگا ی و امور رفاهها ه بازارچازی کاالها و خدمات مورد ننیب ـ تأم 
  .رسد ی وزارت کشور مدییه تأ که بی براساس ضوابطها ه در بازارچییاجرا

ـ   مکلفنـد امکانـات مـورد    ي مشترك مرزيها ه مستقر در بازارچیی اجرايها هدستگا تبصره 
 اعالم کنند تا حسب امکانات، نسبت به  ها ي را به استاندار   ها  ه در بازارچ  تی حضور و فعال   ي برا ازین

  . آنها اقدام گرددنیتأم
ـ 5ماده  متـشکل از  ی توسـط کـارگروه  ي مـرز يهـا  هارچـ  شـده در باز هی خدمات ارانهیهز  

 استان، اداره کل گمرك اسـتان و اداره کـل صـنعت،             یی و دارا  ي سازمان امور اقتصاد   ،ياستاندار
  .گردد ی منییمعدن و تجارت استان تع

ـ 6ماده  خـارج از  ،ي مـرز يهـا  ه در بازارچـ ییتوسط دستگاه اجرا و پرداخت افتیهرگونه در  
  .نامه ممنوع است  آییننی شده در انییط تع و مقررات و ضوابنیقوان

 انجام اتی مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عمليها ـ استانداران موظفند گزارش   7ماده
 و نظـارت    يزیـ ر   بار به معاونـت برنامـه      کینامه را هر شش ماه         آیین نیشده از محل اعتبارات ا    

  .ندی نماهی و وزارت کشور اراجمهور  رییسيراهبرد
  

  قانون بودجه  )11(تبصره ) ج( اجرایی بند نامه آیین
  )1(کشور  کل1393سال 

 17/1/1393مصوب 
 : روند  می اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کارنامه آیین در این – 1ماده 
از جملـه زراعـت،     (اشخاص حقیقی یا حقـوقی کـه در بخـش کـشاورزي             : کشاورزان –الف  

 . کنند  میفعالیت) آبزیان، جنگل داري و مرتع داريباغبانی، پرورش دام و طیور و 
مبلغی که توسط کشاورزان بابت پوشش بیمه اجتماعی به صندوق          : حق بیمه اجتماعی   –ب  

 . شود  میبیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و یا سازمان تأمین اجتماعی پرداخت
رمازدگی، آتیش سوزي، آفات و     خشکسالی، سیل، برف و تگرگ، س     : حوادث غیر مترقبه   –ج  

  
  . ابالغ شده است26/1/1393مورخ  هـ50384ت/5724مزبور به شمارهنامه اجرایی  آیین  ـ 1
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ي همه گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاري ناشی از فعالیت کـشاورزي را                 ها  بیماري
 . کند  میبا مخاطره جدي روبه رو

 یا مؤسسات اعتباري که بـه موجـب قـانون و یـا بـا مجـوز بانـک        ها بانک: بانک عامل –د  
 . باشند  میو تحت نظارت بانک یادشدهمرکزي جمهوري اسالمی ایران تأسیس شده 

 تحـت  1392 که از سال ها   و یا مناطقی از استان     ها   در سطح ملی، فهرست استان     – 2ماده  
تأثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشـته انـد، توسـط سـازمان مـدیریت بحـران کـشور تعیـین و بـه               

 . اعالم خواهد شد) 3( و کارگروه موضوع ماده ها استانداري
اي، تشخیص کـشاورزان متـأثر از حـوادث غیرمترقبـه، برعهـده               در سطح منطقه   – 3ماده  

، اداره تعـاون،    )دبیر کـارگروه  (ولیت فرمانداري شهرستان، اداره جهادکشاورزي      ؤکارگروهی به مس  
 . کار و رفاه اجتماعی و بانک عامل خواهد بود

ي هـا   را بـه بانـک  هنامـ  آیینکارگروه، فهرست اسامی کشاورزان مشمول این         دبیر – تبصره
 . نماید  میعامل و یا واحدهاي اداري مربوط منعکس

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روسـتاییان و عـشایر،   ( وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی       – 4ماده  
اقدام الزم را براي بخـشودگی جـرایم حـق       ) سازمان تأمین اجتماعی و واحدهاي تابع استانی یا شهرستانی        

عی آن دسته از کشاورزانی که فهرست آنها توسط کارگروه مذکور اعالم شده اسـت، بـه عمـل                   بیمه اجتما 
 . خواهد آورد
ـال                -  تبصره ـاعی از س   تعیـین  1392 مدت معذوریت براي معافیت از پرداخت جریمه حق بیمه اجتم

 . شود می
 بـه  ي عامل نسبت به بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیالت بانکی پرداختی   ها   بانک – 5ماده  

 . کشاورزان اقدام نمایند
 آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کـارگروه یادشـده، خـسارت وارده بـه آنهـا از           – 1تبصره  

طریق صندوق بیمه محصوالت کشاورزي تأمین، پرداخت و یا تعهد شده اسـت، مـشمول حکـم ایـن                   
 . شوند ماده نمی

یرمترقبه براي بخشودگی جـرایم      دوره زمانی تأثیرپذیري کشاورزان از حوادث غ       – 2تبصره  
 . شود  می تعیین1392دیرکرد تسهیالت بانکی از سال 

، نـسبت بـه     نامـه   آیـین ي عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ این           ها   بانک – 6ماده  
 . ابالغ آن به نمایندگان خود در شعب استانی و شهرستانی اقدام نمایند

ان و وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی             بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـر       – 7ماده  
ریـزي و    را در مقاطع زمانی سه ماهـه بـه معاونـت برنامـه       نامه  آیینموظفند گزارش عملکرد این     

 . ارایه نمایندجمهور   رییسنظارت راهبردي
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  )2(تبصره ) ي(و ) الف( اجرایی بندهاي نامه آیین
  )1(کشور  کل1393ماده واحده قانون بودجه سال 

 17/1/1393مصوب 
 : روند  در معانی مشروح زیر به کار مینامه آیین اصطالحات مندرج در این – 1ماده 
 کشور   کل1393 قانون بودجه سال :قانون –الف 

ــه –ب  ــانون برنام ــران  :ق ــنجم توســعه جمهــوري اســالمی ای ــه پنجــساله پ ــانون برنام  –  ق
 )2(–1389مصوب

  شرکت ملی نفت ایران :شرکت –ج 
 ي نفتی ایران ها ه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد:الیش و پخششرکت پا –د 

  خزانه داري کل کشور : خزانه-هـ 
 جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رییس  معاونت برنامه:معاونت –و 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران :بانک مرکزي –ز 

  نفت خام و میعانات گازي : نفت–ح 
 مالکیت و حاکمیت برمنابع نفت و گـاز کـشور و بـه منظـور      به منظور اعمال حق    – 2ماده  

و شرکت، معادل چهارده و نیم درصـد  ) خزانه(تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت    
قـانون،  ) 2( تبصره   »الف«بند  ) 3(و  ) 2(از صددرصد ارزش نفت تولیدي، موضوع اجزاء        ) 5/14%(

اي شرکت از جمله بازپرداخت بدهی  اي و هزینه ایهبه عنوان سهم شرکت بابت کلیه مصارف سرم
اي و بیــع متقابــل و جبــران خــسارات زیــست محیطــی و  و تعهــدات، شــامل تعهــدات ســرمایه

ي حمـل و بیمـه   هـا  هاي صادرات یا احتساب هزین هاي نفتی و هزینه  الیتعهاي ناشی از ف    آلودگی
شـرکت  . هام دولـت معـاف اسـت      شود، که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سـ           می تعیین) سیف(

از صددرصد بقیه ارزش مواد مذکور را بـه    ) %5/85(مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد          
تـسویه  ) خزانـه ( بـا دولـت   نامـه  آیینحساب بستانکار دولت نزد خزانه منظور و به شرح مفاد این           

ي عملیـاتی   هـا   شـرکت تواند از محل سهم خود، قراردادهاي الزم را بـا             می شرکت. حساب نماید 
 . شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام

 قیمت نفت صادراتی از مبادي اولیه، قیمت معامالتی یک بشکه نفت صـادراتی از  – 3ماده  
  
  . ابالغ شده است28/1/1393 مورخ هـ 50415 ت/6290نامه اجرایی مزبور به شماره  آیین ـ 1
ی ایـران از    جهت مالحظه قانون مزبور به مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالم                ـ   2

  .انتشارات این معاونت مراجعه نمایید
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 قیمت پایه نفت عرضه شده در بورس در هر ماه معادل متوسط  . مبادي اولیه در هر محموله است     
قیمـت نفـت تحـویلی بـه     . باشـد   مـی قیمت صادراتی نفت از مبادي اولیه در مـاه شمـسی قبـل         

 )%95(ي پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد            ها  ي داخلی و مجتمع   ها  هپاالیشگا
 . ي صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی استها همتوسط بهاي محمول

ـ        - تبصره شـرکت از میعانـات گـازي       ) %5/14(یم درصـد     مبناي محاسبه سهم چهـارده و ن
 معادل نود   ها  ي پتروشیمی براساس خاص مطالبات آن شرکت از پتروشیمی        ها  تحویلی به مجتمع  

ارزش میعانات گازي تحویلی به هر واحد پتروشـیمی بـا کـسر ارزش فـوب                ) %95(و پنج درصد    
)F.O.B ( پخش خواهد بودمحصوالت دریافتی از آنها براي تحویل به شرکت پاالیش و . 

 براي تسویه حساب بین دولت و شرکت پاالیش و پخـش، قیمـت     1393 در سال    – 4ماده  
ي داخلی برابـر بـا رقمـی خواهـد بـود کـه بـه پیـشنهاد                  ها  ههر بشکه نفت تحویلی به پاالیشگا     

 هیـأت ي نفت و امور اقتصادي و دارایی و معاونت به تـصویب       ها  هکارگروهی متشکل از وزارتخان   
ایـن  ) 3(شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مـذکور در مـاده           رسد و اجازه داده می      می نوزیرا
نامه به صورت حسابداري در دفاتر خزانه ثبت و همچنین رقـم مـذکور در حـساب بـستانکار        آیین

 با خزانـه    نامه  آییندر دفاتر شرکت پاالیش و پخش نیز ثبت شده و طبق مفاد این              ) خزانه(دولت  
ها به شـرکت پـاالیش و        ي نفتی تحویلی از پتروشیمی    ها  هدر مورد فرآورد  . شود  می  حساب تسویه

پخش ابتدا باید بر مبناي ارزش آنها بشکه نفت معادل آنها محاسبه و سپس به ازاي هـر بـشکه                    
 . به حساب خزانه واریز شود) 4(نفت معادل رقم مذکور در ماده 

شـرکت از هـر بـشکه نفـت         ) %5/14( درصـد     مبناي محاسبه سهم چهارده و نیم      - تبصره
. ي داخلی قیمت تعیین شده به ترتیـب مقـرر در ایـن مـاده خواهـد بـود                  ها  هتحویلی به پاالیشگا  

شـرکت از نفـت معـادل ارزش        ) %5/14(همچنین مبناي محاسبه سـهم چهـارده و نـیم درصـد             
ین مـاده خواهـد     ي پتروشیمی تحویلی به شکرت پاالیش و پخش به ترتیب مقرر در ا            ها  هفرآورد

ي پتروشیمی تحویلی به شرکت پاالیش و پخش بـه معـادل            ها  هتعیین معادل ارزشی فرآورد   . بود
 . بشکه نفت توسط وزارت نفت صورت خواهد گرفت

 وزارت نفت در ابتداي هر ماه قیمت متوسط هر بشکه نفت تحویلی در ماه پـیش                 - 5ماده  
یت نفت تحویلی به آن پاالیشگاه بر       ا عنایت به کیف   ي داخلی ب  ها  هاز آن را به هر یک از پاالیشگا       

 بـا ذکـر نـام هـر      هـا   ه محاسبه و براي اعمال حـساب بـا پاالیـشگا          نامه  آییناین  ) 3(مبناي ماده   
به همین ترتیب وزارت نفت مکلف اسـت در  . کند  میپاالیشگاه به شرکت پاالیش و پخش ابالغ   

وایی دریافتی توسط شرکت پاالیش و پخش       ابتداي هر ماه قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت ه         
 محاسبه و با ذکر نام هر پاالیشگاه به شرکت ها هاز هر پاالیشگاه را متناسب با کیفیت این فرآورد    

همچنین وزارت نفت . پاالیش و پخش جهت محاسبه و تسویه حساب با هر پاالیشگاه ابالغ کند            
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ي داخلی و نیز بهـاي  ها لی به پتروشیمیمکلف است به روال مقرر در این ماده، قیمت نفت تحوی        

ي نفتی دریافتی از آنها براي تحویل به شرکت پاالیش و پخش را متناسب بـا کیفیـت    ها  هفرآورد
  . آنها تعیین و براي اقدام به شرکت ابالغ کند

هاي ابالغی وزارت    شرکت و شرکت ملی پاالیش و پخش حسب مورد مکلفند بر پایه قیمت            
ي نفتی یادشده، براي ماه قبـل صـورت حـساب موقـت را     ها ه و نیز فرآورد  نفت براي قیمت نفت   

در ابتـداي هـر مـاه بـا دریافـت             حسب مـورد صـادر نماینـد و        ها   و پتروشیمی  ها  هبراي پاالیشگا 
ي آن ماه از وزارت نفت صورت حساب قطعی را براي هر پاالیشگاه و پتروشیمی حسب                ها  قیمت

 . مورد صادر نمایند
هـاي   ي نفتی موضوع این ماده براسـاس میـانگین وزنـی قیمـت            ها  ه فرآورد  قیمت - تبصره

صورت نبودن قیمت وارداتی یا صادراتی، متوسط  وارداتی یا صادراتی هر کیفیت حسب مورد و در
 . هاي صادراتی خلیج فارس هم کیفیت در آن ماه خواهد بود ماهانه قیمت

شرکت بابت نفت تحـویلی بـه شـرکت    سهم  )%5/14( مبالغ چهارده و نیم درصد       – 6ماده  
و همچنین سـهم چهـارده و نـیم    ) 4(پاالیش و پخش و خوراك معادل موضوع تبصره ذیل ماده         

شود مـستقیماً و     به ترتیبی که با خزانه توافق می      ) 3(شرکت موضوع تبصره ماده      )%5/14(درصد  
 . شود ي شرکت نزد خزانه واریز میها حسابها و  متناسب با وصولی

 بابـت تـضمین عوایـد نقـدي حاصـل از            1393 شرکت پاالیش و پخش در سال        – 7 ماده
خارجی به  / ي دریافتی، اعتبارات اسنادي داخلی    ها  ه با احتساب فرآورد   ها  هفروش نفت به پاالیشگا   

صورت گردشی ماهانه اخذ خواهد نمود و همچنین شرکت بابت عواید حاصل از فروش نفت بـه                 
 اقـدام  نامـه  آیـین ایـن  ) 3( همین روال و با قیمت مذکور در مـاده           واحدهاي پتروشیمی داخلی به   

ي موقـت را کـه      هـا   حـساب ها مکلفند تمامی وجـوه صـورت          و پتروشیمی  ها  هپاالیشگا. نماید می
حداکثر در مقاطع ده روزه توسط شرکت و یا شرکت پاالیش و پخش حسب مورد بر عهده آنـان                   

در صورتی که هـر  .  واریز نمایندها شرکتحساب این شود در مهلت مقرر تعیین شده به    صادر می 
ي صادره توسط شـرکت     ها  حساب و یا واحدهاي پتروشیمی نسبت به صورت         ها  هیک از پاالیشگا  

ي هـا  هو یا شرکت پاالیش و پخش در خصوص ارزش نفت تحویلی به آنهـا و یـا ارزش فـرآورد                  
ایـن  .  را به وزارت نفت تسلیم نماینـد       توانند این شکایت   دریافتی از آنها شکایت داشته باشند، می      

، نمایندگان معاونـت و   )هیأترییس  (ی سه نفره متشکل از وزارت نفت        هیأتشکایت با فوریت در     
خزانه و عنداللزوم با حضور نماینده واحد شاکی نماینده شـرکت و یـا شـرکت پـاالیش و پخـش          

وجود اخـتالف   .  شد گیري خواهد  حسب مورد رسیدگی و درخصوص آن تصمیم      ) بدون حق رأي  (
 به هیچ وجه مانع از پرداخـت صـورت   ها  حسابها در مورد صورت      نظر و نیز رسیدگی به شکایت     

 .  نخواهد بودها حساب



 174   کل کشور1393مجموعه قانون بودجه سال 

هاي حاصل از صـادرات نفـت اعـم از صـادرات       شرکت مکلف است کلیه دریافتی   – 8ماده  
 متقابـل بـه عنـوان       هاي بیع  هاي قبل را به هرصورت، پس از کسر بازپرداخت         سال جاري و سال   

قانون و تسویه بندهاي متناظر در قوانین       ) 2(تبصره  ) الف(هاي موضوع بند     الحساب پرداخت  علی
ي مورد نظر و مـورد تأییـد بانـک مرکـزي بـه      ها حسابهاي قبل بالفاصله از طریق    بودجه سال 

 ماهـه بـه     بانک مرکزي مکلف است از وجوه حاصله هر       . ي مربوط در خزانه واریز نماید     ها  حساب
هاي بیع متقابـل،   سهم شرکت با احتساب بازپرداخت  )%5/14(طور متناسب، چهارده و نیم درصد       

بازپرداخت برداشـت از ایـن   ) %2(سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد ) %29(بیست و نه درصد     
هـاي درآمـدي      و سهم درآمد عمومی دولت موضوع ردیف       1391صندوق بابت سهم عیدانه سال      

قانون را، با فروش مبالغ ارزي به نرخ مورد تأیید بانک   ) 5(جدول شماره   ) 210109(و   )210101(
بانـک  .  به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید )1(قانون برنامه ) 81(ماده  ) ج(مرکزي موضوع بند    

ي آن شرکت مورد تأیید خزانه در داخل و مـورد  ها حسابمرکزي مکلف است سهم شرکت را به       
انک در خارج از کشور براي پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه کنندگان مواد و        تأیید آن ب  

ي جاري ارزي شـرکت واریـز و بـراي قراردادهـاي            ها  هتجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزین      
) 84(مـاده ) ح(بنـد   ) 1( قسمت اخیر جـزء      در راستاي اجراي  . تسهیالت مالی خارجی توثیق نماید    

ارزش صادرات گاز طبیعـی     ) %29(، بانک مرکزي موظف است بیست و نه درصد          )2(قانون برنامه 
مبلغ واریزي  . را پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید              

 . شود از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می
ا در دفـاتر    ر) خزانـه ( شرکت موظف است پس از دریافت سهم خود، حساب دولت            - تبصره

 . قانونی شرکت بستانکار نماید
ي هـا  شـرکت ي پـاالیش نفـت داخلـی و    هـا  شـرکت  شرکت پاالیش و پخـش و  – 9ماده  

پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهاي خوراك نفت دریافتی خود و همچنـین خـوراك معـادل          
ذکور در ي پتروشیمی تحویلی به شرکت پاالیش و پخش را بـه قیمـت مـ          ها  شرکتي  ها  هفرآورد
 .  محاسبه و به خزانه واریز نمایندنامه آییناین ) 4(ماده 

 شرکت پاالیش و پخش مکلف است وجـوه مربـوط بـه سـهم دولـت از بهـاي                   – 10ماده  
در صورت عدم واریز، .  را وصول و ماهانه به خزانه واریز نمایدها  و پتروشیمیها هخوراك پاالیشگا

ي ایـن شـرکت، بـه صـورت     هـا  حـساب  بـه مـاه قبـل را از    در پایان هر ماه خزانه مبالغ مربـوط   
ي نفتـی و خـوراك      هـا   هدر صـورت عـدم واریـز بهـاي فـرآورد          . کنـد   مـی   برداشت الحساب  علی

  
  .است  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در همین مجموعه درج گردیده 81 بند ج ماده  ـ 1
  .است  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در همین مجموعه درج گردیده 84 بند ح ماده 1 جزء  ـ 2
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 به حساب خزانه، وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلف است با اعالم             ها   و پتروشیمی  ها  هپاالیشگا

دهکار و واریـز آن بـه حـساب خزانـه     ي بها شرکتوزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب         
 و واحـدهاي پتروشـیمی کـه بابـت     ها هاین حکم در خصوص بهاي خوراك پاالیشگا      . دیاماقدام ن 

 . باشد  میبهاي خوراك مصرفی سنوات گذشته بدهکار هستند، نیز نافذ
ي خود بـه قیمـت      ها  هیی که نفت را به نسبت سهم صادرات فرآورد        ها  ه پاالیشگا – 11ماده  

) فوب(قیمت تحویل روي کشتی ) %95(، نود و پنج درصد      ها  ه در قانون هدفمندکردن یاران    مذکور
ي مـورد  ها حسابخلیج فارس خریداري و بهاي آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزي به                 

باشـند،   قـانون برنامـه نمـی   ) 84( مـاده  »ح«بند ) 1(کنند مشمول مفاد جزء      می تأیید خزانه واریز  
گاه بنا به الزام وزارت نفت، شرکت پاالیش و پخش پنج فـرآورده اصـلی و سـوخت                  همچنین هر 

 بـه قیمـت ارزي محاسـبه و از آنهـا تحویـل بگیـرد، در صـورتی کـه         هـا  ههوایی را از پاالیـشگا  
ي تولیدي خود را به هـر ترتیبـی صـادر و ارز حاصـل را از طریـق بانـک             ها  ه فرآورد ها  هپاالیشگا

 »ح«بند) 1( تأیید خزانه واریز کنند، در این صورت مشمول مفاد جزء  ي مورد ها  حسابمرکزي به   
 . باشند قانون برنامه نمی) 84(ماده 

ي نفتی  ها  ه مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآورد           – 12ماده  
 پاالیش و پخش فروخته شده    ي پتروشیمی به شرکت     ها  شرکتو مواد افزودنی تحویلی از سوي       

 حـسب مـورد، بـه عـالوه         ها  هکنندگان داخلی، با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورد         به مصرف 
 و نفت خام معادل آنها و توزیـع، فـروش، مالیـات و عـوارض                ها  هي انتقال داخلی فرآورد   ها  ههزین

ي پاالیش نفت به حساب بدهکار شرکت ها شرکتموضوع قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر       
  . شود  مینیز ثبت) خزانه(گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت   مییش و پخش ثبتپاال

معادل این رقم در خزانه به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت یادشـده، منظـور و               
عملکرد مالی این ماده به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان         

قانون به  ) 2(تبصره  ) الف(زارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند         تیر ماه پس از گ    
گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مـالی حـداکثر تـا           می  با خزانه تسویه   الحساب  علیصورت  

) خزانـه (شود و در هر حال مبناي تسویه حساب نهایی بین دولت              می پایان تیرماه سال بعد انجام    
همچنین شرکت هر سـه مـاه       .  خواهد بود  نامه  آییناین  ) 4( پخش مفاد ماده     با شرکت پاالیش و   

هـاي    و پتروشیمی  ها  هیکبار گزارش میزان و ارزش نفت تولیدي، صادراتی و تحویلی به پاالیشگا           
 داخلی را پس از تأیید سازمان حسابرسی جهت تأیید و تسویه حساب بـه کـارگروه مـذکور ارایـه            

 . کارگروه در وزارت نفت خواهد بوددبیرخانه این . نماید می
 و  هـا    و پتروشـیمی   هـا   ه مرجع تعیین کمیت و کیفیت نفت تحویلی به پاالیـشگا          – 13ماده  

 .  وزارت نفت خواهد بودها  و پتروشیمیها هي نفتی دریافتی از پاالیشگاها هفرآورد
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افتی از  ي دریـ  هـا   ه شرکت در مقاطع ماهانه سهم دولت از ارزش نفت و فـرآورد            – 14ماده  
پـاالیش نفـت را در دفـاتر خـود بـه            /ي پاالیش و پخش   ها  شرکت، فروخته شده به     ها  پتروشیمی

ي مذکور  ها  شرکت. نماید  می ي یادشده منتقل  ها  شرکتمنظور و به    ) خزانه(حساب بدهکار دولت    
. را در دفاتر خود بستانکار نمایـد      ) خزانه(موظفند حسب اعالم شرکت به شرح فوق حساب دولت          

ي پاالیش نفت نسبت به تسویه حـساب  ها شرکتت پاالیش و پخش موظف است از طرف         شرک
 . با خزانه اقدام نماید

ي دولتـی تابعـه وزارت نفـت از جملـه       هـا   شرکتاي    بازپرداخت تعهدات سرمایه   – 15ماده  
 ي بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراي قـانون ایجـاد شـده و یـا                     ها  طرح
) سـیف (ي حمل و بیمه     ها  هي صدور و فروش نفت با احتساب هزین       ها  هشوند و همچنین هزین    می

بازپرداخت تعهدات قراردادهاي بیع متقابل از محل سرجمع . باشد  میي یادشدهها شرکتبه عهده 
 . سهم شرکت از ارزش نفت تولیدي صورت خواهد گرفت) %5/14(چهارده و نیم درصد 

ي دولتی تابعه وزارت نفـت مکلفنـد        ها  شرکتراي بودجه عملیاتی     در راستاي اج   – 16ماده  
گفته و سایر منابع، با  اي از محل سهم خود را از درصدهاي پیش ي سرمایه ها  طرحي  ها  هموافقتنام

معاونت مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه بـه     
 . ی و معاونت ارایه نمایدوزارت امور اقتصادي و دارای

 و نفت معادل آنها و توزیع، فـروش، مالیـات،   ها هي انتقال داخلی فرآوردها  ه هزین – 17ماده  
قانون مالیات بر   ) 16(ضوع ماده   وم(عوارض تکلیفی، عوارض آالیندگی و مالیات بر ارزش افزوده          

قانون مالیات بـر ارزش  ) 38(ده ما) د(و ) ج(،  )الف(تبصره آن و بندهاي   ) 2( و بند    )1(ارزش افزوده 
به شرح جداولی خواهـد بـود    ) حسب مورد (ي نفتی و واحدهاي مربوط      ها  هبراي فرآورد ) )2(افزوده

نحوه وصول مالیات و انواع . قانون خواهد رسید) 2(تبصره ) الف(که به تأیید کارگروه موضوع بند      
 . قانون خواهد بود) 2(تبصره ) ز(عوارض تکلیفی با رعایت بند

مـابین دولـت بـا شـرکت و شـرکت         تا تسویه حـساب فـی      نامه  آیین رعایت این    – 18ماده  
) ك(و ) ي(، )ط(، )ح(، )ز(، )و(، )هــ (، )د(، )ج(، )ب(، )الـف  (يپاالیش و پخش بـا رعایـت اجـزا        

  
:  کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسـالمی 17/2/1387  مصوبودهارزش افز بر مالیات قانون 16ماده  ـ 1

 . باشد می)  %5/1(نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد 
  : گردد  نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهاي خاص به شرح زیر تعیین می-تبصره

  ؛ )%12( انواع سیگار و محصوالت دخانی، دوازده درصد -1
  ). %20(خت هواپیما، بیست درصد  انواع بنزین و سو-2

   . در این مجموعه درج گردیده است17/2/1387 ارزش افزوده بر مالیات قانون 38ماده   ـ 2
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، که تسویه حساب نهـایی تـا حـداکثر پایـان            1393ي سال   ها  حسابقانون مربوط به    ) 2(تبصره  

 . گیرد، الزامی است  می انجام1394تیرماه سال 
 مکلف است بـه نماینـدگی از سـوي دولـت            نامه  آیین وزارت نفت با رعایت این       – 19ماده  

) ي(نمـوده و بـا مراعـات بنـد          جمهوري اسالمی ایران نسبت به انعقاد قرارداد با شـرکت اقـدام             
 .  وزیران برساندهیأتقانون آن را به تصویب ) 2(تبصره
  

  قانون بودجه) 17(تبصره )و( بند یی اجرانامه نییآ
  )1(کشور  کل1393سال 

  17/1/1393مصوب 
  :روند ی مشروح مربوط به کار می در معانری اصطالحات زنامه نیی آنیدر ا ـ1ماده

  . کشوریتی و تربینیها و اقدامات تأم سازمان زندان :الف ـ سازمان
 و ینیها و اقـدامات تـأم   زندان سازمان یی اجرانامه نییآ : سازمانیی اجرانامه نییب ـ آ 

  . آنيـ و اصالحات بعد1384 کشور ـ مصوبیتیترب
 به منظور کنتـرل مـستمر حـضور و    یکیاستفاده از ابزار الکترون :یکیج ـ مراقبت الکترون 

 ،ی که قبل از زمان نصب دستگاه بـه زنـدان  یطی و شراها تی براساس محدود ی و تردد زندان   ابیغ
  .شود ی ابالغ میکتباً به زندان

 را تحـت نظـر و کنتـرل دارنـد و     ی زنـدان تی که عملکرد و فعالي افرادایفرد  :نید ـ ناظر 
  .کنند ی موارد مربوط اقدام مری آنان و ساینسبت به گزارش تخلفات احتمال

  :باشند ی مری به شرح زنامه نیی آنی مشمول اانیزندان ـ2ماده
  .ا نظر دادگاهب) 8(تا ) 5( از درجه يزی تعزمی جراانیـ زندان1
  . حبس با نظر دادگاهيها نیگزی محکوم به جاانیـ زندان2
 ي کشاورز،ی باز، مؤسسات صنعت يها   در زندان  ای شوند ی اعزام م  ی که به مرخص   یانیـ زندان 3

  . اشتغال دارندیو خدمات
 شـوند  ی اعزام میکه به مرخص )2( سازمانیی اجرانامه نییآ) 227( مشمول ماده انی ـ زندان 4

  
  . ابالغ شده است26/1/1393 مورخ هـ 50383 ت/5726نامه اجرایی مزبور به شماره  آیین ـ 1
 ریـیس   20/9/1384ی و تربیتی کشور مصوب      ها و اقدامات تأمین     نامه اجرایی سازمان زندان      آیین 227ماده ـ 2

توانند براي زندانیانی که به مرخـصی اعـزام    بندي می  دادستان یا شوراي طبقه    ):21/2/1389اصالحی  (قوه قضاییه   
اي به مراجع انتظامی، عدم حضور در برخی از امـاکن در حـین مرخـصی مقـرر        شوند تکالیفی از قبیل معرفی نوبه       می

یان دستورات صادره را رعایت ننمایند، باقیمانده مرخصی آنـان ملغـی و از یـک نوبـت مرخـصی               نادارد و چنانچه زند   
t  
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 از اماکن در ی مانند عدم حضور در برخیفی تکال ،يبند   طبقه ي شورا ای دادستان   میبراساس تصم و  
  . دارندی مرخصنیح

 و موافقت يبند  طبقهي شورادیی و تأصیبا تشخ) 7(تا ) 5( درجه يری تعزمی جراانی ـ زندان 5
د فقـدان    ماننـ  یطی را با لحاظ نمـودن شـرا       شی خو تی از محکوم  ی بخش ای که تمام    ییمقام قضا 
 نامـه  نیـی آ) 221( موضوع ماده می جراتی اشتغال در محل کار و عدم مشمول ،ي عمد میسابقه جرا 

  .کنند ی ميسازمان سپر )1(ییاجرا
 يهـا  رسـاخت ی و سازمان مکلفنـد در مـدت دو مـاه مقـدمات و ز    يوزارت دادگستر  ـ3ماده

  . را فراهم کنندنامه نیی آنی شدن اییاجرا
 ریـ  بـه صـورت ز  نامـه  نیـی  آنی مشمول اانینحوه نظارت بر زندان   و   رشیمراحل پذ  ـ4ماده

  :است
  .ی زندانیـ درخواست کتب1
  . احکامي اجرای قاضای ناظر زندان ی الزم نزد قاضيها نیـ سپردن تأم2
 بـه  ی و ابالغ کتبيبند  طبقهي با نظر شورا  انی زندان رمجازی محدوده تردد مجاز و غ     نییـ تع 3
چنانچـه توسـط    (ی مربوط و قبل از نصب دستگاه بـه زنـدان  ییع قضا پس از موافقت مرج   یزندان

  .) نشده باشدنیی تعییمرجع قضا
 مذکور در نی تأمهی مکلف است عالوه بر اراازی امتنی از ايمند  بهرهی متقاضیزندان  ـ5ماده

                                                                                                        
u  

  .بعدي محروم خواهند شد
 ریـیس   20/9/1384ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب           نامه اجرایی سازمان زندان      آیین 221ماده ـ 1

  : مستثنیات اعطاي مرخصی-)21/2/1389اصالحی (قوه قضاییه 
  :باشند مین زیر از شمول اعطاي مرخصی مستثنی میمحکو

زنی، جاسوسـی، اقـدام    م سرقت مسلحانه و یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگري از طریق کیفیالف ـ محکومین جرا 
رکـردن مراکـز فـساد و فحـشا،         یم بانـدي و سـازمان یافتـه، تجـاوز بـه عنـف، دا              یی، جرا یربا  علیه امنیت کشور، آدم   

ل در نظام اقتصادي، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه و یـا عمـده مـواد       اسیدپاشی، اخال 
  .ها مخدر و روانگردان

  .ب ـ محکومین داراي سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم
  .ج ـ محکومینی که به شرارت مشهورند

  .د ـ محکومین به قصاص و اعدام
ها مواردي است که مجازات قـانونی        نظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان       ـ م )21/2/1389الحاقی  (1تبصره

  .جرم حبس ابد یا اعدام باشد
  .باشد م سرقت در ایام نوروز ممنوع میی اعطاي مرخصی به محکومین جراـ)21/2/1389الحاقی (2تبصره
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طـور   روز دستگاه نصب شده را که بـه        متی معادل مبلغ دو برابر ق     نامه،  نیی آ نیا) 4(ماده  ) 2(بند  

  . نزد زندان قرار دهدعهی به عنوان ودشود، ی منیی آن توسط سازمان تعمتیساالنه ق
 وارده بـه  ی خـسارت احتمـال  ایـ  مربوط يها هنی پس از کسر هز ي مذکور در زمان آزاد    عهی ود

 عـودت خواهـد     ی به زندان  نامه  نیی آ نیکننده مشمول ا     استفاده انی زندان هی از ناح  ادشدهی زاتیتجه
  .شد

 شـود  ی مـ نیی تعالی ر)000/30 (هزار ی مذکور روزانه س  زاتیـ تعرفه استفاده از تجه    1تبصره
 نـزد  ی اخـذ و بـه حـساب درآمـد عمـوم     نامـه   نیـی  آ نیـ  مـشمول ا   انیکه توسط سازمان از زندان    

قـانون بودجـه سـال      ) 5(جدول شـماره    ) 140164 (ي درآمد فیکل کشور، موضوع رد    يدار  خزانه
  . شود ی مزی کل کشور وار1393

  .ابدی ی به سازمان اختصاص مي جاريها هنیصددرصد وجوه حاصله بابت هز
 ریـیس  ایـ  احکـام    ي اجـرا  ی قاضـ  ای ناظر زندان    ی قاض صی که به تشخ   یانیزندان ـ2تبصره

نباشـند، از   ) 1( از وجوه مندرج در تبـصره        ی بخش ایزندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام         
  .شوند ی معاف منهیپرداخت آن بخش از هز

 ری خــسارات وارده و ســانیول تــأمؤ مــسنامــه نیــی آنیــ مــشمول اانیزنــدان ـــ 3تبــصره
 سـازمان   ی وارده بـا نظـر کارشناسـ       يهـا    خـود بـوده و خـسارت       اریـ  در اخت  زاتی تجه يها  هنیهز

  .محاسبه خواهد شد
ــاده ـ 6م ــدان،یکــی نظــارت الکترونيواحــدها   ــه صــورت شــبانهانی زن  تحــت يروز  را ب

ــف از تعهــد اخــذ شــده، بالفاصــله موضــوع توســط ا نظــارت قــرار داد ــه و در صــورت تخل  نی
 محـل، کنتـرل و متخلـف    ی انتظـام  نی بـا کمـک مـأمور      ایـ  تلفـن    قیواحدها حسب مورد از طر    

  .شود یبه زندان احضار م
 شـده و حـداکثر   نیـی  ظرف مدت تعی کتبای ی پس از احضار شفاه  یچنانچه زندان  ـ1تبصره

 زنـدان بـه مرجـع       ریـیس  ي موضوع از سو   د،ی ننما ی زندان معرف   و چهار ساعت خود را به      ستیب
 يری و صدور دستور دستگقهی مکلف است نسبت به ضبط وثادشدهی مربوط اعالم و مرجع ییقضا
  .دی اقدام نمای انتظاميروی توسط نیزندان

 بـه زنـدان بـسته       تیـ  محکوم مانـده  ی جهت تحمل باق   ی زندان ،يریپس از دستگ   ـ2تبصره
  .شود ی محروم مازی امتنی از اتی محکومانیشد و تا پا خواهد لیتحو

 دیی مورد تأی زنداني شده از سوهی اراحاتی چنانچه توضر،یدر صورت حضور با تأخ ـ3تبصره
 ی بـه زنـدان معرفـ      تیـ  جهت ادامـه محکوم    ی زندان رد،ی قرار نگ  ی انضباط ي زندان و شورا   رییس

  .شود ی محروم منامه نیی آنی اازی و حداقل به مدت سه ماه از امتشود یم
 ایـ  زنـدان   ریـیس  عنوان مجرمانه باشـد،      ي دارا ی زندان ی که فعل ارتکاب   يدر موارد  ـ7ماده
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 طی و هرگونـه تخلـف از شـرا        دیمؤسسه مربوطه مکلف است مراتب را به مراجع صالح اعالم نما          
ول مـدت    در طـ   دی ارتکاب جرم جد   ای در دستگاه و     ي عمد ي خرابکار ای و   ی زندان ي برا شده  نییتع

 مذکور  هاتی از تنب  یکی و   یدگی رس ی انضباط ي در شورا  ادشده،ی يها  تینظارت، عالوه بر محروم   
  .سازمان اعمال خواهد شد )1(یی اجرانامه نییآ) 175(در ماده 
ـ 8ماده  نامـه  نیـی  به آن اشـاره نـشده اسـت، مـشمول آ    نامه نیی آنی که در ای مقرراتریسا  

  .باشد ی سازمان مییاجرا
  

  قانون بودجه) 2(تبصره ) ق(بند ) 3( جزء یی اجراامهن نییآ
  )2(کشور  کل1393سال 

  10/2/1393مصوب 
  :روند ی مشروح به کار می در معانری اصطالحات زنامه نیی آنیدر ا ـ1 ماده

 کـه از مـواد و محـصوالت    ی صنعتيواحدها: یمی پتروشیدست نیی و پایلی تکمعیالف ـ صنا 
 اسـتفاده   هیـ بـه عنـوان مـاده اول      ) یعیکننده خوراك گاز طب     صرفم (یمی پتروش ي واحدها يدیتول
  . یی نهاي کاالهادکنندهی تولعی تا قبل از صناتر نیی پارهی زنجي واحدهاای و کنند یم

هـ مورخ 36095ت/76254 شماره نامه بیمناطق موضوع تصو: افتهی ب ـ مناطق کمتر توسعه 
  . و اصالحات آن10/4/1388

  . کشوریمی پتروشي واحدهای خوراك مصرفیعیبگاز ط: ج ـ خوراك گاز
 يگـذار  هی سرماالی راردیلی هر پنج مي به ازامی شغل مستقکی حداقل جادیا: ییزا د ـ اشتغال 

  
 رییس 20/9/1384یتی کشور مصوب ها و اقدامات تأمینی و ترب نامه اجرایی سازمان زندان     آیین 175 ماده ــ  1

  :از عبارتند انضباطی هاي تنبیه -قوه قضاییه
  .نوبت سه حداکثر مالقات از میت محرو ـ1 
  .ماه 3 تا مرخصی از میت محرو ـ2 
  .ماه 6 تا حداکثر ط مشرو آزادي و عفو پیشنهاد عدم ـ 3 
  .ز رو بیست تا حداکثر نفره تک احدهاي و در نگهداري ـ4 
3 اعمال ـ1 تبصره 

 و بـوده  پـذیر   امکـان  انضباطی شوراي سوي از مستقیم بطور ذکرشده هاي  تنبیه از یک هر از 1
  .باشد می ناظر قاضی موافقت به موکول آن از بیش

 یا و ريادا قت  و از خارج تواند  می زندان یا مؤسسه در ل  مسؤو مقام باالترین ي  و غیاب در و زندان رییس ـ2 تبصره 
 اقدام اداري قت  و آغاز تا نفره  تک احدهاي  و به اند  نموده اخالل نظم در که محکومانی معرفی به نسبت تعطیل ایام در

  .نماید منعکس انضباطی شوراي به مناسب تصمیم اتخاذ منظور به را مراتب نموده
  .ابالغ شده است 14/2/1393هـ مورخ 50414ت/14485نامه اجرایی مزبور به شماره   آیین ـ 2



181   کل کشور1393قانون بودجه سال هاي  نامه آیین
  .الی راردیلی کل پانصد ميگذار هی آن و با حداقل سقف سرمای دستنیی پاای یمی پتروشعیدر صنا
قـانون  ) 2(تبـصره   ) ق(بنـد   ) 3(جـزء    مـذکور در     ی به منظور تحقق نرخ بازده داخل      ـ2ماده

 یلی تکم عی در صنا  يگذار  هی که نسبت به سرما    یمی پتروش ي کل کشور واحدها   1393بودجه سال   
 ی گـاز مـصرف    ي در بهـا   ری ز يها  فی اقدام کنند، از تخف    1393 سال   ی ط یمی پتروش یدست نییو پا 

  :شوند یبرخوردار م
 وزارت نفـت،  یابی  مکانتی با رعاافتهی  در مناطق کمترتوسعه يگذار  هی که سرما  یـ درصورت 1

هـر    دري درصـد ی سفی از تخفد،ی نماجادی ازی را ننامه نیی آنی موضوع ا  ییزا  واقع شده و اشتغال   
  .شوند یمترمکعب برخوردار م

 وزارت نفـت  یابی  مکانتی با رعاافتهی  در مناطق کمترتوسعهيگذار هی که سرمایصورت ـ در 2
  .شوند ی در هر مترمکعب برخوردار مي درصدتسی بفی از تخفرد،یصورت پذ

 فیـ  از تخفرد،ی صـورت پـذ  افتـه ی  در مناطق کمتـر توسـعه  يگذار هی که سرمای ـ در صورت 3
  .شوند ی در هر مترمکعب برخوردار ميدرصد ده

ـ   را از يگذار هی، نقاط مستعد سرما1393 خرداد سالانی وزارت نفت مکلف است تا پاتبصره 
  .دی خود، اعالم نمایرسان  اطالعگاهی پاقیطر

  
  قانون بودجه ) 16(تبصره ) الف(نامه اجرایی بند  آیین

  )1( کل کشور 1393سال 
  31/2/1393مصوب 

  : روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح به کار می  در این آیین-1ماده 
 قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه         ) 20(مـاده   ) ك( مشموالن بند    : ایثارگران -الف  

 شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبـازان بیـست و   – 1389 مصوب  –جمهوري اسالمی ایران    
  . پنج درصد و باالتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان

  : هاي چهارگانه زیر  دانشجویان شاغل به تحصیل در گروه: دانشجویان مشمول-ب 
   ایثارگران -1
  زمان بهزیستی کشور  تحت پوشش سا-2
  ) ره( تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی -3
 حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کـشوري مطـابق مـصوبه جلـسه بیـستم مـورخ                   -4

/ 8/ 8دش مـورخ    / 9257/92موضوع ابالغیه شـماره     ( شوراي توسعه فرهنگ قرآنی      4/8/1392
  
  . ابالغ شده است10/3/1393 مورخ هـ25839/50354نامه اجرایی مزبور به شماره   آیین ـ 1
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  ). عالی انقالب فرهنگی  دبیر شوراي1392
 بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیتـه           :هاي اجرایی  ه دستگا –ج  

  ) حسب مورد(و سازمان اوقاف و امور خیریه ) ره(امداد امام خمینی 
هـاي    کاربردي، دوره–هاي پیام نور، علمی       دانشگاه :ها و مؤسسات مشمول     دانشگاه –د  

هـاي علـوم،     دولتـی مـورد تأییـد وزارتخانـه       شبانه، آزاد اسالمی و مراکز آموزشی و پژوهشی غیر        
  . تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـاي آموزشـی در مقـاطع        نامـه   هاي پرداخت شهریه متناسب با آیین       تعداد نیمسال  -2ماده  
  : تحصیلی به شرح زیر خواهد بود

 –پودمـانی علمـی     هـاي    دوره( کاردانی و کارشناسی ناپیوسته چهار نیمسال تحـصیلی          -الف
  ) کاربردي، پنج نیمسال تحصیلی

   کارشناسی پیوسته، هشت نیمسال تحصیلی -ب
   کارشناسی ارشد پیوسته، دوازده نیمسال تحصیلی -ج
   دکتري حرفه اي، چهارده نیمسال تحصیلی -د

   دکتري پیوسته، چهارده نیمسال تحصیلی -هـ
   کارشناسی ارشد ناپیوسته، چهار نیمسال تحصیلی -و
   و تخصص پزشکی، هشت نیمسال تحصیلی ph.D دکتري -ز
   فوق تخصص، پنج نیمسال تحصیلی -ح

 در موارد خاص هرگونه تغییر در سقف سنوات پرداخـت بـه تـشخیص بـاالترین        -1تبصره  
هاي اجرایی است، در غیر این صورت شهریه هر نیمسال تحصیلی اضافی بر عهـده                مقام دستگاه 

  . بوددانشجویان مشمول خواهد 
 کاربردي در هر مقطع تحصیلی،      –هاي پودمانی دانشگاه جامع علمی        براي دوره  -2تبصره  

  . شود دو نیمسال اضافه می
 براي مقاطع کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال تحصیلی، کارشناسـی پیوسـته سـه              -3تبصره  

  . شود نیمسال و کارشناسی ارشد پیوسته دو نیمسال اضافه می
هاي فنی و مهندسی در صورتی کـه افـزایش طـول مـدت تحـصیل             ه براي رشت  -4تبصره  

  . شود ناشی از مشروطی نباشد، یک نیمسال در همه مقاطع اضافه می
ها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام پذیرفته شدگان معرفی شـده از                دانشگاه -3ماده  

یـی موظـف بـه      هـاي اجرا   دسـتگاه . باشند هاي اجرایی در هر نیمسال تحصیلی می       سوي دستگاه 
پرداخت شهریه تحصیلی در حدود اعتبارات تخصیص یافتـه و معاونـت برنامـه ریـزي و نظـارت       

هـا و   جمهور نیز موظف اسـت تمهیـدات الزم را بـراي تـسویه حـساب دانـشگاه                 راهبردي رییس 
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  . موسسات مشمول در پایان دوره تحصیلی دانشجویان مشمول اتخاذ نماید

هاي اجرایـی از محـل       انشجویان مشمول هر یک از دستگاه     هاي تحصیلی د    هزینه -4ماده  
  : گردد هاي زیر تأمین و پرداخت می اعتبار ردیف
  ) 131600 -1(اي  ردیف هزینه:  بنیاد شهید و امور ایثارگران-الف
  ) 131500 -1(اي  ردیف هزینه:  سازمان بهزیستی کشور-ب
  ) 129600 -1(اي  ردیف هزینه): ره( کمیته امداد امام خمینی -ج
  ) 109500 -1(اي  ردیف هزینه:  سازمان اوقاف و امور خیریه-د

) ب( هزینه شهریه دانشجویی همسران شـهدا، جانبـازان و آزادگـان مطـابق بنـد                 -تبصره  
  . گردد  کل کشور پرداخت می1393قانون بودجه سال ) 16(تبصره 

مقـاطع تحـصیلی توسـط    نامه آموزشی دانـشگاه در    چنانچه ضوابط مندرج در آیین  -5ماده  
هـاي تحـصیلی مـشروطی و     دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، براساس تعداد نیمسال       

وضعیت آموزشی، پرداخت شهریه مندرج در این ماده با احتساب کسر درصـدهاي ذیـل صـورت                 
  : کند پذیرد و دانشجوي مشروطی مابه التفاوت را پرداخت می می

صیلی مشروطی شصت درصـد از سـقف شـهریه پرداخـت             در صورت یک نیمسال تح     -الف
  . شود می

  . شود  در صورت دو نیمسال تحصیلی مشروطی چهل درصد از سقف شهریه پرداخت می-ب
 دانشجویانی که سه نیمسال تحصیلی مشروطی متنـاوب و بیـشتر داشـته باشـند، حـایز                  -ج

  . دریافت تسهیالت شهریه نخواهند شد
نامـه آموزشـی از مـشروطی خـارج گـردد،             و براسـاس آیـین     در صورتی که دانشج    -تبصره  

  . گردد صددرصد شهریه تحصیلی پرداخت می
الملل داخل یا خـارج    شهریه پرداختی ایثارگران شاغل به تحصیل در واحدهاي بین -6ماده  

هـا و مقـاطع مـشابه در واحـدهاي           هاي دولتی و غیردولتی، معادل شهریه همـان رشـته          دانشگاه
هاي مصوب  مابقی شهریه تا تعرفه. گردد  اسالمی داخل کشور محاسبه و پرداخت میدانشگاه آزاد

  . گردد ربط توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وي تأمین و پرداخت می هاي ذي دانشگاه
هاي اجرایی موظفند مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مـشمول در هـر               دستگاه -7ماده  

اه نام، نام خانوادگی، نام دانشگاه، محل تحـصیل، اسـتان و شهرسـتان              نیمسال تحصیلی به همر   
مـددجویان تحـت   (محل تحصیل، مقطع تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد ایثارگري، کد مددجویی            

و کد حافظان کل قرآن کـریم و  ) و سازمان بهزیستی کشور   ) ره(پوشش کمیته امداد امام خمینی      
نیمسال تحصیلی به معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي قاریان ممتاز کشوري را در پایان هر        

  . رییس جمهور ارایه نمایند
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ایـن  ) 1(مـاده   ) ب( دانشجویان مشمول فقـط از مزایـاي یکـی از مـشمولین بنـد                -8ماده  
هـاي اجرایـی     نامه براي هر مقطع تحصیلی، برخوردار و مبلغ شهریه توسط یکی از دسـتگاه               آیین

  . گردد پرداخت می
نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال بـه                مفاد این آیین   -9 ماده

  . شود دانشگاه دولتی نمی
هاي اجرایی، برعهـده     نامه در هر یک از دستگاه       ولیت حسن اجراي این آیین    ؤ مس -10ماده  

  . باشد باالترین مقام اجرایی آن دستگاه می
  



 

  
  
  

  قانوننامه  واژه
  کل کشور1393بودجه سال 

  
  توضیح

  .باشد می» تبصره«مخفف کلمه » ت« حرف اختصاري  و»بند«مخفف کلمه » ب«حرف اختصاري 
  .باشد  قانون می»5تبصره بند «معادل » 5ت ب «مثالً عبارت 

  
  
 
  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  آ
 5 ب ع، ت 2 ب ز، ت    2ت    آب

 ب  11 ب ن، ت     5ب د، ت    
 ز

  ب هـ9 ت  آب شرب سالم
  ب الف11ت  آب و خاك کشاورزي

ــف، 6 ب س، ت 2ت  آب و فاضالب  ب ال
 ب هـــ 11 ب هـــ، ت 9ت 

  ب هـ17، ت 2جزء 
  ب الف4ت   ماه آبان

  ب الف6 ب الف، ت 3ت  آبرسانی
- زیرجزء   1 ب ح جزء     2ت   آبرسانی روستاها

4-1- 
  ب هـ9ت  آبرسانی شرب روستایی

 ،  ب ل6 ب الــف،  ت 6ت  اي مرزيه آب
 2 ب هـ جزء 11ت 

 2 ب هـ جزء 11ت  آبهاي مشترك 

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب الف11ت  آبیاري

- زیرجزء   1 ب ح جزء     2ت   آبیاري تحت فشار
 3 ب و جزء 20، ت -6-1

  ب ج15ت  سوزي آتش
  ب د11ت  سوزي غیرعمدي آتش
 14ت  آثار 
  ب د17ت  آذرماه

  ب ح17ت  آرشیو الکترونیکی
  ب هـ16 ب ج، ت 3ت  آزادگان
ــف 13 ب ب، ت 9ت  آزمایشی  ب ال

 1جزء 
  ب الف3 ب ف، ت 2ت  هاي روستایی آسفالت راه

  ب د11ت  آفات
  ب و11 ب ز، ت 2ت  آالیندگی

  ب هـ21ت  آلودگی محیط زیست
ــودگی ــی از   آل ــاي ناش ه
 هاي نفتی فعالیت

  ب الف2ت 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب هـ21ت  آلوده

  ج ب8ت  آمبوالنس
ـــ، 13 ب ج، ت 8ت  آموزش  ب هـ

 ب ح،   13 ب ز، ت      13ت  
  ب الف16 ب ط، ت 13ت 

 ب الــف، 13 ب ن، ت 3ت  آموزش و پرورش
ــزء  13ت  ــف ج ، ت 1 ب ال
 13، ت 3 ب الــف جــزء 13

 20 ب ج، ت     13ب ب، ت    
 ب ب

 ب الـف    2 ب الف، ت     2ت   نامه آیین
ــزء   2 ب ي، ت 2، ت 3جـ

 ب م، ت  3، ت   3ب ق جزء    
 6 ب ز، ت     6 ب س، ت     3

ــزء   ب ج، 11، ت 5ب ط ج
 ب ب،   13 ب ج، ت     12ت  
 ب الف،   16 ب و، ت     15ت  
 ب و،   17 ب ب، ت      17ت  
 ب 20 ب الــــف، ت 18ت 

  ب و21ح، ت 

  الف
 ب ن، ت    3 ب ي، ت     2ت   ابالغ

 11 ب ز، ت     6 ب ط، ت     5
 19 ب ز، ت      15ب ج، ت     

  ب الف22ب ز، ت 
  ب ل3ت  ابالغ قرارداد انتقال سهام

  ب الف12ت  رها اپراتو
  ب ص3ت  بردار هاي بهره اتحادیه
  ب ط9ت  اثاثیه

  ب س3ت  اجاره بلندمدت
  ب م3ت  بها اجاره

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب و،  17ت    ب ب،  17ت    )حکم (اجراي احکام

 ب  22ت   ، ب ب   18ت  
 الف

  ب ب9ت   اجراي آزمایشی
  ب الف2ت  ،1ت  اجزاء

  ب ب،2ت   ب الـــف،2ت  احتساب
 لــف، ب ا7ت   ب هـــ،2ت 
  ب ز17ت 

ــف، 6 ب ق، ت 3ت  احداث  ب الـ
 ب الف،   11 ب ك، ت     6ت  
 16، ت   4 ب هـ جزء     16ت  

 ب ب،   20، ت   5ب هـ جزء    
ــزء 20ت   22، ت 1 ب و ج

 ب الف
احــــداث تأسیــــسات و 

 خطوط لوله گازرسانی
  ب ح2ت 

ــل  ــداث و تکمیـــ احـــ
 هاي روستایی ورزشگاه

  ب الف3ت 

 2 ب و جزء 20ت  احیاء
  ب و5ت  ريتعهد محضأخذ 

  ب ن3ت  ادارات آموزش و پرورش
 4 ب الف جزء 10ت  ها ادارات تابعه در استان
  ب ن3ت  ادارات ورزش و جوانان
  ب ق3ت  اداره اوقاف و امور خیریه

ـــ 11ت   ب د،7ت  اراضی کشاورزي  ب هــ
 2جزء 

  ب ب12ت  ارتباطات زیرساخت
ارتباطــــات و فنــــاوري 

 اطالعات کشور
  ب ج12ت 

  ب الف22ت  اردیبهشت ماه
ت   ب د،  5ت    ب ج،  2ت   ارز
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ط5ت   ب هـ،5
  ب ز13ت  ارزبگیر
  ب ف2ت  الف، ب 2ت  ارزش

 3 ب ز، ت     2 ب د، ت     2ت   ارزش افزوده
 9 ب ب، ت      9ب ك، ت     

 ب  9 ب ح، ت      9ب د، ت    
 4 ب الف جزء 10ط، ت 

  ب ب2ت  ارزش گازطبیعی وارداتی
 1جزء  ب هـ 16ت  ارزیابی ملک
ت   ب ط،  9ت    ب ي،  6ت   از ابتداي سال

  ب هـ19
  ب ب19ت  ازدواج

  ب ح3ت  اساسنامه
 1 ب و جزء 20ت   اساسنامه جمعیت

 ب  3ت   ،2 ب ح جزء     2ت    )ها (استان
 ب 16ت   ب الــف،4ت  ن،
 22ت   ب الــف،18ت  هـــ،
 1 ب ح جــــزء 2ت  ،ب ب

 ب 9ت  ،-1-5-زیرجـــزء  
 ،4 ب الـف جـزء       10ت   هـ،
  ب ح20ت   ب هـ،20ت 

ــتقرار    ــل اس ــتان مح اس
 معدن

 2 ب الف جزء 10ت  

ســازي ســامانه  اســتاندارد
 گرمایشی مدارس

- زیرجزء   1 ب ح جزء     2ت  
1-1- 
ــتانداردهاي  اســــــــــ

 برداري بهره
  ب س3ت   ب م،3ت 

  ب الف18ت  استانداري
اســتخراج کننــده معــادن 

 سنگ آهن
 1 ب الف جزء 10ت 

 ب ب 18ت  استرداد اموال

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ــق   ــت ح ــتمرار پرداخ اس

 بیمه
  ب ب15ت 

  ب ط5ت  استمهال
  ب ح3، ت   ب ه3ت  اسناد

 ب ط جزء 6 ب ط، ت     6ت   اسناد خزانه اسالمی
 6، ت   2 ب ط جزء     6، ت   1

 3ب ط جزء 
  ب ح17 ب د، ت 7ت  اسناد رسمی
 3 ب الف جزء 10ت  االجراء اسناد الزم

  ب د7ت  اسناد منازل روستایی
  ب ط17ت   ب و،17ت  اشتغال

  ب ج17ت  اشتغال مددجویان
  ب ج12ت  آفرین اشتغال
 ب  5ت   ،3 ب ق جزء     2ت   زایی اشتغال

 و
  ب الف20ت   ب و،19ت  اشخاص حقوقی

ــی و  ــخاص حقیقــ اشــ
 حقوقی

ت   ب ك،  9ت    ب ر،  3ت  
 11ت  ،1 ب الــف جــزء 10
 ب د

اصالح قیمـت کاالهـا و      
 خدمات

  ب الف21ت  ،21ت 

ــال اصــالحیه ب ــه س ودج
1393 

  ب هـ19ت 

  ب ط9ت  کار اضافه
  ب ح20ت   ب س،3ت  رسانی اطالع

  ب ج9ت  اظهارنامه مالیاتی
ت   ب س،  3ت    ب م،  3ت   اعتبارات

ت   ب ب،4ت   ب الـــف،4
ــف،5 ــف،11ت   ب ال   ب ال

 ب الــف 13ت   ب د،12ت 
 16ت   ب د،15ت  ،1جــزء 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ــف، ت   ب ج،16ت  ب الــ
ـــ،17 ت   ب ز،17ت   ب ه
  ب ح 20

  ب و13ت  اعتبارات ابالغی
اعتبــارات بنیــاد شــهید و 

 امور ایثارگران
  ب ب16ت 

  ب د11ت  بینی نشده اعتبارات پیش
  ب ط20ت   ب الف،15ت  شده بینی اعتبارات پیش

ــک   ــارات تملـــ اعتبـــ
 اي هاي سرمایه دارایی

 ب  18ت    ب ج،   12ت   
  ب الف22ت  الف،

   ب ك20ت   اعتبارات سایر منابع
  ب ب22ت  ها اعتبارات عمرانی استان

  ب د،  19ت    ب الف،  18ت   اي اعتبارات هزینه
  ب الف22ت   ب ج،20ت 

  ب ط17ت  اعضا
ــدیره   ــأت م ــضاي هی اع

 نهادها
  ب هـ19ت 

افـــراد تحـــت پوشـــش 
نهادهاي حمایتی خارج از    

 روستاها

  ب ط9ت 

  ب ب15ت  افراد حقوقی
  ب ط9ت  افراد ساکن در روستاها

افــراد متقاضــی دریافــت 
 یارانه نقدي

  ب و21ت 

  ب هـ19ت  افزایش پرداخت
 ب 19ت   ب الــــف،19ت  افزایش حقوق

 هـ
  ب ح،  5ت    ب ص،   3ت   افزایش سرمایه

ــف،7ت   ب ط،5ت    ب الـ
  ب ح13ت 

  ب ط17ت  افزایش شانس اشتغال

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 1 ب ق جزء 2ت  افزایش ظرفیت
  ب ط9ت  افزایش قانونی
  ب د21ت  برقافزایش قیمت 

ت   ب و،  2ت    ب ج،  2ت   اقتصادي
 ،1 ب ق جزء  2ت    ب ي،  2

 ب  3ت   ،3 ب ق جزء     2ت  
 ب 3ت  ،  ب ه3ت  الــــف،
  ب ن،  3ت    ب م،  3ت   ي،
ت   ب الف،  4ت    ب ر،  3ت  

 5ت   ب د،5ت   ب الــف،5
 ب  5ت    ب ط،  5ت   ب هـ، 
  ب ن،  5ت    ب ل،  5ت   ي،
  ب ص،  5ت    ب ف،  5ت  
  ب ب،6ت   ب الـــف،6ت 
 6ت    ب ز،  6 و، ت     ب 6ت  

ــزء 6ت  ب ط، ، 1 ب ط جـ
 ب  6ت   ،3 ب ط جزء     6ت  

 ب الـف، ت  7، ت   5ط جزء   
 ب هـــ جــزء 11ت   ب د،9
 ب  19 ب ب، ت     15، ت   1

 ب  21 ب ي، ت      20ز، ت   
 و

ت   ب ص،  3ت    ب ز،  3ت   اقساط
 17ت    ب د،  13ت    ب ر،  3

 ب ج
  ب ز3ت  اقساط معوق

  ب ط9ت  اقالم مصرفی اداري
  ب ع2ت  نیهاي دی اقلیت

  ب ن3ت  اماکن آموزشی
هـاي    اماکن دینی اقلیـت   

 دینی
  ب ع2ت 

  ب م3ت  اماکن ورزشی



189  نامه  ژهوا
  تبصره/ جزء/بند  واژه

 1 ب و جزء 20ت  امداد هوایی
  ب الف،  18ت    ب و،  13ت   امکانات

 1 ب و جزء 20ت 
ت   ب ن،  3ت    ب ح،  3ت   امالك

 ب هـ جـزء     16ت    ب ج،  9
  ب ح17ت  ،4

بخـشی بـه انـرژي        امنیت
 ورشک

 و ب 11ت 

 ب ن، ت    3 ب ط، ت     3ت   اموال
  ب ل6

  ب ك6ت  اموال صلحی
  ب ب18ت  اموال منقول و غیرمنقول

هـــاي  امـــوال و دارایـــی
 غیرجاري

  ب ح3ت 

  ب ج19ت  امور خدمات اداري
  ب ط13ت  امور دانشجویی
  ب ب10 ت  امور دخانی

  ب ب20ت  امورمیراث فرهنگی
 1 ب و جزء 20ت  انبارهاي اضطراري

انبارهاي ذخیره علوفـه و     
 کاال

  ب ص3ت 

  ب الــــف،6ت  ،  ب ه3ت  انتشار
  ب ب7ت   ب ب،6ت 

 ب 2ت  ،2 ب ح جــزء 2ت  انتقال گاز
 ن

  ب ي6ت   ب م،5ت  انتقال مالکیت
ــام و   ــت خـ ــال نفـ انتقـ

 میعانات گازي
  ب ن2ت   ب ك،2ت 

انحــــصار محــــصوالت 
 دخانی

  ب ب10ت 

 ب 21ت   ب الــــف،11ت  انرژي

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 1ب جزء 

  ب م2ت  انرژي خورشیدي
 ب 11ت ،1 ب ق جزء     2ت    هاي تجدیدپذیر انرژي

 1هـ جزء 
  ب و11ت  هاي نو انرژي
  ب ع2ت  انشعاب

انشعاب آب و فاضالب و     
 برق و گاز

  ب هـ17ت 

  ب ج15ت  انفجار
 16، ت   1 ب الف جزء     2ت   انقالب اسالمی

  ب ب22ب و، ت 
  ب الف5ت  اهلیت متقاضیان

   ب ه3ت  اوراق سهام
  ب ك6ت   صکوك اسالمی اوراق

 ب د، ت    6 ب ج، ت      6ت   اوراق مشارکت
 6 ب و، ت 6ت   ب هــــ،6

 ب  6ت    ب ح،  6ب ز، ت     
  ب ل6ت  ك،

  ب ب6ت   ب الف،6ت  اوراق مشارکت ریالی
 4 ب هـ جزء 16ت  اوراق واگذاري
  ب ك6ت  اوراق وقفی
  ب ج8ت  اورژانس

ت   ب ك،  6ت   ، ب ق  3ت    خیریهاوقاف و امور
  ب الف16

ت   ب ف،  3ت    ب ج،  3ت   )ایثارگران(ایثارگر 
ت   ب الــف،16ت   ب و،5

ت   ب د،  16ت    ب ب،  16
 ب هـــ  16ت   ب هـــ،16

 ب هــ جـزء      16ت   ،1جزء  
ت  ،5 ب هـ جـزء      16ت   ،2

 ب  16ت   ،6 ب هـ جزء     16
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 و
  ب ج16ت  ایثارگران بازنشسته 

   ب ج16ت  ،ف ب 3ت    شاغلایثارگران
 ،3 ب الف جـزء      2، ت   1ت   ایران

ت   ب ط،  2ت    ب ج،  2ت  
 2ت    ب ن،  2ت    ب ي،  2

 ،1 ب ق جــزء 2ت  ب ص،
ــف،3ت    ب ح،3ت   ب الـ
ت   ب م،  3ت    ب ط،  3ت  

 4ت    ب ص،  3ت    ب ن،  3
ــف،  5ت   ب ج،5ت  ب الـ

 ب  6ت    ب ل،  5ت   ب ز، 
ت   ب ز، 6ت    ب و،  6ت   د،
 ب ط 6ت  ،3 ب ط جــزء 6

 ،5ب ط جـزء      6ت   ،4جزء  
  ب الـف ، 7ت   ب ك،6ت 
ــف،8ت   ب ج،7ت    ب الـ
  ب الـــف،9ت   ب ب،8ت 
ت   ب و،  9ت    ب ج،  9ت  
 10ت  ،1 ب الــف جــزء 10

ــزء   ــف ج  ب 10ت  ،4ب ال
 ب  11ت    ب ب،  11ت   ب،

ت   ب و،  11ت   ،2هـ جـزء    
ت   ب الف،  13ت    ب ز،  11
 ب و، ت     13ت    ب د،   13
ت   ب هـ،  15ت    ب ب،  15
ــف،16  ، ب ب16ت   ب الـ
 ب هــــ 16ت   ب د،16ت 

ــف،17ت  ،6جــزء  ت   ب ال
 ب د،ت    17ت    ب ج،   17
ت   ب و،   20ت    ب د،   20
ــزء 20  ب 20، ت 1 ب و ج

  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ب7ت  چک ایران
  ب ط،  13ت    ب ك،  5ت   ایرانی

  ب ز19ت 
  ب د15ت  ایرانیان
  ب د12ت  ها ایستگاه
ي وظـایف حـاکمیتی     ایفا

 در امور دخانی
  ب ب10ت  

  ب
  ب د11ت   بارمالی اضافی
 2 ب ط جزء 6ت   بازار بورس

  ب ب12ت   بازار پهناي باند منطقه
 2 ب ط جزء 6ت   بازار ثانویه
  ب ع5ت   بازار مصرف
ــه ــشترك   بازارچ ــاي م ه
 مرزي

  ب الف18ت  

ـــ،2ت   ب ب،2ت   بازپرداخت   ب هـ
 ب ق جزء    2ت    ب ن،  2ت  

  د،  ب 5ت    ب الف،  4ت   ،1
ت   ب ب، 6ت    ب هـ،  5ت  

 6ت   ب هــــ،6ت   ب د،6
ت  ،3 ب ط جزء     6ت   ب ز، 

ت   ب ب،  11ت    ب الف،  7
ـــ،16ت   ب د،13 ت   ب ه
 1 ب هـ جزء 16

  ب الف2ت   بازپرداخت بدهی
  ب ص2ت   بازپرداخت پنجساله

بازپرداخت سود و کارمزد    
 تسهیالت

  ب ح20ت  

  ب ح13ت   ب د،11ت   بازپرداخت وام
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ز6ت   ب ج،6ت   بازخرید
  ب ب17ت   بازداشت
 1 ب و جزء 20ت   بازسازي

  ب ب19ت   بازماندگان متوفی
 ب  15ت    ب س،   3ت    )بازنشستگان(بازنشسته 

 19ت   ب ج،16ت  ،الــــف
 ب و

 ب  15ت    ب ب،   10ت    بازنشستگی
 ب  16ت    ب ز،  15ت   الف،
  ب د19ت  ج،

 ف ب ال3ت   هاي قابل فروش باطله
 1 ب و جزء 20ت   بالگرد
ت   ب د،  7ت    ب ب،  6ت     )ها (بانک

ت   ب ب،  17ت    ب د،  13
  ب هـ19

  ب ع5ت   بانک کشاورزي
مرکـزي جمهـوري     بانک  

 اسالمی ایران
ت   ب ج،2ت    ب ب،  2ت   
 2ت    ب ن،  2ت    ب ط،  2

 3ت    ب ح،   3ت   ب ص، 
ــف،4ت  ب ط،  5ت   ب الـ
 ب  5ت    ،  ب د  5ت   ب ج، 
 ب 5ت  ،  ب ح5ت   ،هــــ
  ب و،  6ت    ب د،  6ت    ، ك
 ب ط جــزء 6ت   ب ز،6ت 

 6ت   ،4 ب ط جزء     6ت   ،3
  ب الـف، 7ت   ،5ب ط جزء    

ت   ب ج،  7ت    ب ب،  7ت  
ت   ب ز،  11ت    ب ب،  11
 ب  17ت   ،6 ب هـ جزء     16
  ب د17ت  ج،

  ب ح17ت   هاي اطالعاتی بانک

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ص5ت   هاي تخصصی بانک
هــاي خــصوصی و  بانــک
 دولتی

  ب ب5ت  ،ف ب ال5ت  

  ب ف،  5ت    ب ط،  5ت    هاي دولتی بانک
  ب ز،11ت   ب الـــف،7ت 
  ب ج17ت 

  ب ط،  3ت    ب ص،  2ت    هاي عامل بانک
  ب الـف، 5ت   ب الف، 4ت  
ت   ب ط،  5ت    ب و،  5ت  

 6ت    ب ص،  5ت    ب ن،  5
 ،3 ب ط جـــزء 6ت  ،ب ج 

  ب ب،  11ت    ب الف،  7ت  
 ب هـ   16ت    ب هـ،  16ت  

 ب هــ جـزء      16ت   ،1جزء  
ت  ،5 ب هـ جـزء      16ت   ،4

 6 ب هـ جزء 16
  ب ز11ت   هاي غیردولتی بانک
هاي کـشور اعـم از        بانک

 دولتی، غیردولتی
  ب د11ت  

  ب ك6ت   )متصالح (بانی
 1 ب و جزء 20ت   بحرانها
 ص ،  ب   3ت   ، ب د  5ت     کشاورزي)آب و(بخش 

  ب د11ت  ، ب ز11ت 
بخش صـنایع تبـدیلی و      

  تبدیلی تکمیلی
   ب د5ت  

ت  ل، ب   2ت   ، ب د  5ت     بخش منابع طبیعی
  ب ب 11ت  ص، ب 3

   ب د5ت    بخش محیط زیست
ــات و   ــش ارتباطــ بخــ
 فناوري اطالعات کشور

  ب ج12ت  

  ب س،  3ت    ب م،  3ت    خصوصی) هاي (بخش
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ـــ5ت   ب د،5ت  ت  ، ب ه
 5ت    ب ل،  5ت    ب ز،   5

 ب  9ت    ب س،  5ت   ب م، 
ــف،  11ت   ب ب،11ت  الـ

  ب ز19ت  ، 1ء ب هـ جز
ــصوصی و  بخــــش خــ

 عمومی
 1 ب ق جزء 2ت  

 3ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   بخش غیردولتی
  ب الف11ت  ب س،

  خـصوصی و   )هاي( بخش
   تعاونی)یا(

 

  ب ج،3ت   ب الـــف،3ت  
ــف،4ت   ب ق،3ت    ب الـ
  ، ب هــــ5ت  ج ، ب 5ت 
ت  ، ب ط 5ت   ل ،  ب   5ت  

 5ت   س، ب   5ت   م ،  ب   5
 6ت    ب ن،   5ت   ص،ب  
 19ت   ، ب ج  12ت   ،يب  
 زب 

  ب د9ت   ب ط،5ت   ها بخشودگی جریمه
  ب ج11ت   بخشوده

  ب د2ت   بدهکار حساب دولت
ــدانیان از   ــورداري زن برخ

 امتیاز
  ب و17ت  

ت   ب ج،2ت    ب ب،  2ت    برداشت
ــف،4ت   ب ك،3 ت   ب ال

  ب ب18ت   ب ب،11
ت   ب ل،  2ت    ب ز،  2ت    برق

 2ت    ب س،  2ت    ب م،  2
 ب  6ت    ب ن،  5ت   ع،ب  
 ،1 ب هــ جـزء       11ت   الف،
  ب هـــ،17ت   ب ج،15ت 
  ب د21ت   ب ب،21ت 

  ب ز9ت   برق تجدیدپذیر و پاك

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 4 ب الف جزء 10ت   برگ سبز گمرکی

 4 ب هـ جزء 16ت   برگه یا قرارداد واگذاري
  ب ج12ت   افزاري هاي نرم برنامه

  ب الف2ت   بستانکار دولت
 2ت   ،2 الف جـزء      ب 2ت    بشکه

 3ب الف جزء 
  ب ك6ت   بقاع متبرکه
  ب الف11ت   بالعوض
  ب ي6ت   بنادر
ت   ب هـ،  5ت    ب د،  5ت    هاي اقتصادي بنگاه

  ب ص5
آموزي   بنیاد تعاون و حرفه   

 و صنایع زندانیان کشور
  ب ج17ت  

ــور   ــهید و امـ ــاد شـ بنیـ
 ایثارگران

 ب 16ت   ب الـــف،16ت  
 ب  16ت    ب ج،  16ت   ب،
ت  ،2 ب هـ جـزء      16ت   د،

 ب  16ت   ،5 ب هـ جزء     16
  ب و16ت  ،6هـ جزء 

ــالب    ــسکن انق ــاد م بنی
 اسالمی

  ب ب22ت  

  ب ب2ت   بنیه دفاعی
  ب ز15ت   به روزرسانی
  ب ز9ت   بهاي برق
  ب ز20ت   شده بهاي تمام

ــوراك   ــاي خــــ بهــــ
ــشگاه ــا و  پاالیــــ هــــ

 ها پتروشیمی

  ب ج2ت  

  ب ج2ت   امبهاي خوراك نفت خ
هـــاي  بهـــاي محمولـــه

 صادراتی نفت
 2 ب الف جزء 2ت  

ــود حمـــل و نقـــل   1 ب ب جزء 21ت  بهبـ
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
 عمومی
  ب ز،   13ت    ب ج،   8ت    بهداشت

  ب ط13ت   ب ح،13ت 
ــزء 2ت   بهره بردار  11ت  ،2 ب ق ج

 ب هــ جـزء     11ت   ب الف، 
2 

 3ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   برداري بهره
ــف،  3ت   ب ج،3ت  ب الـ

 ب  4ت    ب س،  3ت   ،ب م 
ــف،  ب 6ت   ب ن،5ت  الـ
 ب  10ت    ب ك،  9ت   ل،

 ب هــ  11ت  ،1الـف جـزء   
  ب الف22ت  ،2جزء 

  ب ص،  3ت    ب ل،  2ت    وري بهره
ت   ب ط،  9ت    ب ع،  5ت  
  ب ب11

 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت    بهسازي روستاها
  ب ب22ت  ،-3-1-

  ب ز19ت   بهمن ماه
 11ت    ، 1 ب ق جزء     2ت    سازي بهینه

 ب هـ   11ت   ،1ب هـ جزء    
 2جزء 

 ســازي مـــصرف  بهینــه 
 انرژي

 1 ب ب جزء 21ت  

سازي مصرف آب و      بهینه
 انرژي

  ب الف11ت  

 ب الف   2ت    ، 1ت   ب ب،   بودجه
ــزء   2ت   ب ب،2ت  ،1جـ
 ب  4ت    ب ل،  3ت   ب ط، 
 ب 5ت   ب الـف،  5ت   الف،
 ب  5ت    ب ي،   5ت   ط،
 ب  15ت    ب د،  11ت   ف،

  تبصره/ جزء/بند  واژه

 کـل   1393بودجه سـال    
 کشور

  1عنوان ، م 

هـــاي  بودجـــه شـــرکت
ــک  ــی، بانـ ــا و  دولتـ هـ

مؤسسات انتفاعی وابسته   
 به دولت

 ب ب 

  ب و2ت   ب الف،2ت   بودجه عملیاتی
 ،1 ب ط جزء     6ت   ب الف،   بودجه عمومی

  ب الف20ت 
 1 ب ط جزء 6ت  ب الف،  بودجه عمومی دولت

  ب ز20ت   ریزي بودجه
 3ت   ،2 ب الف جـزء      2ت    بورس

 ،2 ب ط جـــزء 6ت  ب ج،
  ب ز13ت 

  ب ز17ت   المال بیت
ــف،2ت   بیع متقابل   ب ب،2ت   ب ال

 ب هـــ 11ت   ب هـــ،2ت 
 1جزء 

 4 ب ب جزء 21ت   بیکاران متقاضی کار
  ب ط9ت   العالج بیماران صعب

  ب د11ت   گیر هاي همه بیماري
  ب هــ،   2ت    ب الف،  2ت    )ها (مهبی

ت   ب د،  11ت    ب ط،  9ت  
ت   ب ج،  15ت    ب ب،  15
ت   ب ز،   15ت    ب و،   15
   ب هـ19ت   ب ط،17

  ب ز17ت   بیمه اجباري
  ب ج11ت   ب ي،9ت   بیمه اجتماعی
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب د15ت   بیمه ایرانیان
 4 ب ب جزء 21ت   بیمه بیکاري
  ب ج16ت   بیمه تکمیلی
  ب د15ت   بیمه درمانی

بیمه مرکـزي جمهـوري     
 اسالمی ایران

  ب هـ15ت  

  ب ط3ت   هاي دولتی بیمه

  پ
  ب ط9ت   پاداش

  ب هـ19ت   پاداش تحت هر عنوان
  ب و19ت   پاداش نقدي و غیرنقدي

 ب ق    2ت    ب ي،   2ت    پاالیش
 2جزء 

ت   ب د،  2ت    ب ج،  2ت    پاالیش نفت
 1 ب ق جزء 2ت   ب ز،2

 2ت   ،2 ب الف جـزء      2ت    هاي داخلی پاالیشگاه
 3ب الف جزء 

 ب الف   10ت    ب ف،  5ت    پانزده روز
 4جزء 

  ب د17ت   پایان آذرماه
  ب الف،  7ت    ب الف،  3ت    پایان سال

ـــ 16ت   ب ب،9ت   ب هـ
  ب د17ت  ،2جزء 

هــا و انبارهــاي   پایگــاه
 اضطراري

 1 ب و جزء 20ت  

 3 ب ق جزء 2ت   پایه خوراك گاز
 2ت   ،2 ب الف جـزء      2ت    تروشیمیپ

 ب  2ت    ب د،  2ت   ب ج، 
 ب ق جـزء     2ت   ،1ق جزء   

  ب ن5ت  ،3
  ب هـ15ت   پرتفوي

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب الف،  2ت   ،1 ت   ،ب ب   )ها (پرداخت

ت   ب ط،  2ت    ب ب،  2ت  
 ،1 ب ق جــزء 2ت   ب م،2

 3ت    ب و،  3ت    ب د،  3ت  
 ب  4ت    ب ن،  3ت   ب ز، 
 ب 5ت   ب الـف،  5ت   الف،
ـــ،5ت  د،   ب و،5 ت  ب ه

ت   ب ن،  5ت    ب ك،  5ت  
 6ت    ب ف،  5ت    ب ع،  5

 ب  6ت    ب ط،  6ت   ب ح، 
ت   ب الـف،  7ت   ،1ط جزء   

ت   ب ي،   9ت    ب ط،   9
 11ت  ،3 ب الــف جــزء 10

ــف، ت   ب ج،11ت  ب الــ
ت   ب ج،  12ت    ب د،  11
 13ت  ،2 ب الــف جــزء 13

 15ت    ب ط،  13ت   ب ح، 
 15ت    ب د،  15ت   ب ب، 
 16ت    ب الف،  16ت   ب و، 

 16ت    ب ج،  16ت   ب ب، 
 ،1 ب هـ جزء     16ت   ب هـ، 

 16ت   ،5 ب هـ جزء     16ت  
 ب 17ت  ،6ب هــــ جـــزء 

ــف،  17ت   ب ب،17ت  الـ
 17ت    ب د،  17ت   ب ج، 
ـــ،  17ت   ب و،17ت  ب ه

 19ت    ب ب،  19ت   ب ط، 
 20ت    ب ب،  20ت   ب د، 
  ب و21ت  ب ح،

  ب و19ت   پرداخت حقوق
  ب ز17ت   پرداخت خسارات

  ب ج3ت  ت و دیون   پرداخت مطالبا 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ایثـــارگران، جانبـــازان،  
آزادگان و خانواده معظـم     

 شهدا
ــدي و  پرداخـــــت نقـــ

 غیرنقدي
ـــ،19ت   ت  ،21ت   ب هـ

 3 ب ب جزء 21
  ب هـ19ت   هاي قانونی پرداخت
ــی ــدي و  پرداخت هــاي نق
 غیرنقدي

  ب هـ19ت  

  ب ع5ت   پرواربندي دام
  ب الف12ت   پروانه اپراتورها

 ب الف   10ت    ب ك،  9ت    برداري رهپروانه به
 1جزء 

  ب هـ17ت   پروانه ساختمانی
  ب الف،  13ت    ب ن،  3ت    پرورش

ــزء  13ت  ــف ج ت  ،1 ب ال
 13ت  ،3 ب الــف جــزء 13

 20ت    ب ج،  13ت   ب ب، 
 ب ب

 1 ب ق جزء 2ت   پروژه
هــاي فیبرنــوري و  پــروژه
 المللی بین

  ب ب12ت  

  ب الف22ت   هاي کوچک پروژه
ــف،4ت   ب ن،3ت   تمام هاي نیمه ژهپرو   ب ال

  ب ب13ت 
ــروژه ــه پ ــاي نیم ــام  ه تم
 دولتی

  ب ب13ت  

  ب ح17ت   هاي ثبتی پرونده
  ب ز،   13ت    ب ج،   8ت    پزشکی

  ب ط،  13ت    ب ح،  13ت  
  ب و16ت   ب ج،15ت 

ــدازهاي   ــس انــــ   ب ج17ت  پــــ

  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب د2ت   پنج فرآورده اصلی
 ب ب 12ت   پهناي باند

 2 ب الف جزء 13ت   پوشش کامل تحصیلی
 4 ب ب جزء 21ت   اي هاي بیمه پوشش
  ب الف16ت   نور پیام

  ب د19ت   پیش از موعد
ــف،4ت   ب ل،3ت   بینی پیش   ب ال

ــزء 6ت   11ت  ،1 ب ط جـ
 ،1 ب الف جزء     13ت   ب د، 

 20ت   ،1 ب هـ جزء     16ت  
  ب ح20ت  ،1ب و جزء 

هـــاي  کــن  گـــرم پــیش 
 ديخورشی

  ب و11ت  

 1 ب و جزء 20ت   پیشگیري
  ب د15ت   پیشمرگان کُرد مسلمان

 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    پیشنهاد
ــزء   ب ق 2ت  ،1ب ق جــ

 ب  3ت    ب م،  3ت   ،3جزء  
 ب  12ت    ب ج،  11ت   س،
 ب  16ت    ب ب،  13ت   ج،
 ب  19ت    ب و،  17ت   الف،
  ب ح20ت  ز،

  ب ك،  5ت    ب ب،  2ت    )ان (پیمانکار
  ب ح20ت  ج، ب 6ت 

  ب ب15ت   پیمانکاران حقیقی
  ب ز15ت   پیمانی
س،  ب   3تل ،    ب   3ت،  1 ت  پیوست

 ي  ب 20تالف ،  ب 16ت

  ت
  ب ح2ت   تأسیسات
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
 2 ب و جزء 20ت   ها تاالب

 ب 15ت   ب الـــف،15ت   تأمین اجتماعی
 ب  15ت    ب و،  15ت   ب،
 ز

  ب ل2ت  ب ب،  تأمین اعتبار
 1 ب ط جزء 6ت   سنادتأمین اعتبار ا
  ب ب4ت   پرداخت تأمین پیش

  ط ب 9ت  ج، ب 6ت     تجهیزاتتأمین
  ب ص5ت   تأمین سرمایه
  ب الف11ت   تأمین کارگر
  ك ب 6ت    تأمین مالی

  ب ب4ت   ب الف،4ت   تأمین مالی خارجی
تأمین مسکن و یا زمـین      

 مسکونی
  ب د16ت  

  ب ك5ت   تأمین نقدینگی
  ب ج6ت   کنندگان تجهیزات تأمین
ت   ب ج،2ت    ب ب،  2ت    تأیید

 2ت    ب ي،  2ت    ب د،  2
  ب ج،3ت  ،1ب ق جـــزء 

ت   ب ر،  3ت    ب ن،  3ت  
ت   ب الـف، 5ت   ب الف،  4
 6ت    ب ف،  5ت    ب ج،  5

ــزء 10ت  ب ج، ــف ج  ب ال
 ب  12ت    ب د،   11ت   ،4
 ب  16ت    ب ب،  13ت   ج،
 ،1 ب هــ جـزء       16ت   الف،
 16 ت ،2 ب هـ جزء     16ت  

 19ت    ب الف،  18ت   ب و، 
  خرهؤ ب ج، م20ت  ب د،

ت   ب هـ،  5ت    ب د،  5ت    تبدیل ارز به ریال
  ب ط5

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ع5ت   ب ح،5ت   تبدیل دالر به ریال

  1م واحده ت  ها تبصره
 یدائمـــ ) 38(تبـــصره 

ــانونیال ــه یحــه ق  بودج
  1358سال 

  1 جزء الف ب 2ت  

  ب ح5ت   سازي تجاري
ت   ب م،  2ت   ب، ب   2ت    تجهیزات

  ب و17ت   ب ج،6
 1 ب و جزء 20ت   تجهیزات امداد هوایی
  ب ط9ت   تجهیزات بیمارستانی
ــزء 2ت   تجهیزات ساخت داخل  11ت  ،1 ب ق ج

 1ب هـ جزء 
  ب ب،  15ت    ب ط،  9ت    تحت پوشش

  ب و،  16ت    ب د،  15ت  
ـــ،17ت   ب د،17ت    ب ه
  ب ط17ت 

 ـ ب ه16ت   ب ج،16ت   تحت تکفل
ــشویق   ــک و تــ تحریــ

 واحدهاي پتروشیمی
 3 ب ق جزء 2ت  

 ب  16ت    ب ط،   13ت    تحصیل
 الف

ت  ،2 ب الــف جــزء 13ت   تحصیلی
  ب الف16

تخــــصیص اعتبــــارات 
ــی ــک دارایـ ــاي  تملـ هـ

 اي کشور سرمایه

  ب الف22ت  

 3 ب ق جزء 2ت   تخفیف پلکانی
  ب س3ت   تخفیفات

  ب و9ت   تخفیفات گمرکی
  ب ي3ت   ترازنامه

  ب ي3ت  ترازنامه و حساب سـود و      



197  نامه  ژهوا
  تبصره/ جزء/بند  واژه
 زیان

  ب ط13ت   تربیت بدنی
ت  ،1 ب الــف جــزء 13ت   تربیتی

  ب و17ت   ب ج،17
  ب ج9ت   تسلیم اظهارنامه

  ب ن،  2ت    ب ب،   2ت    تسهیالت
  ب ح،  3ت    ب ص،   2ت  
ــف،4ت   ب س،3ت    ب ال
  ب الـــف،5ت   ب ب،4ت 
ـــ،5ت   ب د،5ت  ت   ب ه

 5ت    ب ن،  5ت    ب ط،  5
 ب  5ت    ب ع،  5ت   ب س، 
 ب  11ت    ب الف،  7ت   ف،
 ب  11ت    ب ج،  11ت   ب،
 ب  16ت    ب ج،   12ت   ز،

ـــ جــزء  ـــ 16ت  ،1ه  ب ه
 ب هــ جـزء      16ت   ،3جزء  

ت  ،5 ب هـ جـزء      16ت   ،4
ت   ب د،  17ت    ب ج،  17
  ب ح20

  ب ل،  5ت    ب ك،  5ت    تسهیالت ارزي
ت   ب ي،  6ت    ب م،  5ت  

  ب ج7
  ب و5ت   زایی تسهیالت اشتغال

تسهیالت بـه زنـدانیان و      
ــد در  ــان نیازمنـ محکومـ

 هاي مالی محکومیت

  ب ب17ت  

 6 ب هـ جزء 16ت   تسهیالت ساخت
ـــ،16ت   تسهیالت مسکن  ب 16ت   ب هــ

ـــ جــزء  ـــ 16ت  ،2ه  ب ه
 6جزء 

ت   ب ج،3ت    ب ب،  2ت     تسویه

  تبصره/ جزء/بند  واژه

ت  ر ،  ب   3ت   ج، ب   3ت      بدهیتسویه
  ط ب 6ت  ط ، ب 5

 ب الف   2ت    ب الف،  2ت    تسویه حساب
 ب  2ت    ب د،  2ت   ،3جزء  
 3ت  ،1 ب ق جزء    2ت   ي،
 ب ز

  ط  ب 5ت  ج، ب 3ت     مطالباتتسویه
  ب و21ت   تشخیص دولت

  ب الف11ت   بران هاي آب تشکل
هـــاي تعـــاونی  تـــشکل

 ارکنانک
  ب س3ت  

  ب ح20ت   تشویق خیرین
  ب الف11ت   تشویق و جلب

  ب هـ15ت   تصادفات
  ب ط3ت   تصرف غیرقانونی

ــصفیه ــه ت هــاي آب و  خان
 فاضالب

  ب الف6ت  

ت  ط ،  ب   6ت   ز، ب   6ت    هیأت وزیران تصویب
 ب ،  ب   13ت   ج ،  ب   11
  ب الــف16ت  و، ب 15ت 
ز  ب  19ت   ب ،  ب   17ت   ،
ي  ب   20ت   ح، ب   20 ت ،
 و ب 21ت  ،

  ب م،  5ت    ب ص،  2ت    تضمین
  ب ب،6ت   ب الـــف،6ت 
ت   ب ي،  6ت    ب د،  6ت  

 ب هـ جـزء     16ت    ب ل،  6
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 ب  19ت    ب ب،  17ت   ،4
  ب ح20ت  ز،

  ب هـ6ت   تضمین بازپرداخت
 2 ب هـ جزء 11ت   تضمین خرید آب

 1 ب ق جزء 2ت   تضمین خرید محصول
 1 ب هـ جزء 16ت   داختهاي بازپر تضمین

  ب ب10ت   تطبیق با قانون
  ب الف11ت   هاي تولیدي تعاونی
  ب ب 11ت     روستایی)هاي( تعاونی
  4 ب هـ جزء 16ت    هاي معتبر تعاونی
  ب الف18ت  ،14ت   تعرفه

ــتفاده از   ــه اســـ تعرفـــ
 تجهیزات

  ب و17ت  

ــف2ت  ،1ت   تعهد  2ت   ، ب ال
ـــ2ت  ب ن،  2ت   ، ب هـ
ــزء ب   ب س،3ت  ،1 ق ج

ت   ب و،  5ت    ،  ب ل  5ت  
ــزء 11 ـــ ج  13ت   ،1 ب ه
  ب ز13ت  ب و،

  ب و13ت   تعهد مازاد
  ب و5ت   تعهد محضري
  ب الف2ت   اي تعهدات سرمایه

ــرمایه ــدات ســ اي  تعهــ
هاي دولتی تابعـه      شرکت

 وزارت نفت

  ب هـ2ت  

  ب و13ت   تعهدات قانونی
  ب ب8ت   تعویض گواهینامه

   ب ه3ت   ها تعیین تکلیف واگذاري
  ب ج19ت   تعیین نصاب معامالت

  ب ط13ت   تغذیه
  ب ن3ت  تغییــر کــاربري امــوال   

  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ط20ت   ب ز،20ت   نامه تفاهم
  ب الف19ت   تفاوت تطبیق

 1 ب الف جزء 13ت   تفویض
  ب س3ت   تقسیط تعهدات

  ب الف2ت   تقسیم سود سهام دولت
 ب و   20ت    ب الف،  12ت    تقویت

 1جزء 
  ب ب2ت   تقویت بنیه دفاعی

  ب ب10ت   ها تقویت منابع صندوق
  ب ب8ت   تقویت نیروي انتظامی

 1ت   تکالیف
ــک  ــل بانـ ــاي  تکمیـ هـ
 آمایی اطالعاتی و داده

  ب ح17ت  

ــروژه ــل پـ ــاي  تکمیـ هـ
 تمام نیمه

  ب ن3ت  

 ف، ب ال  6ت    ب الف،  3ت    ها تکمیل طرح
  ب د،  13ت    ب الف،  11ت  
  ب الف22ت 

ــرح  ــل طـ ــا و  تکمیـ هـ
 هاي ملی پروژه

  ب الف22ت  

 1 ب هـ جزء 11ت   تلفات
  ب د12ت   تلویزیونی

ــی ــک دارایـ ــاي  تملـ هـ
 اي سرمایه

 1 ب ح جـزء      2ت   ب الف،  
 ب 2ت  ،-1-5-زیرجـــزء  

 ب  3ت    ب ن،   3ت   ط،
 ب  6ت    ب ب،   4ت   س،
 ب  11ت    ب ط،  6ت   ب،

 13ت   ب ج،12ت  الــــف،
 18ت    ب ح،  17ت   ب د، 

ــف، ت   ب ج،19ت  ب الــ
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ت   ب هـــ،20ت   ب ج،20
ــزء 20  ب 20ت  ،1 ب و ج
 ح

هاي مالی و     تملک دارایی 
 درآمدهاي اختصاصی

  ب الف22ت  

  ب د13ت   تنفس یکساله
  ب الف11ت   ب ج،3ت   تهاتر
  ب ب2ت   توثیق

  ب هـ5ت   توجیه فنی و اقتصادي
و اقتـصادي و   توجیه فنی   

 محیطی زیست
 5ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت  

 ب ن
، اقتـصادي و      توجیه فنـی  

 مالی
ــف،5ت     ب ف،5ت   ب ال

  ب ب6ت   ب الف،6ت 
توجیــه فنــی، اقتــصادي، 

 محیطی مالی و زیست
  ب الف4ت  

  ب و17ت   تودیع ودیعه
ت   ب ز،  2ت    ب د،  2ت    توزیع

 4ت    ب ل،  2ت    ب ك،  2
 ،3 ب ط جـزء    6ت   ب الف، 

ت   ب هـ، 9ت    ب ي،  6ت  
21 

  ب الف22ت   توزیع شهرستانی
 ب  2ت    ب ب،  2ت   ،1ت     توسعه

 1 ب ح جـــــــزء 2ت  ج،
 ب ق   2ت   ،-1-1-زیرجزء  

 ،3 ب ق جـزء      2ت   ،1جزء  
  ب م،3ت   ب الــــف،3ت 
  ب ص،  3ت    ب ن،  3ت  
  ب الـف، 5ت   ب الف، 4ت  
ت   ب ج،  5ت    ب ب،  5ت  

 5ت   ب هــــ،5ت   ب د،5

  تبصره/ جزء/بند  واژه

 ب  2ت   ،2 ب ح جزء     2ت    ها توسعه پاالیشگاه
 ك

  ب ح17ت   توسعه ثبت الکترونیک
  ع ب 5ت  ق، ب 2ت    ذاريگ توسعه سرمایه

توسعه شبکه خطوط لوله    
ــام و   ــت خـ ــال نفـ انتقـ

ــازیم ــات گـــ  و يعانـــ
  ی نفتيها فرآورده

  ك ب 2ت  

  ب و5ت   توسعه صنایع کوچک
 2 ب ق جزء 2ت   توسعه کمی



  200    کل کشور1393 قانون بودجه سال مجموعه
  تبصره/ جزء/بند  واژه

خیـز و   توسعه مناطق نفت 
 گازخیز و مناطق محروم

  ب الف2ت  

ــداري  ــعه و نگهــ توســ
 هاي روستایی شبکه

  ب ز9ت  

ــف،2ت   ولیدت   ب و،2ت   ب الـ
ت   ب ي،  2ت    ب ز،  2ت  

  ب ن،  5ت   ،1 ب ق جزء     2
 9ت   ب ز،9ت    ب ع،  5ت  

 11ت   ب ب،  10ت   ب ك، 
 19ت    ب ج،  12ت   ب ب، 
 ب ب   21ت   ،21ت   ب ز، 
 1جزء 

  ب ز19ت   تولید کنندگان
ــف،2ت    و گاز)خام(تولید نفت    ، ب و2ت   ب ال

 1 ب ق جزء 2ت 
ت خـام   تولید و فروش نف   
 و میعانات گازي

  ب ي2ت  

ــربخش   ــدات زیــ تولیــ
 ارتباطات

  ب ج12ت  

ـــ 16ت   ب د،2ت   تیرماه  ب هـ
 6جزء 

 6 ب هـ جزء 16ت   1393تیرماه 

  ث
 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    ثبت

  ب ح3ت  ب د،
  ب ح17ت   ثبت الکترونیک

  ب و21ت   ب د،9ت   نام ثبت
ــزء  16ت   ثبتی ـــ ج ت  ،4 ب ه

 ح ب 17
  ب ل3ت   ثمن حاصل از فروش

  ج

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ط9ت   جامعه عشایري

  ب و16ت   ب هـ،16ت   جانبازي
 3ت   ،1 ب الف جـزء      2ت    جایگزین

  ب ه
 3ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   جایگزینی

 ب ن
جایگزینی مـصرف بـرق     

  گازبه جاي
 1 ب هـ جزء 11ت  

جایگزینی ملک فروختـه    
 شده

  ب ن3ت  

  ب ج15ت   جبران
ــ ــسارات جبـــ ران خـــ
 محیطی زیست

  ب الف2ت  

  ب هـ16ت   جبهه
  ب ك20ت   ب د،20ت   جداول

  ب ب17ت   جرح غیرعمدي
  ب و21ت   ب ي،6ت   جریمه

  ب ج11ت   جریمه دیرکرد
  ب الف12ت    خرجی-جمعی
  ب ح،9ت   ب الـــف،4ت   جمعیت

  ب الــف،12ت   ب ط،9ت 
ـــ،16ت   ب ز،13ت    ب ه
  ب هـ21ت 

معیــت هــالل احمــر   ج
 جمهوري اسالمی ایران

 1 ب و جزء 20ت  

 ب  2ت    ب ب،  2ت   ،1ت    جمهوري اسالمی ایران
  ب ن،  2ت    ب ط،  2ت   ج،

 ب ق    2ت    ب ص،   2ت  
 ب  3ت    ب ح،  3ت   ،1جزء  
  ب ن،  3ت    ب م،  3ت   ط،
ــف،4ت    ب ج،5ت   ب الـ



201  نامه  ژهوا
  تبصره/ جزء/بند  واژه

ت   ب ل،  5ت    ب ك،  5ت  
 ب  6ت    ب و،  6ت    ب د،  6
ــزء 6ت  ز،  6ت  ،3 ب ط ج

 ب ط 6ت  ،4ب ط جــــزء 
ــزء   7ت   ب ك،6ت  ،5جـ

 7ت   ب ب،7ت  ب الـــف،
ــف،8ت  ب ج،  8ت   ب الـ
 9ت   ب الـــف،9ت  ب ب،
 ب  10ت    ب و،  9ت   ب ج، 

  ب ب،11ت  ،4الــف جــزء 
 11ت   ،2 ب هـ جزء     11ت  

 13ت    ب ز،   11ت   ب و، 
 13ت    ب د،  13ت   ب الف، 
ـــ،15ت  ب و،  16ت   ب ه

ت   ب ب،16ت  ب الـــف، 
 ب هـ جزء    16 ت  ب د،  16
 ب  17ت    ب الف،  17ت   ،6
 ب  20ت    ب د،  17ت   ج،
  ب ز،  20ت    ب و،  20ت   د،

 ب ب   21ت    ب ك،  20ت  
  ب الف22ت  ،2جزء 

ــشاورزي   ــاد کـــ جهـــ
 شهرستان

  ب د11ت  

  چ
  ب ب7ت   چاپ
ت   ب م،  2ت    ب ل،  2ت    هاي کشاورزي چاه

  ب ز9

  ح
  ب الف16ت   حافظان کل قرآن کریم

  ب ط17ت   و دستمزدحداقل حقوق 
 ب الف   2ت    ب الف،  2ت    حساب

  تبصره/ جزء/بند  واژه

 1 ب الف جزء 13ت   حساب بانکی
  ب ز20ت   حساب بانکی واحد

ــستانکار وزارت  حــساب ب
 نفت

  ب د2ت  

  ب ب19ت   انداز حساب پس
داري کــل  حــساب خزانــه

ــور   ــشور، وزارت امــ کــ
 ادي و داراییاقتص

  ب ج2ت  

ت   ب ل،  5ت    ب ط،  5ت    حساب ذخیره ارزي
  ب س5

  ب ي3ت   ب ي،2ت   حساب سود و زیان
حــساب صــندوق توســعه 

 ملی
  ب ب2ت  

 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    حسابداري
 ب ي

هاي متمرکز وجوه     حساب
 ریالی و ارزي

  ب ط2ت  
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
هـاي مـورد تأییـد       حساب
 داري کل کشور خزانه

  ب ج2ت  

  ب ع2ت   ها حسینیه
  ب هـ16ت   حضور در جبهه

 2 ب و جزء 20ت   حفاظت از تاالبها 
  ب ط،  6ت    ب س،  3ت    حفظ

 1 ب و جزء 20ت 
ــه    ــاع پروانـ ــق انتفـ حـ

 برداري از معادن بهره
 1 ب الف جزء 10ت  

حق انـشعاب بـرق، آب و    
 گاز

  ب ع2ت  

  ب ج،  11ت    ب ي،  9ت    حق بیمه
  ب هـ،  15ت    ب ب،  15ت  
  ب ط17ت   ب ز،15ت 

  ب ج11ت   حق بیمه اجتماعی
حـــق بیمـــه اجتمـــاعی 

 روستاییان و عشایر
  ب ي9ت  

  ب ط17ت   حق بیمه سهم کارفرما
  ب هـ15ت   حق بیمه شخص ثالث

حق تقدم ناشی از سـهام      
 الشرکه و سهم

  ب الف3ت  

  ب و19ت   حق حضور در جلسات
حق مالکیت و حاکمیـت      

 منابع نفت و گاز کشوربر 
  ب الف2ت  

ت   ب ط،  9ت    ب و،  3ت    حقوق
ت   ب هـ،  19ت    ب ط،  17
  ب و19

  ب الف15ت   حقوق جاري ساالنه
حقــوق دولتــی در حــوزه 

 محصوالت دخانی
  ب ب10ت  

  ب الف3ت   حقوق مالکانه

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ه کننــد حقــوق مــصرف 

 )گان(
  ب م3ت  ، ب س3ت  

  ب الف19ت   بگیر حقوق
  ب ص،  3ت    ب ج،  3ت     حمایت

ت   ب ع،  5ت    ب ح،  5ت  
  ب ز9

ــروژه  ــت از پ ــا و  حمای ه
اي  هــاي توســعه   طــرح
 آفرین اشتغال

  ب ج12ت  

 4 ب ب جزء 21ت   هاي اجتماعی حمایت
  ب الف6ت   حمل و نقل

ــزء 21ت   حمل و نقل عمومی ت  ،1 ب ب جــ
  ب هـ21

حمــل و نقــل عمــومی و 
ریلــــی درون و بــــرون 

 شهري

 1 ق جزء  ب2ت  

ــالب   ــان انق ــوادث زم ح
 اسالمی

  ب و16ت  

  ب د11ت   ب ج،11ت   حوادث غیرمترقبه
  ب ب20ت   ب ع،2ت   هاي علمیه حوزه
   ب ن2ت   هاي مشترك حوزه
  خ

  ب د17ت   خاتمه زمان استفاده
  ب د20ت   خاتمه عملیات مطالعه

  ب ن،  2ت    ب ب،   2ت    خارج از کشور
  ب ط13ت   ب ج،5ت 

  ب ز3ت   خارج از نوبت
  ب هـ16ت   ب ج،3ت   خانواده شهدا

  ب الف3ت   خانوار
خانوارهاي تحت پوشـش    

 نهادهاي حمایتی
  ب ط17ت  
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

خانوارهــــاي هــــدف و 
 نیازمند

 21ت  

ــف،9ت   ب ط،3ت   خدمات   ب ال
ــزء  13ت  ــف ج ت  ،1 ب ال
 13ت  ،2 ب الــف جــزء 13

ــزء   ــف ج  ب 17ت  ،3ب ال
 19ت  ، ب الــف18ت  هـــ،

ــف، ـــ،19ت  ب ال ت   ب ه
ت   ب ب،  20ت    ب ز،  19
  ب ب21ت   ب الف،21

  ب ج19ت   خدمات اداري
 21ت   اي خدمات بیمه

  ب ك9ت   خدمات تولیدشده
  ب ج16ت   خدمات درمان

خدمات عمومی اجباري و    
 پایه

  ب الف12ت  

  ب ج12ت  ، ب ك5ت   خدمات فنی مهندسی
  ب س3ت   ب م،3ت   رسانی خدمات
  ب س،  3ت    ب م،  3ت    خدماتی

ت   ب و،  17ت    ب ح،  9ت  
 1 ب ب جزء 21

  ب ي2ت   خرداد ماه
 3ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   خرید

 ب  6ت    ب ط،  6ت   ب ح، 
ت   ب ب،  11ت   ،4ط جزء   

 ب  13ت   ،2 ب هـ جزء     11
ـــ،16ت  ز،  ب 16ت   ب ه

 ب و جزء    20ت   ،4هـ جزء   
1 

 2جزء  ب الف 13ت   خرید خدمات آموزشی
  ب ج2ت   خریداري

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ج،  3ت    ب ك،  2ت    خزانه

 ب ط جزء  6ت    ب ط،  6ت  
 6ت   ،2 ب ط جزء     6ت   ،1

 ب الف   10ت   ،3ب ط جزء    
 13ت   ب ز،13ت  ،2جــزء 
  ب هـ15ت  ،14ت  ب ط،

 ب الف   2ت    ب الف،  2ت    داري کل کشور خزانه
ــزء   2ت   ب ب،2ت  ،3جـ

 ب  2ت    ب د،  2ت   ب ج، 
ب ح   2ت    ب ح،   2ت   ز،

ت  ،-1-1- زیرجـزء    1جزء  
 2ت    ب ي،  2ت    ب ط،  2

ــزء    ب ط،3ت  ،1ب ق جـ
  ب ك،  3ت    ب ي،   3ت  
ت   ب م،  3ت    ب ل،  3ت  

 6ت    ب ص،  3ت    ب ن،  3
 ب  8ت    ب ل،  6ت   ب و، 
ـــ،9ت  ج،  ب 10ت   ب هـ

  ب ب،10ت  ،1الــف جــزء 
 ب  17ت    ب ج،   13ت   
 ب  17ت    ب و،  17ت   الف،
 21ت  ، ب الــــف18ت  ح،
 ب د

  ب ج،  11ت   ، ب ز  17ت    )اتخسار(ت خسار
  ب د11ت 

  ب و17ت   خسارات احتمالی وارده
  ب الف2ت   محیطی خسارات زیست

  ب ج15ت   خسارات مالی و جانی
  ب د،  11ت    ب ج،  11ت    خشکسالی

 2 ب و جزء 20ت 
 2ت   ،2 ب الف جـزء      2ت    خصوصی

  ب الـف،  3ت   ،1ب ق جزء    
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ت   ب م،  3ت    ب ج،  3ت  
 3ت    ب ق،  3ت    ب س،  3

 ب  5ت    ب الف،  4ت   ب ر، 
 ب 5ت   ب ب،5ت  الـــف،

  ب ز،5ت   ب هـــ،5ت  د،
ت   ب ل،  5ت    ب ط،  5ت  

 5ت    ب ن،  5ت    ب م،  5
 6ت    ب ص،  5ت   ب س، 
 11ت    ب الف،  9ت   ب ي، 
 ،1 ب هـ جزء     11ت   ب ب، 

 12ت   ،2 ب هـ جزء     11ت  
  ب ز19ت  ب ج،

  ب ص2ت   خطوط گازرسانی
  ب ن2ت   ب ك،2ت   خطوط لوله

 ب ح    2ت    ب ح،   2ت    خطوط لوله گازرسانی
 2جزء 

 ب ق    2ت   ، ب ج   2ت    خلیج فارس
  ب الف3ت  ،2جزء 

  ب ط13ت   هاي دانشجویی خوابگاه
هـاي دانـشجویی      خوابگاه
 دولتی

  ب ب20ت  

 1 ب و جزء 20ت   خودروهاي امداد و نجات
  ب ج8ت   خودروهاي سواري
 1 ق جزء  ب2ت   مصرف خودروهاي کم
  ب ط17ت   خودکفایی
 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    خوراك

 3ب ق جزء 
هــا و  خــوراك پاالیــشگاه

 ها پتروشیمی
  ب ج2ت  

  ب ب،  13ت    ب س،  3ت    خیرین
  ب ح20ت   ب هـ،13ت 

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  د

  ب ط13ت   داخل و خارج از کشور
 2ت   ،2 ب الف جـزء      2ت    داخلی

  ب ج،  2ت   ،3ب الف جـزء     
 2ت    ب ز،  2ت    ب د،  2ت  

ــزء 2ت  ب ن،  ،1 ب ق جـ
 ب  5ت   ،3 ب ق جزء     2ت  
  ب ي،  6ت    ب و،  5ت   ب،

 ب  15ت    ب ب،   11ت  
  ب الف16ت  الف،

 2 ب ط جزء 6ت   داد و ستد
  ب ح17ت   آمایی داده

  ب ع2ت   ها دارالقرآن
هاي خارجی بانک     دارایی
 مرکزي

  ب ج7ت  

اي و    هاي سـرمایه    دارایی
 مالی

 ب الف 

  ب ج20ت   گان ردیفدارند
دارندگان ردیـف در ایـن      

 قانون
  ب ز19ت   ب س،3ت  

 2 ب الف جزء 13ت   التعلیم آموزان الزم دانش
 ب  16ت    ب ح،   13ت    )دانشجویان(دانشجو

 الف
  ب ط13ت   دانشجویان ایرانی
  ب ط13ت   دانشجویان بورسیه

  ب ب20ت   ب ط،13ت   دانشجویی
 ب  16ت    ب ح،   13ت    یدانشگاه آزاد اسالم

 الف
  ب هـ،  13ت    ب د،  13ت    ها دانشگاه

  ب ط13ت   ب و،13ت 
 ب 20ت   ب الـــف،16ت   هاي دولتی دانشگاه
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 ب
  ب الف16ت   هاي غیردولتی دانشگاه
ــشگاه ــی  دان ــاي علم  -ه
 کاربردي

  ب الف16ت  

  ب الف19ت   در حکم حقوق
ــف،  )ها(درآمد  ب 2ت  ،ب ب  ب الـ

 ب  8ت   ك، ب    2ت   ح،
  ب هـ، 9ت    ب ج،  8ت   ب،
ــزء  10ت  ــف ج ت  ،2 ب ال
  ب ح،17ت   ب الــــف،12
 ب 21ت   ب الــــف،21ت 
 هـ

  ب د،  13ت    ب ج،  13ت    درآمد اختصاصی
  ب ح13ت   ب ز،13ت 

  ب م3ت   درآمد اماکن ورزشی
  ب و21ت   ب ز،17ت   درآمد ساالنه
ت   ب ز،  2ت    ب ب،  2ت    درآمد عمومی

 3ت    ي،  ب 3ت    ب ز،  3
ــزء 6ت  ب ن،  ،1 ب ط جـ

 ب الف   10ت    ب الف،  8ت  
ــزء  ت   ب ب،10ت  ،1جــ

 ب  15ت   ،14ت    ب ط،  13
ـــ،  ب 18ت   ب و،17ت  ه
 الف

  ب ب2ت   درآمد عمومی دولت
  ب الف22ت   درآمدهاي اختصاصی

درآمـــدهاي اختـــصاصی 
ها و مؤسـسات      وزارتخانه
 دولتی

 2ب الف جزء  

ــل از   ــدهاي حاصـ درآمـ
 ال و خدماتفروش کا

  ب ط3ت  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب هـ16ت   درصد جانبازي

ت   ب ط،  9ت    ب ج،  8ت    درمان
ت   ب ح،  13ت    ب ز،   13
  ب ج16ت   ب ط،13

  ب د،  15ت    ب س،  3ت    درمانی
  ب ج16ت 

 2 ب و جزء 20ت   هاي کشور دریاچه
  ب ز19ت   دریافت اقساطی
  ب ز9ت   دریافت بهاي برق

  ب ز19ت   دریافت یکجا
هــاي حاصــل از  ریــافتید

ــام و    ــت خ ــادرات نف ص
 میعانات گازي

  ب ب2ت  

 ب  6ت    ب ن،  3ت   ،1ت    ها دستگاه
 ب  20ت    ب د،  19ت   ب،
 ج

  ب ط17ت   دستمزد
  ب ح17ت   دفاتر اسناد رسمی

ــه  ــاتر خزان ــل  دف داري ک
 کشور

 3 ب الف جزء 2ت  

  ب ي2ت   دفاتر قانونی
  ب و16ت   دفاع مقدس

  ب ي6ت   دموراژ
  ب ج17ت   ب س،3ت   ده ساله

 1 ب ق جزء 2ت    سال ده
  ب ح9ت   ب م،3ت   ها دهیاري
ــزء  11ت   دو سال ـــ ج ت  ،1 ب ه

  ب الف22
  ب ج17ت   دوساله
  ب ج،  11ت    ب ط،  5ت    دو ماه

  ب ج15ت 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب د15ت   دوازده ماه
  ب ج17ت   دوره تنفس

دوره ماندگاري وجوه نزد    
 بانک

 ب الف 7ت  

  ب الف16ت   هاي شبانه دوره
 ب الف جـزء     2ت   ب الف،   دولت

  ب م،  2ت    ب ك،  2ت   ،3
ــف،3ت    ب ج،3ت   ب الـ
ت   ب س،  3ت    ب م،  3ت  

 6ت    ب ر،  3ت    ب ص،  3
 6ت   ب هـــ،6ت  ب الــف،
ــزء 6ت  ب ط،  ،1 ب ط جـ

ت   ب ط،  9ت    ب ل،  6ت  
ــف،11 ـــ 11ت   ب ال  ب ه

 12ت   ب و،11ت  ،1جــزء 
ــف،  ب 15ت  ،14ت  ب الـ

 ب  16ت    ب ز،   15ت   د،
 ب  16ت    ب د،  16ت   ج،

ت   ب ب،  17ت   ،1هـ جزء   
ت   ب ز،   17ت    ب و،   17
ــف،19   ب ب،19ت   ب الـ
 ،21ت  ،1 ب و جــزء 20ت 
  ب الف22ت   ب و،21ت 

ت  ب ب، ،2ب الــف جــزء   دولتی
 ب الف جزء    2ت    ب الف،  2
  ب ج،  2ت    ب ب،  2ت   ،2

ـــ،2ت   ب د،2ت  ت   ب ه
 ب  2ت    ب ز،  2 ت  ب و،  2
 2ت  ،2 ب ح جــزء 2ت  ح،

 ب  2ت    ب ي،  2ت   ب ط، 
 ب  2ت    ب س،  2ت   ك،
 ب  2ت    ب ص،  2ت   ف،

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب الـف،   3ت   ،1ق جزء   

 3ت    ب ي،  3ت    ب ط،  3
 ب  3ت    ب ل،  3ت   ب ك، 
 ب  5ت    ب ع،   3ت   ن،

 ب 5ت   ب ب،5ت  الـــف،
 ب  6ت    ب ف،   5ت   ط،
 ب 8ت   ب الـــف،7ت  ب،

ــف، ــف،9ت  ال  10ت   ب ال
 11ت    ب د،  11ت   ب ب، 
 ،2 ب الف جزء     13ت   ب ز، 

  ب هـ،  13ت    ب ب،  13ت  
 ب 17ت   ب الــــف،16ت 
 ب  19ت    ب د،  19ت   ج،

ـــ،  ب 20ت   ب و،19ت  ه
 ب

ت   ب ز،  6ت    ب ف،  5ت    دوماه
  ب الف16

  ب ج11ت   دیرکرد تسهیالت بانکی
 1  ب ط،  9ت    ب ج،  3ت    )دیون (دیه

  ب ز17ت   ب ب،17ت 
ــندوق  ــون صــــ دیــــ

ــان با ــستگی کارکنـ زنشـ
 صنعت فوالد

  ب ب10ت  

  ر
  ب الف2ت   رابطه مالی

ت   ب ق،  3ت    ب ج،  2ت    رأساً
  ب ط5ت   ب الف،4

  ب ب8ت   رانندگی
ــین  راه ــلی بـ هـــاي اصـ

 شهري
 1 ب ق جزء 2ت  

  ب الف3ت   ب ف،2ت   هاي روستایی راه
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ت   ب ف،  2ت    ب ع،  2ت    رایگان

  ب هـ17ت   ب الف،16
  ب ج،3ت   ب الـــف،3ت   ردیف

ت   ب ن،  3ت    ب ي،  3ت  
ت   ب ص،  3ت    ب س،  3
 ب ط جـــزء 6ت   ب ب،6
 ب  10ت    ب الف ،   8ت   ،1

  ب الـف،   12ت   ،1الف جزء   
  ب ط،  13ت    ب د،  12ت  
 15ت    ب د،  15ت   ،14ت  

 17ت   ب ج،16ت  ب هـــ،
ـــ،  18ت   ب ز،17ت  ب ه

ت   ب ب،18ت  ب الـــف، 
ت   ب ج،  20ت    ب ز،   19
  ب الف22ت   ب ح،20

ت   ب م،  3ت    ب ب،  2ت    ردیف درآمدي
ت   ب ب،8ت   ب الـــف،7
ت   ب ب،  10ت    ب ط،  9

  ب هـ21ت   ب و،17
  ب م3ت   هاي متفرقه ردیف

  ب د15ت   رزمندگان
  ب د15ت   رزمندگی

 1 ب ق جزء 2ت   رشد صادرات
  ب د17ت   رشد منابع

 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    رقم
  ب و21ت  ب د،

 ب ح    2ت   ،ح ب    2ت    ستارو
ت  ،-1-1- زیرجـزء  1جـزء  

-1- زیرجزء   1 ب ح جزء     2
 1 ب ح جــــــــزء 2ت  ،3

 ب ح 2ت  ،4-1-زیرجـــزء 
 3ت  ،ص ب 2ت  ، 2جـزء  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 ب  9ت   ط، ب   9ت   ،نب  
 ب  22ت   ، ب هـ  16ت   ي،
 ب

روســـــتاهاي اســـــتان 
 سیستان و بلوچستان

 2 ب ح جزء 2ت  

ــف،3ت   ب ف،2ت   روستایی   ب ال
ـــ،9ت   ب د،7ت  ت   ب ه

ت   ب ب،   11ت    ب ز،   9
ــف،12   ب ب،15ت   ب الـ
  ب ب20ت   ب ج،15ت 

  ب ف2ت   روکش آسفالت

  ز
ت   ب ل،  3ت    ب ز،  3ت    زمان

ــف،4ت   ب س،3 ت   ب ال
 ،1 ب ط جزء     6ت    ب ط،  5

ــزء 6ت   15ت  ،5 ب ط جـ
 ،6 ب هـ جزء     16ت   ب ب، 

  ب د17ت   ب و،16ت 
  ب الف،  11ت    ب ح،  3ت    زمین

 1 ب هـ جزء 16ت 
  ب د16ت   اي زمین به قیمت منطقه

  ب د16ت   زمین مسکونی
  ب ز2ت   زنجیره تولید و توزیع

  ب و17ت   هاي باز زندان
  ب و17ت   ب ج،17ت   زندانیان

  ب ب17ت   زندانیان نیازمند
 ب 11ت   ب الـــف،11ت   زهکشی

 2هـ جزء 
  ب ب12ت    زیرساخت
 1 ب الف جزء 10ت   یهاي معدن زیرساخت
ــف،2ت   محیطی زیست  ب ق 2ت   ب الـ
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 5ت    ب الـف،   4ت   ،1جزء  
  ب ن5ت  ب د،

  س
  ب د15ت   سابقه رزمندگی
ــزء 2ت   ساخت داخل  11ت  ،1 ب ق ج

 1ب هـ جزء 
  ب هـ16ت   ب هـ،5ت   ساخت مسکن

 1 ب ق جزء 2ت   ساختمان
  ب ط13ت   سازمان امور دانشجویان

  ب ص3ت   مور عشایرسازمان ا
ت   ب ز،  3ت    ب ز،  2ت    سازمان امور مالیاتی

 9ت    ب ك،  3ت    ب ي،  3
 4 ب الف جزء 10ت  ب د،

ــاتی    ــور مالی ــازمان ام س
 کشور

ت   ب ز،  3ت    ب ز،  2ت   
  ب د9ت   ب ي،3
ــور   ــاف و ام ــازمان اوق س

 خیریه
  ب الف16ت   ب ك،6ت  

ســـــازمان بنـــــادر و   
 دریانوردي

  ب ي6ت  

  ب الــف،16ت   ب و،5ت   بهزیستی کشورسازمان 
  ب د،  17ت    ب الف،  17ت  
 ، ب ط  17ت    ب هـ،  17ت  
  ب ب20ت 

ــورس و اوراق  ــازمان ب س
 بهادار

 2 ب ط جزء 6ت  

سازمان تـأمین اجتمـاعی    
 نیروهاي مسلح

  ب الف15ت  

سازمان توسعه و نوسازي    
معادن و صـنایع معـدنی      

 ایران

ــف،3ت     ب ز،5ت   ب الـ
 1ف جزء  ب ال10ت 

ــناد و   ــت اس ــازمان ثب   ب ح17ت   ب ح،3ت  س

  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ج3ت   ب د،2ت   سازمان حسابرسی
سازمان حفاظـت محـیط     

 زیست
 21ت  ،2 ب و جــزء 20ت  

 ب هـ
ــف،3ت   سازي سازمان خصوصی   ب د،3ت   ب الـ

 3ت   ب ز،  3ت   ،   ب ه  3ت  
  ب ل3ت  ب ح،

شناسـی و     سازمان زمـین  
 راکتشاف معدنی کشو

 1 ب الف جزء 10ت  

ــدان ــازمان زنـ ــا و  سـ هـ
اقدامات تأمینی و تربیتـی    

 کشور

  ب و17ت   ب ج،17ت  

هــا و  ســازمان شــهرداري
 ها دهیاري

  ب ح9ت  

  ب د12ت   سازمان صدا و سیما
سازمان مدیریت بحـران    

 کشور
 ب و   20ت    ب د،  11ت   

 1جزء 
ســازمان مرکــزي تعــاون 

 روستایی
  ب ب11ت  

ــازمان   ــین و  س ــی زم مل
 مسکن

 1 ب هـ جزء 16ت  

سازمان نوسازي، توسـعه    
 و تجهیز مدارس کشور

 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت   
  ب ب13ت  ،-1-1-

هاي منـاطق آزاد      سازمان
 تجاري و صنعتی

  ب الف17ت  

  ب ب2ت   سازندگان
  ب ب15ت   1389سال 
  ب ح13ت    1390سال 
ــف،5ت   ب ب،2ت   1391سال    ب ال

  ب ب15ت   ج، ب9ت 
  ب الف،  7ت    ب الف،  5ت    1392سال 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 ب الـــف 10ت   ب ج،9ت 
 16ت   ب د،13ت  ،2جــزء 

 2ب هـ جزء 
 ب الـف   2ت    ، 1عنوان ، م     1393سال 

 ،2 ب ح جــزء 2ت  ،3جــزء 
ــف،3ت   ب ق،2ت    ب الـ
ت   ب ل،  3ت    ب ح،  3ت  

 4ت    ب ق،  3ت    ب ع،  3
ــف،  5ت   ب ج،5ت  ب الـ

ـــ،5ت  ب د،  ب 5ت   ب ه
  ب ل،  5ت    ب ي،  5ت   ط،
ت   ب ي،  6ت    ب ع،  5ت  

 7ت    ب ج،  7ت    ب الف،  7
 ب  9ت    ب ب،  9ت   ب د، 
  ب ط،  9ت    ب ح،  9ت   د،

ــف 10ت   ب ي،9ت   ب ال
ــزء  ت   ب ب،10ت  ،1جــ

 ب الـــــف 13ت   ب و،11
 ب الف جـزء     13ت   ،1جزء  

ت   ب ب،  16ت   ،14ت   ،3
 ب هـــ  16ت   ب هـــ،16

 17ت   ب د،17ت  ،6جــزء 
 20ت    ب هـ،  19ت   ب ط، 

 ب  21ت   ،21ت   ب ي، 
 ب  22ت    ب د،  21ت   الف،
 23ت  الف،

  ب ي20ت   ، ب ف5ت   1394سال 
  ب ب11ت   سامانه خرید گندم

  ب و16ت   سانحه
  ب و17ت   سپردن تأمین

  ب ك5ت   ب الف،5ت   گذاري سپرده
  ب ب5ت   گذاري ارزي سپرده

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ب2ت   ستاد کل نیروهاي مسلح

  ب ب17ت   ستاد مردمی
ستاد مردمی رسیدگی بـه     
ــه    ــک ب ــه وکم ــور دی ام

 زندانیان نیازمند

  ب ب17ت  

 2 ب الف جزء 13ت   آموزي سرانه دانش
 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت    سرانه مدارس

-2-1- 
  ب و21ت   سرپرستان خانوار

 6ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   سررسید
 ب  6ت    ب ج،  6ت   ب ب، 
 6ت   ،1 ب ط جزء     6ت   ط،

 3ب ط جزء 
  ب د11ت   سرمازدگی
  ب ص،  3ت    ب ح،  3ت    سرمایه

ت   ب ن،  5ت    ب ح،  5ت  
ت   ب الــف،7ت   ب ص،5

  ب ح13
  ب ط5ت   سرمایه دولت

ســــــرمایه گــــــذاران 
هـاي خـصوصی و       بخش
 عمومی

 1 ب هـ جزء 11ت  

ــزء 2ت   )ان(گذار سرمایه  11ت  ،3 ب ق ج
 1ب هـ جزء 

ــرمایه ــذار بخـــش  سـ گـ
 ولتیغیرد

 1 ب ق جزء 2ت  

 2 ب هـ جزء 11ت   گذار خصوصی سرمایه
گذار خصوصی یـا      سرمایه
 تعاونی

 2 ب هـ جزء 11ت  

گـذاران حقیقـی و     سرمایه
 حقوقی

  ب الف11ت  
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 2ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   گذاري سرمایه

ــزء    ب ب،3ت  ،3ب ق جـ
ت   ب ز،  5ت    ب ب،  5ت  

  ب ب12ت   ب ي،6
  ب ج12ت   گذاري خطرپذیر سرمایه
گذاري کـشاورزي     سرمایه
 عشایر

  ب ع5ت  

  ب هـ19ت   سقف افزایش حقوق
  ب ح17ت   سند رسمی

 4 ب هـ جزء 16ت   سند ملکی رسمی
 1 ب الف جزء 10ت   سنگ آهن

  ب د19ت   سنوات ارفاقی
ـــ 16ت   ب ج،2ت   سنوات گذشته  ب هـ

 6جزء 
 2 ب هـ جزء 16ت   سه سال
 ب ط    6ت   ن، ب    3ت    سه ماه

 ب الف جـزء     13ت   ،5جزء  
1 

 ب الــف 13ت   ب ن،3ت   بار سه ماه یک
 1جزء 

  ب الف،  3ت    ب الف،  2ت    سهام
ت  ،   ب ه  3ت    ب ج،  3ت  

 3ت    ب ك،  3ت    ب ي،  3
 ب  5ت    ب ع،  3ت   ب ل، 
 ب  11ت    ب ب،  10ت   و،
 ز

  ب ز3ت   سهام عدالت
  ب و3ت   سهام کنترلـی
  ب ب15ت   سهام مدیریتی

  ب د11ت   ب ط،6ت   سال سه
ــف،2ت   سهم   ب و،2ت   ب الـ

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب ك، 2ت    ب ط،  2ت  

 4ت   ب ص،3ت    ب ي،  3
 ب  9ت    ب ز،  6ت   ب الف، 

ت  ،1 ب هـ جزء     11ت   ط،
ت   ب ب،  15ت    ب ب،  12
ت   ب ز،   15ت    ب و،   15
 ب  17ت   ،1 ب هـ جزء     16
  ب ب19ت  ط،

  ب ك،  2ت    ب ج،  2ت    سهم دولت
 ص، ب   3ت    ب ي،  3ت  
  ب الــف،11ت   ب ط،9ت 
  ب ب19ت 

  ب ج2ت   ها سهم صادرات فرآورده
  ب ب2ت   سهم عیدانه

  ب الف11ت   سهم نقدي مشارکت
  ب ب2ت   سهم وزارت نفت

  ب ج،3ت   ب الـــف،3ت   الشرکه سهم
  ب ل6ت 

ــزء 2ت   ماه سه  21ت  ،3 ب ق ج
 ب و

ت   ب د،  2ت    ب ب،  2ت    ماهه سه
 5ت   ل، ب   3ت    ب و،  2

 ب  9ت    ب ف،  5ت   ب ي، 
 هـ

 1 ب و جزء 20ت   سوانح
 1 ب هـ جزء 11ت   سوخت مایع
  ب د2ت   سوخت هوایی

ــل از  ــود حاصــــ ســــ
 گذاري سپرده

  ب الف5ت  

ــف،2ت   سود سهام   ب ز،3ت   ب الـ
  ب ك،  3ت    ب ي،   3ت  
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  ب ل3ت 
  ب ك3ت   ب الف،2ت   سود سهام دولت

  ب ح20ت   سود و کارمزد تسهیالت
  ب د12ت   سیگنال

  ش
  ب هـ9ت   شاخص
  ب ج،  16ت    ب ف،  3ت    شاغل

  ب و19ت 
  ب ط13ت   شاغل به تحصیل
 1 ب و جزء 20ت   شبکه امداد و نجات

  ب ح20ت   شبکه بانکی
ــاونی ــبکه تعـ ــاي  شـ هـ
 روستایی و تولیدي

  ب ب11ت  

  ب ز9ت   هاي روستایی شبکه
هاي فرعی آبیـاري      شبکه
 هکشیو ز

  ب الف11ت  

  ب ز17ت   ب هـ،15ت   شخص ثالث
  ب ز5ت   شخص حقوقی

شـــــرکت ارتباطـــــات 
 زیرساخت

  ب ب12ت  

  ب ز9ت   شرکت توانیر
  ب ب10ت   شرکت دخانیات ایران

ــرکت ــاي( ش ــی ) ه دولت
 )ربط تابعه ذي(

ــف،2ت  ب ب،   2ت   ب ال
 ب  2ت    ب ج،  2ت   ب ب، 
 ب ح   2ت    ب ح،  2ت   د،

ــزء   2ت   ب ك،2ت  ،2جـ
 2ت   ، ب ص  2ت   ب ف، 
ـــ،  ب 2ت   ب و،2ت  ب ه

  ب س،  2ت    ب ي،  2ت   ز،
 ب  3ت   ،1 ب ق جزء     2ت  

ــف،  ب 3ت   ب ط،3ت  الـ

  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ب15ت   شرکت مخابرات ایران
شــرکت ملــی پــاالیش و 

 هاي نفتی پخش فرآورده
 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت   

 ب ز
 ب ق    2ت    ب ي،   2ت    لی نفت ایرانشرکت م

 1جزء 
ــی آب و  ــرکت مهندس ش

 فاضالب کشور
  ب هـ9ت  

ــد   ــورد تأییـ ــرکت مـ شـ
 داري کل کشور خزانه

  ب ب2ت  

ــرکت ــاي آب و  شــ هــ
ــتایی   ــالب روســ فاضــ

 ها استان

  ب هـ9ت  

ــرکت ــاي  شـ ــاي آبفـ هـ
 رشهري سراسر کشو

  ب هـ9ت  

  ب ج2ت   هاي بدهکار شرکت
  ب هـ15ت   ب ج،15 ت  هاي بیمه شرکت
  ب د2ت   ب ج،2ت   هاي پتروشیمی شرکت
ربط   هاي تابعه ذي    شرکت

 وزارت نیرو
  ب ز2ت  

هـــاي تعـــاونی  شـــرکت
 عشایري

  ب ص3ت  

هاي توزیـع آب و       شرکت
 برق استانی

  ب ز2ت  

هاي توزیـع بـرق       شرکت
 استانی

  ب ل2ت  

  ب م2ت   هاي تولیدي برق شرکت
ـــ،2ت  ب ب،  هاي دولتی شرکت  2ت   ب هـ

 ب  2ت    ب ز،  2ت   ب و، 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 ب  2ت    ب س،   2ت   ي،
ت   ب الـف،   3ت   ،1ق جزء   

 3ت    ب ي،  3ت    ب ط،  3
 19ت    ب ل،  3ت   ب ك، 
  ب و19ت  ب هـ،

هاي دولتی تابعـه      شرکت
ــه ــت و  وزارتخان ــاي نف ه

 نیرو

  ب ط2ت  

  ب ز3ت   پذیر هاي سرمایه شرکت
هــاي ســهامی   شــرکت
 زراعی

  ب الف11ت  

هـاي    هاي شهرك   رکتش
صنعتی و صنایع کوچـک     

 ایران

  ب ز5ت  

ــرکت ــاتی   ش ــاي عملی ه
 تولید نفت و گاز

  ب الف2ت  

  ب ز2ت   هاي گاز استانی شرکت
  ب ص2ت   هاي گازرسانی شرکت
هـاي وابـسته بـه        شرکت

نهادهـــــاي عمـــــومی 
 غیردولتی

  ب و19ت  

هایی کـه شـمول       شرکت
قـــانون در مـــورد آنهـــا 

یـا تـصریح    مستلزم ذکـر    
 نام است

  ب هـ19ت  

 1ت   شش ماه
  ب ب10ت   سازي شفاف

  ب الف20ت   شکل حقوقی
  ب د9ت   شماره اقتصادي

  ،  ب ب  16ت    ب ج،  3ت    شهدا
  ب هـ16ت 

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب م،  3ت    ب ج،  3ت    )ها ( شهرداري

 6ت   ب هــــ،6ت   ب د،6
 ب  17ت   ، ب ح  9ت   ب و، 
 هـ

 ت  ب ن،  3ت    ب م،  3ت    شهرستان
  ب ب22ت   ب د،11

  ب الف11ت   هاي کشاورزي شهرك
 ب ح    2ت    ب ح،   2ت    )ها (شهر

 2جزء 
ــهرهاي بــا جمعیــت    ش
باالي یک میلیون نفـر و      

 یا آلوده

  ب هـ21ت  

شهرهاي با جمعیت بیش    
 میلیون نفر از یک

  ب هـ16ت  

ــاالي   ــهرهاي بـــ شـــ
 هزار نفر جمعیت بیست

  ب ط9ت  

 1زء  ب ق ج2ت   شهرهاي بزرگ
ــهرهاي داراي  شــــــــ

 هزارنفر جمعیت بیست
  ب ط9ت  

هاي زیر پنجاه هـزار      شهر
 نفر جمعیت

  ب ح9ت  

شهرهاي زیر ده هزار نفر     
 جمعیت

  ب الف12ت  

  ب ص2ت   شهرهاي فاقد گاز
  ب الف16ت   شهریه ثابت و متغیر

  ب الف7ت   شهریورماه
 4ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   شوراي اقتصاد

  ب الف6ت  ب الف،
 1 ب الف جزء 2ت   شوراي انقالب اسالمی

ریــزي   شــوراي برنامــه  
 استان

  ب ب22ت  



213  نامه  ژهوا
  تبصره/ جزء/بند  واژه

ــه ــوراي برنام ــزي و  ش ری
 )ها(توسعه استان

  ب ح20ت   ب ن،3ت  

  ب ب7ت   ب ط،5ت   شوراي پول و اعتبار
  ب هـ20ت   ها شوراي فنی استان

عــالی آمــوزش و  شــوراي
 پرورش

 1 ب الف جزء 13ت  

  ب هـ15ت   عالی بیمه شوراي

  ص
  ب ج9ت   صاحبان مشاغل

 ب ج، ت    2 ب الف، ت     2ت    صادرات
  ب ن5، ت 2 ب ح جزء 2

 1 ب هـ جزء 11ت   صادرات برق
صــادرات ســال جــاري و 

 هاي قبل سال
  ب ب2ت  

 1 ب ق جزء 2ت   صادرات سوخت
  ب ج12ت   صادرات کاال و خدمات
  ب ب2ت   صادرات گاز طبیعی

  ب ز19ت   ادرکنندگانص
صــــادرکنندگان مــــواد 
ــاي   ــدنی و کاالهــ معــ

 غیرنفتی

 4 ب الف جزء 10ت  

  ب ح17ت   صدور الکترونیک
ــی و   ــدمات فن صــدور خ

 مهندسی
  ب ج12ت  

  ب ب8ت   صدور گواهینامه
  ب ب،  10ت    ب ن،  3ت    صدور مجوز

  ب ز19ت 
 1 ب هـ جزء 11ت   صرفه جویی

 2 ب هـ جزء 11 ت  صرفه جویی مصرف آب
  ب ط9ت   العالج صعب

ــف،6ت   صکوك اسالمی   ب د،6ت   ب الـ

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب ح،  6ت    ب و،  6ت  

  ب ك6
  ب س3ت   ب م،3ت   صالحیت

 1 ب ق جزء 2ت   بر صنایع انرژي
  ب د7ت   صنایع تکمیلی کشاورزي

ــایین   ــی و پ صــنایع تکمیل
  دست

  ق ب 2ت  

صنایع تبـدیلی و تبـدیلی     
  تکمیلی

  ج ب 5ت  

  ب ز15ت   ب ب،10ت   صندوق بازنشستگی
ــستگی   ــندوق بازنشـ صـ

 کشوري
  ب الف15ت  

صندوق بیمـه کـشاورزي    
 شهرستان

  ب د11ت  

  ب و،  15ت    ب ب،  15ت    صندوق تأمین اجتماعی
  ب ز15ت 

صــــــندوق تــــــأمین 
 هاي بدنی خسارت

  ب ز17ت  

ــف،5ت   ب ب،2ت   صندوق توسعه ملی   ب ال
ت   ب د،  5ت    ب ب،  5ت  

ـــ،5  5ت   ب ح،5ت   ب ه
 5ت    ب ك،   5ت   ب ي، 
 ب  5ت    ب م،  5ت   ب ل، 
 ب  5ت    ب س،   5ت   ن،
 ب  5ت    ب ف،   5ت   ع،
 ص

  ب ح13ت   صندوق رفاه دانشجویان
  ب ب10ت   اي هاي توسعه صندوق
  ب د11ت   هاي حمایتی صندوق
ــزء 2ت   صنعت  ب 3، ت 1 ب ق ج

ـ، ت 5ر، ت   ب س، 5 ب هــ
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ــف،  ب ا6 ب ص، ت 5ت  لـ
 ب الــف 10 ب الــف، ت 7ت 

 21 ب ز، ت 19، ت 1جــــزء 
 ب و

  ب د21ت   صنعت برق
  ب ب10ت   صنعت فوالد
  ب و16ت   صورت سانحه

صورتحـــساب عملکـــرد 
 بودجه

  ب ط5ت  

  ب ي3ت   هاي مالی صورت

  ض
  ب و5ت   ضمانت

  ب ك5ت   ضمانتنامه
  ب ب15ت   ب ن،3ت   ضوابط

 ب ن 3ت   ضوابط قانونی

  ط
ــدي دام   ــرح پرواربنـ طـ

 عشایر
  ب ع5ت  

 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت    طرح سرانه مدارس
-2-1- 

 2 ب هـ جزء 11ت   هاي آب و فاضالب طرح
ــرح ــانی  طـ ــاي آبرسـ هـ
 روستایی

  ب الف3ت  

  ب الف6ت   کن شیرین هاي آب طرح
هاي آبیـاري تحـت       طرح
 فشار

 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت   
-6-1- 

ــرح ــ  طـ ــاي افـ زایش هـ
 ها بازدهی نیروگاه

 1 ب هـ جزء 11ت  

 1 ب الف جزء 10ت   هاي اکتشافی طرح
هاي انتفـاعی داراي      طرح

توجیه فنـی، اقتـصادي و      
  ب ب6ت   ب الف،6ت  

  تبصره/ جزء/بند  واژه

هاي باالدستی نفـت     طرح
هـــاي  و گـــاز در حـــوزه

 مشترك

  ب ن2ت  

 1 ب ق جزء 2ت   سازي هاي بهینه طرح
  ب هـ2 ت  هاي بیع متقابل طرح
هـــاي پژوهـــشی  طـــرح
 کاربردي

 1 ب الف جزء 10ت  

هـــاي تملـــک   طـــرح
 اي هاي سرمایه دارایی

  ب ب،  4ت    ب س،  3ت   
ت   ب ط،  6ت    ب ب،  6ت  
ت   ب د،  13ت    ب الف،  11
  ب ج20ت   ب ج،19

هـــاي تملـــک   طـــرح
اي  هــاي ســرمایه دارایــی
 استانی

  ب ح20ت   ب هـ،20ت  

هـــاي تملـــک   طـــرح
اي  ههــاي ســرمای دارایــی

 ها عشایري استان

 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت   
-5-1- 

اي  هــاي توســعه   طــرح
 باالدستی نفت و گاز

  ب م5ت  

آوري و  هــاي جمــع طــرح
 دفع بهداشتی فاضالب

 2 ب هـ جزء 11ت  

هـاي داراي توجیـه    طـرح 
فنی، اقتـصادي، مـالی و      

 محیطی زیست

  ب الف4ت  

  ب و2ت   اي هاي سرمایه طرح
گـذاري    یههاي سرما   طرح
هـاي    تمـام سـازمان     نیمه
 اي توسعه

  ب ب3ت  

هــاي  هــاي شــبکه طــرح
 فرعی آبیاري و زهکشی

  ب الف11ت  
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت    هاي عشایري طرح

-5-1- 
  ب د7ت   هاي کشاورزي طرح
هاي میادین نفـت و       طرح

 گاز مشترك
  ب الف6ت  

ــرح ــه  ط ــاي نیم ــام  ه تم
 دولتی

  ب هـ13ت  

  ب الف3ت   هادي روستاییهاي  طرح
هــاي ورزشــی و   طــرح

 بهداشتی و روستایی
  ب ب20ت  

  ب ط6ت   طلبکاران غیردولتی

  ظ
 2 ب الف جزء 13ت     ظرفیت کافی

  ع
  ب ك6ت   المنفعه عام

  ب ط5ت   هاي دولتی عاملیت بانک
  ب الف4ت   عایدات طرح
  ج ب 2ت  ك، ب 3ت    عدم واریز
اد و کننــدگان مــو عرضــه
 تجهیزات

  ب ب2ت  

  ب ع،  5ت    ب ص،  3ت    عشایر
  ب ي9ت 

ــدیره   ــأت مـ ــضو هیـ عـ
 غیرموظف

  ب و19ت  

  ب ص3ت   علوفه
ت   ب ج،2ت    ب ب،  2ت    الحساب علی

 3ت    ب ي،  3ت    ب د،  2
 ب ك

  ب ب22ت   عمران و بهسازي روستا
، 1390هـاي   عملکرد سال 
 1393 و 1391،1392

  ب ج9ت  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب د2ت   عملکرد مالی

ــاك   ــات آب و خـ عملیـ
 کشاورزي

  ب الف11ت  

  ب د20ت   عملیات مطالعه
ــاز،   ــت، گـ ــات نفـ عملیـ

 پاالیش و پخش
  ب ي2ت  

  ب ك،  2ت    ب ح،  2ت    عوارض
ت   ب ن،  3ت    ب ك،  3ت  

 ،14ت    ب ز،  9ت    ب ج،  8
  ب هـ21ت 

  ب ز2ت   عوارض آب، برق و گاز
  ب ز2ت   عوارض آالیندگی
  ب هـ17ت   يعوارض شهردار

  ب د2ت   عوارض موضوع قانون
  ب ب2ت   عیدانه
  ب هـ19ت   عیدي

  غ
  ب ك6ت   غیرانتفاعی
 3 ب هـ جزء 16ت   غیرایثارگري
 2ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   غیردولتی

ــزء    ب س،3ت  ،2ب ق ج
ـــ،5ت   ب د،5ت  ت   ب ه

ت   ب ص،  5ت    ب ف،  5
 8ت    ب ي،  6ت    ب ط،  6

ت   ب الـف،   11ت   ب الف، 
ت   ب ز،   11ت    ب د،   11
 16ت  ،2 ب الــف جــزء 13

ــف، ـــ،19ت  ب ال ت   ب ه
  ب الف20ت   ب و،19

  ب د15ت   غیرشاغل
  ب و،  19ت    ب هـ،  19ت    غیرنقدي
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ت  ،21ت    ب ب،   20ت  
 3 ب ب جزء 21

  ف
  ب الف،  6ت    ب س،  2ت    فاضالب

 ب هـــ 11ت   ب هـــ،9ت 
  ب هـ17ت  ،2جزء 

  ب ب4ت   ب الف،4ت   فاینانس
 2 ب ط جزء 6ت   فرابورس
  ب د2ت   فرآورده
  ب ك،  2ت    ب ج،  2ت    هاي نفتی فرآورده

 ب ق جزء    2ت    ب ن،  2ت  
 1 ب هـ جزء 11ت  ،1

ــرآورده ــی  فـ ــاي نفتـ هـ
 ها تحویلی پتروشیمی

 3 ب الف جزء 2ت  

  ب ز2ت   هاي وارداتی فرآورده
  ب هـ16ت   فرزندان

 د ب 11ت   فرمانداري شهرستان
ت   ب ن،  3ت    ب م،  3ت    فرهنگی

ت   ب ع،   3ت    ب س،   3
  ب ب20ت  ،14

ت   ب د،  2ت    ب ب،  2ت    فروش
ـــ،2  2ت   ب ز،2ت   ب هـ

ــزء 2ت  ب ي،  ،1 ب ق جـ
ــف،3ت    ب ح،3ت   ب الـ
ت   ب ل،  3ت    ب ط،  3ت  

 5ت    ب س،  3ت    ب ن،  3
 ب  6ت    ب و،  6ت   ب ب، 

 9ت    ب ل،  6ت   ،4ط جزء   
 15ت    ب ب،  15ت   ب هـ، 
 ـب ه

  ب ط13ت   فروش ارز

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 5 ب هـ جزء 16ت   فروش اقساطی

ــرق،  ــشعابات ب فــروش ان
 گاز، آب و فاضالب 

  ب س2ت  

ت  ،1 ب الــف جــزء 10ت   فروش محصول
  ب ز19

  ب ب11ت   فصل برداشت
 3 ب ق جزء 2ت   فعاالن اقتصادي

هــاي آموزشــی و  فعالیــت
 پرورشی

 1 ب الف جزء 13ت  

  ب الف2ت   هاي نفتی فعالیت
 6 ب هـ جزء 16ت   فک رهن

  ب ج12ت  ، ب ك5ت   فنی مهندسی 
  ب ب19ت   ب ج،15ت   فوت
  ب ط9ت   هاي مأموریت العاده فوق
  ب د12ت   فیبر

  ب ب12ت   فیبرنوري

  ق
 1ت   قابل اجراء
  ب ب5ت   ب الف،3ت   قابل فروش

  ب الف16ت   قاریان ممتاز کشوري
ــاظر ز ــا قاضــی ن ــدان ی ن
 اجراي حکم

  ب و17ت  

 ب ق    2ت    ب ع،   2ت    قانون اساسی
 3ت    ب الـف،   3ت   ،1جزء  

 ب  3ت    ب ج،  3ت   ب ب، 
  ب ع،  3ت    ب ط،  3ت   ز،

  ب ب10ت   ب ف،3ت 
قانون اصالح قانون بیمه    
اجباري مسؤولیت مـدنی    
دارنــدگان وســایل نقلیــه 
موتوري زمینی در مقابـل     

  ب ز17ت  
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 شخص ثالث
وري   ایش بهـره  قانون افز 

بخش کشاورزي و منـابع     
 طبیعی

  ب ص،  3ت    ب ل،  2ت   
  ب ب11ت 

  ب و9ت   قانون امور گمرکی
ــی   ــصار دولت ــانون انح ق

 دخانیات
  ب ب10ت  

ــانون آیــین دادرســی    ق
 کیفري

  ب و17ت  

  ب ط6ت   قانون بازار اوراق بهادار
قانون بازنشستگی پـیش    
 از موعد کارکنان دولت

  ب د19ت  

  ب ج19ت   انون برگزاري مناقصاتق
ــانون برنامــه پنجــساله  ق
پـنجم توسـعه جمهــوري   

 اسالمی ایران

 ب  2ت    ب ب،  2ت   ،1ت   
 3ت   ،1 ب ق جزء     2ت   ج،

 ب  4ت    ب ن،  3ت   ب م، 
ــف،  ب 5ت   ب ج،5ت  الـ
 ب  9ت    ب ل،   5ت   ك،
  ب و،  9ت    ب ج،  9ت   الف،
 11ت   ،2 ب هـ جزء     11ت  

 13ت    ب الف،  13ت   ب و، 
 15ت    ب و،   13ت   ب د، 
ـــ، ــف،16ت  ب ه ت   ب ال

ت   ب د،  16ت    ب ب،  16
ت   ب د،  20ت    ب الف،  17
ت   ب ز،   20ت    ب و،   20
 ب ب    21ت    ب ك،   20

  ب الف22ت  ،2جزء 
ــانکی    ــولی و ب ــانون پ ق

 کشور
  ب ب7ت  

  ب ب15ت   قانون تأمین اجتماعی
 ب و   20ت    ب د،  11ت   قــانون تــشکیل ســازمان 

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 1جزء  مدیریت بحران کشور

قـــانون تمدیـــد قـــانون 
ــیش از   ــستگی پـ بازنشـ

 موعد کارکنان دولت

  ب د19ت  

قـانون تمرکـز وظـایف و    
اختیارات مربوط به بخش    
ــشاورزي در وزارت  کــــ

 جهاد کشاورزي

  ب ب11ت  

قانون تنظـیم بخـشی از      
 مقررات مالی دولت

ــف،6ت    ب و 20ت   ب ال
 1جزء 

  ب ج3ت   قانون حمایت از آزادگان
ــانو ــت از قـــ ن حمایـــ
ــا و مؤســسات  شــرکت ه

بنیــــــان و  دانــــــش
سـازي نـوآوري و       تجاري
 اختراعات

  ب ح5ت  

  ب ب15ت   قانون کار
قـانون مالیــات بــر ارزش  

 افزوده
 9 ب ز، ت     2 ب د، ت     2ت  

  ب 9 ت   ، ب د  9ب ب، ت    
 ح

ــات ــانون مالیـ ــاي  قـ هـ
 مستقیم

 ب د، ت    9 ب ج، ت      9ت  
 ب الـــــف 10 ب ك، ت 9

 3جزء 
 عمـومی   قانون محاسبات 

 کشور
 ب ط، ت    3 ب ز، ت      3ت  

 9 ب ط، ت     5 ب ي، ت     3
 ب الف جـزء   10ب الف، ت    

 ب  19 ب د، ت      19ت   ،3
  ب الف20ز، ت 

قانون مـدیریت خـدمات     
 کشوري

ــف، 9 ب ط، ت 3ت   ب الـ
ــزء  13ت  ــف ج ، ت 1 ب ال
 19، ت 3 ب الــف جــزء 13

ــف، ت   ب ج، ت 19ب الــ
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ـــ، ت 19  ب ز، ت 19 ب ه
  ب ب20

از پرداخت  قانون معافیت   
سهم بیمـه کارفرمایـانی     
که حداکثر پنج نفر کارگر     

 دارند

  ب و15ت 

قانون نحوه انتـشار اوراق     
 مشارکت

  ب ب6 ب الف، ت 6ت 

ــدکردن   ــانون هدفمنـ قـ
 ها یارانه

 21، ت   21 ب ج، ت      2ت  
 ب ب 21، ت 1ب ب جــزء 

 3جزء 
  ب ز9 ب ز، ت 2ت  قبوض
  ب ب17ت  قتل

 ب  3 ت   ،1 ب ق جزء     2ت    قرارداد
 ب ق،   3 ب م، ت     3ل، ت   

 11، ت   1 ب هـ جزء     11ت  
 ب ب،   15، ت   2ب هـ جزء    

  ب ز19ت 
  ب ك6ت  قرارداد صلح

  ب ف5 ب ع، ت 5ت  قرارداد عاملیت
 4 ب هـ جزء 16ت  قرارداد واگذاري

ــسهیالت   ــاي ت قرارداده
 مالی خارجی

  ب ب2ت 

  ب ز15 ب ي، ت 2ت  يقرارداد
 ب ج،   17 ت    ب ب،  17ت   الحسنه قرض

  ب د17ت 
  ب الف19ت  قضات

  ب هـ6ت  قطار شهري
هـاي    قوانین بودجه سـال   

 کــــــل  1392 و 1391
 کشور

  ب الف5ت 

  تبصره/ جزء/بند  واژه
هـاي    قوانین بودجه سـال   

 قبل
  ب ب2ت 

 ب  3 ب ي، ت     3، ت   1ت   قوانین و مقررات
  ب ز13ف، ت 

  ب ف2ت  قیر
 ب ك،   2 ب ب، ت      2ت   قیمت

 ب  3، ت   3 ب ق جزء     2ت  
  ب س3ج، ت 

  ب ط6ت  قیمت اسمی
  ب د21ت  قیمت برق

  ب ج8 ب ج، ت 2ت  قیمت تحویل
  ب د16 ب الف، ت 2ت  قیمت تمام شده
 2، ت 2 ب الــف جــزء 2ت  قیمت صادراتی

 2ب ق جزء 
ــا   ــادراتی یـ ــت صـ قیمـ

 وارداتی
  ب د2ت 

قیمت فروش فرآورده بـه     
کننــده نهــائی در  مــصرف

 داخل کشور

  ب ز2ت 

  ب ص3ت  اسیقیمت کارشن
  ب الف21، ت 21ت  قیمت کاالها و خدمات

 2 ب الف جزء 2ت  قیمت معامالتی
  ب د16ت  اي قیمت منطقه

 2 ب الف جزء 2ت  قیمت نفت صادراتی
 3 ب الف جزء 2ت  قیمت هر بشکه نفت

  ك
  ب ط17ت  کارآفرین
  ب ط9ت  کارانه
 ب ن، ت    3 ب م، ت     3ت   کاربري

  ب س3
  ب ب8ت  کارت
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ب11ت  هاي آرد کارخانه

  ب ص3 ب د، ت 3ت  کارشناسی
 ب ز، ت    15 ب ق، ت     3ت   )یانکارفرما (کارفرما

  ب ط17
ــرح ــان ط ــاي  کارفرمای ه

 مددجویی
  ب د17ت 

 ب س، ت    3 ب و، ت     3ت   کارکنان
  ب هـ19 ب ب، ت 10

 ب د،   19 ب ب، ت      19ت   کارکنان دولت
  ب و19ت 

کارکنــــان کــــشوري و 
 لشکري

  ب الف19ت 

  ب ك5ت  کارگاه پیمانکاران ایرانی
  ب و15ت  هاي کشاورزي کارگاه
 ،   ب ب  15 ب س، ت     3ت   )کارگران(کارگر

  ب و15 ب الف، ت 11ت 
 2، ت 3 ب الــف جــزء 2ت  کارگروه

  ب د11 ت  ،ب د
کـــارگزاران مخـــابرات  

 روستایی
  ب ب15ت 

  ب ح20ت  کارمزد تسهیالت
 4 ب الف جزء 10ت  کاالهاي غیرنفتی

کــانون کــسب تجربیــات 
 تربیتی

 1 ب الف جزء 13ت 

  ب و11ت  کاهش آالیندگی
  ب هـ15ت  کاهش تصادفات
  ب د19ت  کاهش نیروها
 1ت  کتبی و رسمی

  ب د15ت  کُرد
  ب ب2ت  کسر ارزش
  ب ب2ت  کسر سهم

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ــه   ــارات دی ــسري اعتب ک

 محکومان معسر
  ب ز17ت 

 ب م، ت    2 ب ل، ت     2ت   کشاورزي
 5 ب د، ت     5 ب ص، ت     3

 ب  5 ب ع، ت     5ب س، ت    
 ب ز،   9 ب د، ت     7ص، ت   

 ب 11 ب الــــف، ت 11ت 
 ب  11 ب ج، ت     11ب، ت   
، ت  2 ب هـ جـزء      11د، ت   

 ب و، ت     15 ب ز، ت      11
 ب و جـــزء 20 ب و، ت 17
3 

 ب الــف، ت 2، ت واحــدهم   کشور
 ب 2، ت 1 ب الــف جــزء 2

 ب ب، ت    2، ت   3الف جزء   
 2 ب د، ت      2 ب ج، ت      2

 ب  2 ب ح، ت      2ب ز، ت    
، -1-1- زیرجــزء 1ح جــزء 

- زیرجزء   1 ب ح جزء     2ت  
 ب 2ت   ب ط،  2، ت   -5-1
 ب  2ت    ب ن،   2ت   ي،

ــزء 2س، ت  ، ت 1 ب ق ج
 3ت    ب ح،  3 ب ز، ت      3

 ب  3 ب ي، ت     3ب ط، ت    
 ب م،   3 ب ل، ت     3ك، ت   

 ب ص،   3 ب ن، ت      3ت  
 ب الـف،  5 ب الف، ت  4ت  
 5 ب ز، ت     5 ب و، ت     5ت  

 ب 6 ب ك، ت   5ب ط، ت    
 ب ي،   6 ب و، ت      6د، ت   

 ب ب، ت    7 ب ل، ت     6ت  
 9 ب ج، ت     8 ب الف، ت     8
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 ب  9 ب د، ت     9ب الف، ت    
ـــ، ت   ب ح، 9 ب ز، ت 9ه

ــزء  10ت  ــف ج ، ت 1 ب ال
 10، ت 3 ب الــف جــزء 10

 11 ب د، ت     11ب ب، ت    
 12 ب ج، ت      12ب و، ت     
، 1 ب الف جزء     13ب د، ت    

 ب ز،   13 ب ب، ت      13ت  
 15، ت   14ب ط، ت     13ت  

 ب ب، ت 15ب الـــف، ت  
 ب الــف، 16 ب هـــ، ت 15
 ب 17 ب الــــف، ت 17ت 

 ب  17 ب د، ت      17ج، ت   
 17 ت   1 ب و، م     17هـ، ت   
 18ت    ب ط،  17ت   ب ح، 

 19ت    ب د،  19ت   ب الف، 
 20ت    ب الف،  20ت   ب ز، 

ــزء   ب و 20ت  ،1ب و جــ
ــزء  ت   ب ي،20ت  ،2جــ

  ب الف22
ت   ب ح،  9ت    ب و،  5ت    کمک

ت . ب ج،  12ت    ب الف،  12
 ب الـــــف 13ت   ب د،12

 20ت    ب ح،  13ت   ،1جزء  
 21ت    ب ز،  20ت   ب ب، 

  ب هـ21ت  ،1ب ب جزء 
  ب ب19ت  کمک هزینه

  ب الف16ت  کمک هزینه تحصیلی
  ب ب19ت  کمک هزینه فوت

ــه   ــه ماهیان ــک هزین کم
 زندگی

  ب ط17ت 

  ب ط17ت  هاي پرداختی نهـاد      کمک

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 حمایتی
  ب ط9ت   اي رفاهیه کمک

ــک ــی و   کمـ ــاي فنـ هـ
 اعتباري

- زیرجزء   1 ب ح جزء     2ت  
 20ت    ب س،  3، ت   -6-1

 3ب و جزء 
هـــاي نقـــدي و  کمـــک
 غیرنقدي

  ب هـ19ت 

  ب الــف،16ت   ب و،5ت  کمیته
 ب د،   17 ت   ، ب الف  17ت  
،  ب ط  17 ب هـ، ت     17ت  
  ب ب20ت 

  ب ن3ت  کمیسیون
کمیـــسیون اجتمـــاعی   

 میمجلس شوراي اسال
  ب د17 ب د، ت 11ت 

ــاد   ــراز بنی ــسیون اح کمی
 شهید و امور ایثارگران

  ب و16ت 

کمیــــسیون آمــــوزش، 
تحقیقــــات و فنــــاوري 
 مجلس شوراي اسالمی

 1 ب الف جزء 13ت 

کمیسیون برنامه و بودجه    
و محاســـبات و ســـایر   

 ربط هاي ذي کمیسیون

 1ت 

کمیــــسیون پزشــــکی، 
 جانبازي

  ب و16ت  

صادي هاي اقتـ    کمیسیون
ــه  ــه وبودجـــ و برنامـــ
ومحاســــبات مجلــــس 

 شوراي اسالمی

 ي ب 5ت  ، ب ف5ت  

 1 ب الف جزء 10ت   کنسانتره
  ب الف8ت   کود شیمیایی

  ب الف8ت   کیلوگرم



221  نامه  ژهوا
  تبصره/ جزء/بند  واژه
  گ
ــف،2ت   گاز   ب و،2ت   ب الـ

ت   ب ي،  2ت    ب ز،  2ت  
 2ت    ب ن،  2ت    ب م،  2

 ب  2ت    ب ع،  2ت   ب س، 
 5ت   ب م،5ت  ،3ق جــزء 
 11ت   ب الــف،6ت  ب ن،

  ب ج،15ت  ،1ب هـ جـزء     
  ب هـ17ت 

ت   ب ح،2ت    ب ب،  2ت    گاز طبیعی
 2 ب ح جزء 2

 ب ح    2ت    ب ح،   2ت    گازرسانی
  ب ص2ت  ،2جزء 

 1 ب ق جزء 2ت   اي گازهاي گلخانه
 1 ب ق جزء 2ت   گازهاي همراه نفت

 2 ب و جزء 20ت   گرد و غبار
  ب ج3ت   گردش خزانه

ت   ب و،  6ت    ب ن،  3ت    گزارش
  ب د17ت   ب ب،10

 1 ب الف جزء 13ت   گزارش پیشرفت
گزارش جدول موجـودي    
و گردش وجـوه صـندوق     

 توسعه ملی

  ب ف5ت  

ــازمان   ــزارش ســـ گـــ
 حسابرسی

  ب د2ت  

 ب  5ت    ب و،  2ت   ،1ت    گزارش عملکرد
  ب ف5ت  ي،

  ب ط3ت   گشایش
گمرك جمهوري اسالمی   

 ایران
ــف،8ت    ب 10ت   ب الــ

 4الف جزء 
  ب ب11ت   گندم

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ــدگی  ــه راننــ گواهینامــ

 هوشمند
  ب ب8ت  

هـاي راننـدگی      گواهینامه
 عادي

  ب ب8ت  

  ب ع5ت   گوشت قرمز

  ل
 2 ب الف جزء 13ت   التعلیم الزم
 1ت   الرعایه الزم

ــه  ــوایح(الیح ــه ) ل بودج
 سنواتی

ــزء 6ت    20ت  ،1 ب ط ج
 ب ح

 14ت   لوازم صوتی و تصویري
 14ت   لوح فشرده

  ب ك2ت   لیتر
  ب د12ت   لینک

  م
 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    التفاوت مابه

 6 ب هـ جزء 16ت  ب د،
 1 ب هـ جزء 16ت   التفاوت سود بانکی مابه
  ب ج12ت   التفاوت نرخ سود مابه

  ب ز17ت   مازاد منابع
  ب ب2ت   مازاد منابع ارزي

ــین ــدماتی و  ماش آالت خ
 مرانیع

  ب ح9ت  

 2ت    ب الف،  2ت   ب الف،   مالی
 ب  2ت    ب د،  2ت   ب ب، 
 ب  4ت    ب ي،   3ت   ك،

 ب 5ت   ب ب،4ت  الـــف،
ــف،  ب 5ت   ب د،5ت  الــ

 ب 6ت   ب الـــف،6ت  ف،
 ب  6ت    ب ط،   6ت   ب،
 ب  13ت    ب د،  11ت   ك،
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

ــزء   ــف ج   ب ج،15ت  ،1ال
 ب و   20ت    ب ب،  17ت  

ت   ب ح،20ت  ،1جـــــزء 
  ب الف22ت  ،21

ــف،2ت   الیاتم   ب د،2ت   ب الـ
ت   ب ك،  2ت    ب ح،  2ت  

 3ت    ب ك،  3ت    ب ي،  3
 ب  6ت    ب ح،  6ت   ب ل، 
  ب هــ، 9ت   ب د،9ت  ط،
 2 ب الف جزء 10ت 

ت   ب ب،  9ت    ب ز،  2ت    مالیات بر ارزش افزوده
 10ت    ب ط،  9ت    ب ح،  9

 4ب الف جزء 
  ب و3ت   مــالیات حقوق
  ب ط9ت   مالیات سالمت

 ب و    20ت    ب ط،   9ت    یتمأمور
 1جزء 

 ،2 ب الف جزء     2ت   ،1ت    ماه
ت   ب ج،  2ت    ب ب،  2ت  

 3ت    ب ي،  3ت    ب ي،  2
 ب  6ت    ب ط،  5ت   ب ن، 

ــزء  ت   ب ج،11ت  ،5ط ج
 15ت  ،1 ب الــف جــزء 13

 19ت    ب د،  15ت   ب ج، 
  ب الف22ت  ب ز،

 2 ب الف جزء 2ت   ماه شمسی
  ب ب2ت   ماه یازدهم سال

ت   ب ط،  2ت    ب ج،  2 ت  ماهانه
  ب الف22

ت   ب هـ،  5ت    ب د،  5ت    مبادالت ارزي
  ب ع5ت   ب ح،5

  ب و2ت   مبادله

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ب،  6ت    ب ن،   3ت    مبادله موافقتنامه

  ب ب10ت   ب هـ،9ت 
مبادي اولیه و یـا عرضـه       

 شده
 2 ب الف جزء 2ت  

ت   ب ز،  3ت    ب ج،  2ت    مبالغ
 5ت    ب ل،  3ت    ب ك،  3

 10ت  الــف، ب 7ت  ب ط،
ــزء   ــف ج  ب 10ت  ،1ب ال

ت   ب و،  20ت   ،3الف جزء   
  ب هـ21

  ب ب2ت   مبالغ ارزي
  ب ب2ت   مبانی محاسباتی بودجه

ــغ نقــدي هدفمنــدي  مبل
 ها یارانه

  ب و5ت  

 3 ب الف جزء 2ت   مبناي قیمت
ــروش    ــت ف ــاي قیم مبن

 داخلی
  ب ز2ت  

  ب ح2ت   مترمکعب گاز طبیعی
  ب ك6ت   متصالح

 2 ب الف جزء 2ت   متوسط قیمت
  ب ب19ت   ب هـ،16ت   متوفی

  ب ز3ت   مجامع عمومی
 2 ب الف جزء 2ت   هاي پتروشیمی مجتمع
هــاي فرهنگــی،  مجتمــع

 هنري و ورزشی
  ب م3ت  

 ب  5ت    ب ي،  5ت   ،1ت    مجلس شوراي اسالمی
 ب  13ت    ب د،  11ت   ف،

ــزء   ــف ج  ب د، 17ت  ،1ال
  موخره

ت   ب ن،  3ت    ب ح،  3ت    مجوز
 ب هـــ جــزء 11ت   ب د،6
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 ب  20ت    ب ز،   19ت   ،2
 ك

ت   ب ج،2ت    ب ب،  2ت    محاسبه
 11ت    ب و،  3ت    ب ز،  2

 ب هـ   16ت   ،1ب هـ جزء    
 1جزء 

  ب ب18ت   محاکم حقوقی
  ب الف4ت   محرومیت

محــــصوالت اساســــی 
 کشاورزي

 3 ب و جزء 20ت  

  ب ب10ت   محصوالت دخانی
  ب ز17ت   ب و،17 ت  محکومان

  ب ب17ت   محکومان مالی نیازمند
  ب ب18ت   محکومیت
  ب ب17ت   هاي مالی محکومیت

ــل صــرفه  ــویی در  مح ج
اي   سایر اعتبـارات هزینـه    

 هر دستگاه

  ب ج20ت  

 1ت   محل مصارف
هــاي صــادراتی  محمولــه

 نفت
 2 ب الف جزء 2ت  

 ب و    20ت   د، ب    5ت     محیط زیست
   ب هـ21ت  ،2جزء 

  ب ب15ت   مخابرات روستایی
  ب م5ت   مخازن

 1 ب ق جزء 2ت   مخازن مشترك
ت  ،1 ب الــف جــزء 13ت   مدارس

  ب ب13
 2 ب الف جزء 13ت   مدارس دولتی
 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت    مدارس روستاها

-1-1- 

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 2 ب الف جزء 13ت   مدارس غیردولتی

  ب ف5ت   مدارك
 ب و 16ت   مدارك بالینی
  ب ج17ت   مددجویان

  ب هـ17ت   ب د،17ت   مددجویان تحت پوشش
ت  ،1 ب الــف جــزء 13ت   مدرسه

 3 ب الف جزء 13
  ب هـ19ت   ب ف،5ت   مدیران

 1 ب الف جزء 13ت   مدیران مدارس
  ب ز17ت   مدیرعامل
ــف،3ت    مدیریت   ب ط،3ت   ب ال

ــف،9ت    ب ط،9ت   ب الـ
ــ13ت   ب د،11ت  ف  ب ال

ــف،19ت  ،3جــزء  ت   ب ال
ت   ب هـــ،19ت   ب ج،19
ت   ب ب،  20ت    ب ز،  19
 1 ب و جزء 20

 1 ب الف جزء 13ت   مدیریت آموزشگاهی
 2 ب هـ جزء 11ت   مدیریت تقاضاي آب

  ب ب15ت   مدیریتی
  ب و17ت   مراقبت الکترونیکی

  ب هـ16ت   ها مراکز استان
مراکـــــز آموزشـــــی و 

 پژوهشی غیردولتی
  ب الف16ت  

  ب و21ت   نام مراکز ثبت
ــویی و  ــز رادیـــ مراکـــ

 تلویزیونی
  ب د12ت  

  ب ب8ت   نامه مراکز صدور گواهی
  ب الف7ت   مرجع قانونی
  ب و17ت   مرخصی
  ب ي2ت   مرداد
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
ــف،6ت   مرزي   ب ل،6ت   ب ال

 18ت   ،2 ب هـ جزء     11ت  
 ب الف

ت   ب هـ،  5ت    ب د،  5ت    مرکز مبادالت ارزي
  ب ح5

  ب هـ19ت   ب ط،9ت   مزایا
ت   ب م،  3ت    ب ج،  3ت    مزایده

  ب ج19ت   ب ع،3
  ب س3ت   ب ن،3ت   مزایده عمومی

  ب ب20ت   ب ع،2ت   مساجد
ــف،3ت   مساوي   ب م،3ت   ب الـ

  ب الف17ت   ب س،3ت 
  ب ب3ت   مستثنی
  ب ز15ت   مستخدم

  ب ز15ت   مستخدمین رسمی دولت
  ب د2ت   لمستق

  ب الف15ت   بگیران مستمري
  ب ق3ت   مسجد

  ب ب7ت   مسدود نمودن
  ب د،16ت   ب هــــ،5ت   مسکن

 ب هـ   16ت    ب هـ،  16ت  
 ب هــ جـزء      16ت   ،1جزء  

  ب ب22ت  ،4
ــزء  16ت   مسکن نامناسب یا ناتمام ـــ ج ت  ،2 ب ه

 6 ب هـ جزء 16
  ب ج،  15ت    ب ق،  3ت    مسکونی

ـــ،16ت   ب د،16ت    ب ه
 16ت   ،3 ب هـ جزء     16ت  

 ب هـ   16ت   ،4ب هـ جزء    
  ب هـ17ت  ،5جزء 

  ب د15ت   مسلمان

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب ج15ت   مسمومیت
 5ت  ،1 ب ق جـــزء  2ت   مشارکت

 ب  6ت    ب الف،  6ت   ب ز، 
  ب د،  6ت    ب ج،  6ت   ب،
ـــ،6ت  ت   ب و،6ت   ب ه

 6ت    ب ح،   6ت    ب ز،   6
 11ت    ب ل،  6ت   ب ك، 
 12ت    ب و،  11ت   ب الف، 

ت   ب ب،12ت  ب الـــف، 
  ب ك20ت   ب ح،20

ــا بخـــش   ــشارکت بـ مـ
 خصوصی

  ب م3ت  

  ب هـ13ت   ب ب،13ت   مشارکت خیرین
 3 ب هـ جزء 16ت   مشترکاً
  ب ج15ت   ب هـ،9ت   مشترکین

مــــشترکین خــــانگی  
 روستایی

  ب ز9ت  

مـــشترکین شـــهري و  
 روستایی

  ب ج15ت  

ت   ب ط،  2ت   ،1ت    ، 1م   مصارف
  ب ط9ت  ب ج، 3

 ب الف   مصارف بودجه
ــرمایه ــصارف سـ اي و  مـ

 اي هزینه
  ب الف2ت  

  ب ك6ت   مصالح
 ب 11ت   ب الـــف،11ت   مصرف آب

 2هـ جزء 
ــزء 2ت   مصرف انرژي  21ت  ،1 ب ق ج

 1ب ب جزء 
 1 ب هـ جزء 11ت   مصرف سوخت مایع

  ب ز2ت   ییکننده نها مصرف
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  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب س3ت   ب م،3ت   کنندگان مصرف
  ب د2ت   کنندگان داخلی مصرف
  ب و13ت   مصوبات

هــاي  مــصوبات هیــأت 
هـــا و  امنـــاي دانـــشگاه

مؤســـسات پژوهـــشی و 
 آموزشی

  ب و13ت  

 ب الف   10ت    ب ط،  5ت    مطالبات
 3جزء 

  ب ج6ت   مطالبات معوق
مطالبـــــات و دیـــــون 
ایثـــارگران، جانبـــازان،  
 آزادگان و خانواده شهدا

  ب ج3ت  

  ب و11ت    کشورمعابر
ــف،3ت   معادن   ب ز،5ت   ب الـ

 2 ب الف جزء 10ت 
 1 ب الف جزء 10ت   معادن سنگ آهن

  ب ك،2ت   ب الـف، 2ت   معاف
ت   ب ط،  6ت    ب ح،  6ت  
  ب و17ت   ب ج،11

  ب ك2ت   معاف از مالیات
هـا و بخـشودگی       معافیت
  جریمه

  ب د9ت  

 2 ب ط جزء 6ت   معامله ثانویه
ریــزي  ت برنامــهمعاونــ

 ها  استانداري
  ب هـ9ت  

ت   ب هـ،  5ت    ب ر،  3ت    معدن
 5ت    ب س،  5ت    ب ن،  5

 7ت   ب الــف،6ت  ب ص،
 ب الف جـزء    10ت   ب الف، 

ت  ،2 ب الف جزء     10ت   ،1

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب ز،  19ت    ب ب،  10
  ب و21

ت   ب و،  5ت    ب ط،  3ت    معرفی
ت   ب ص،   5ت    ب ع،   5

ت   ب د،  16ت    ب ب،  11
 ب  16ت   ،5 ب هـ جزء     16
  ب د17ت  و،

 6 ب هـ جزء 16ت   نامه معرفی
  ب ز17ت   معسر

مقابله با حوادث و سوانح     
 و بحرانها

 1 ب و جزء 20ت  

  ب د17ت   مقاطع زمانی
  ب د2ت   ماهه مقاطع زمانی سه

ت   ب ل،  3ت    ب و،  2ت    ماهه مقاطع سه
  ب هـ9

  ب الف16ت   مقاطع مشابه
 ب د 19ت   مقام مجاز

 ب هــــ 16ت   ب ن،3ت   ملک
 1جزء 

  ب ك،   5ت    ب م،   3ت    ممنوع
 ب ط    6ت    ب ب،   6ت  

ــزء   19ت   ب ط،9ت  ،4ج
ـــ،  20ت   ب و،19ت  ب ه
 ب ب

ت   ب ب،  2ت   ،1ت    ، 1م   منابع
 2ت    ب ح،  2ت    ب و،   2

  ب ك،2ت  ،1ب ح جـــزء 
  ب س،   2ت    ب ل،   2ت  
 ب  3ت   ،1 ب ق جزء     2ت  
  ب د،  3ت    ب ج،  3ت   الف،
  ب ص،  3ت    ب س،  3 ت
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ب،4ت   ب الـــف،4ت 
ت   ب د،  5ت    ب ب،  5ت  

 5ت   ب م،5ت   ب هـــ،5
 ب  6ت    ب ع،  5ت   ب س، 
 ب  10ت    ب ط،  9ت   ب،
 ب  13ت    ب و،  11ت   ب،
  ب الـــف،17ت  ،14ت  ،و

  ب ز،  17ت    ب د،   17ت  
 ب و   20ت    ب ط،  17ت  

ت   ب ك،20ت  ،1جــــزء 
  ب د21ت   ب ب،21

  ب م2ت    منابع انرژي نوین
  ب الف20ت  ب الف،  منابع بودجه عمومی
 ب ب  منابع تأمین اعتبار

ت   ب و،  5ت    ب ن،  2ت    منابع داخلی
ت   ب ب،  11ت    ب ي،  6

  ب الف15
  ب ط13ت   ب الف،5ت   منابع ریالی
 ، ص ب   3ت   ، ل ب   2ت     منابع طبیعی

  د ب 5ت  ج، ب 5ت 
 1ب الف جزء   منابع عمومی
  ب الف2ت   ز کشورمنابع نفت و گا
 21ت   اي منابع یارانه

 4 ب هـ جزء 16ت   منازل مسکونی
منـــاطق آزاد تجـــاري و 

 صنعتی
  ب الف17ت  

ــژه  ــاطق آزاد و ویــ منــ
 اقتصادي

  ب ي20ت  

  ب ط9ت   نیافته مناطق توسعه
  ب ص2ت   مناطق سردسیر

ــیر،  ــاطق سردســـ   ب ح2ت  منـــ

  تبصره/ جزء/بند  واژه
 خیز، گازخیز نفت

از مناطق شـهري کمتـر      
 دویست هزار نفر جمعیت

  ب ز13ت  

  ب الف4ت   مناطق غیربرخوردار
 3 ب ق جزء 2ت   مناطق کمتر توسعه یافته

  ب الف،  6ت    ب الف،  2ت    مناطق محروم
  ب الف11ت 

منـاطق محــروم و کمتــر  
 یافته کشور توسعه

  ب ز5ت  

  ب الف2ت   خیز و گازخیز مناطق نفت
  ب ج19ت  ، ج ب15ت   )مناقصات (مناقصه
  ب ك5ت   هاي خارجی مناقصه
  ب ج9ت   منبع ارث

  ب ط9ت   منصوبات اداري
  ب الف6ت   مهار آبهاي مرزي
ــره ــار و به ــرداري از  مه ب

 آبهاي مشترك و مرزي
 2 ب هـ جزء 11ت  

  ب د2ت   مواد افزودنی
  ب د19ت   موافقت

  ب ن،  3ت    ب ب،   2ت    موافقتنامه
ت   هـ، ب 9ت    ب ب،  6ت  
  ب ب10

هاي   هاي طرح   موافقتنامه
 اي سرمایه

  ب و2ت  

 مؤسسات آمـوزش عـالی    
 )دولتی(

  ب ز،  13ت    ب هـ،  13ت   
  ب ب20ت 

ــی و   ــسات آموزشـ مؤسـ
 پژوهشی

  ب د13ت  

مؤسسات انتفاعی وابسته   
 به دولت

  ب هـ19ت  ب ب، 

  ب الف16ت   ب و،13ت   مؤسسات پژوهشی
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ح5ت   بنیان مؤسسات دانش
  ب ن،  3ت   ،2ب الف جزء      مؤسسات دولتی

  ب ب20ت 
ــنعتی،   ــسات صــ مؤســ

 کشاورزي و خدماتی
  ب و17ت  

ــومی   ــسات عمــ مؤســ
 غیردولتی

ت   ب هـ،  5ت    ب د،  5ت   
  ب هـ19ت   ب ص،5

  ب د11ت   مؤسسات مالی
  ب ح20ت   مؤسسات مالی و اعتباري

مؤســـسات و نهادهـــاي 
 عمومی غیردولتی

ـــ19ت    ب 20ت   ، ب هـ
 الف

  ب الف15ت   موظفین
 1ت   موعد قانونی مقرر

  ب ك6ت   موقوفات
  ب م5ت   میادین مشترك

  ب الف22ت   میانگین
 ب الف   2ت    ب الف،  2ت    میعانات گازي

ــزء   2ت   ب ب،2ت  ،3جـ
 ب  2ت    ب ي،  2ت   ب ج، 
 ب ق   2ت    ب ن،  2ت   ك،

 2 ب ق جزء 2ت  ،1جزء 

  ن
  ب ج2ت   نافذ
  ب ب21ت   نان

  ب الف2ت   نحوه تسویه حساب
 ب ق    2ت    ب ب،   2ت    نرخ

 9ت   ب ط،5ت  ،3جــــزء 
 12ت   ب ط،9ت  ب الــف،
 16ت   ب هـــ،16ت  ب ج،

 1ب هـ جزء 
  ب هـ9ت   شهري بهاي  نرخ آب

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب الف18ت   نرخ تعرفه
  ب ح2ت   نرخ گاز

  ب هـ6ت   ب و،3ت   نرخ مالیاتی
  ب ز19ت   نسیه
  ب هـ20ت   ب ج،19ت   اب معامالتنص

 1 ب هـ جزء 11ت   نصب بخش بخار
  ك ب 6ت    نظارت بانک مرکزي

   ب هـ15ت    نظارت بر اجرا
  ي ب 20ت    نظارت بر بودجه

  ب س3ت   ب م،3ت   نظارت بر کاربري 
  ح ب 3ت    نظارت بیشتر

ــه  ــأت اندوخت نظــارت هی
  اسکناس

  ب ب 7ت  

  ب ب 17ت    ينظارت وزارت دادگستر
  و ب 17ت    نظارت و مراقبت

  ب ط9ت   نظام ارجاع
ریزي مبتنـی     نظام بودجه 
 بر عملکرد

  ب ز20ت  

  ب و15ت   نظام صنفی
  ب ز،2ت   ب هــــ ،2ت   نفت

 ب ح جزء    2ت    ب ح،  2ت  
  ب ل،  2ت    ب ط،  2ت   ،2

ت   ب ف،  2ت    ب م،  2ت  
 ب ق جــزء 2ت   ب ص ،2
  ب ج،  15ت    ب ر،  3ت   ،3

  ب و21ت 
ـــ 11 ب د، ت 2ت   نفت خام  ب هـــ

 1جزء 
 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    نفت خام و میعانات گازي

 ب  2ت    ب ج،  2ت   ب ب، 
 ب  2ت    ب ك،   2ت   ي،
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 2ت   ،1 ب ق جزء     2ت   ن،
 2ب ق جزء 

 2 ب الف جزء 2ت   نفت صادراتی
  ب م2ت   نفت گاز
ــف،2ت   نفت و گاز   ب و،2ت   ب الـ

ء  ب ق جز   2ت    ب ن،  2ت  
  ب ن،  5ت    ب م،  5ت   ،1

  ب الف6ت 
ــف،2ت   خام نفت  ب ق 2ت   ب الـ

 1جزء 
  ب الــف،11ت   ب و،5ت   نقدي

  ب و21ت   ب ز،19ت 
  ب و،  19ت    ب هـ،  19ت    نقدي و غیرنقدي

ت  ،21ت    ب ب،   20ت  
 3 ب ب جزء 21

  ب ك5ت   نقدینگی
  ب ج15ت   نقص عضو
  ب ح3ت   نقل و انتقال
 ب و    20ت    ب ز،   9ت    نگهداري

 1جزء 
  ب و19ت   نمایندگان اشخاص حقوقی

  ب ط17ت   ب ط،9ت   نهادهاي حمایتی
  ب الف20ت   ب و،19ت   نهادهاي عمومی غیردولتی

  ب و16ت   نهادهاي متولی
عمومی و مؤسسات   نهادها  
  غیردولتی

ـــ19ت    ب 20ت   ، ب هـ
  الف

  ب ط9ت   کاري نوبت
  هـ ب16ت   نوساز بودن
 زیرجـزء   1 ب ح جزء     2ت    نوسازي

 3ت    ب ك،  2ت   ،-1-1-
 10ت   ب ز،5ت  ب الـــف،

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ــزء   ــف ج  ب 13ت  ،1ب ال

 1 ب و جزء 20ت  ب،
ــه و    ــرخ تعرفـ ــوع و نـ نـ

 کرد درآمد هزینه
  ب الف18ت  

  ب الف6ت   هاي برق نیروگاه
  ب د19ت   نیروها

ــسلح و   ــاي مـــ نیروهـــ
 هاي وابسته سازمان

  ب ب2ت  

انتظـامی جمهـوري    نیروي  
 اسالمی ایران

  ب هـ15ت   ب ب،8ت  

  ب الف16ت   نیمسال تحصیلی
  و

  ب ج،  15ت    ب ق،  3ت    واحد مسکونی
 ب هـ   16ت    ب هـ،  16ت  

  ب هـ17ت  ،3جزء 
الملـل داخـل     واحدهاي بین 

ــشگاه  ــارج دان ــا خ ــاي  ی ه
 دولتی و یا غیردولتی

  ب الف16ت  

  ب ن3ت   واحدهاي تابعه استانی
  ب ك9ت   واحدهاي تولید کاال

  ب م3ت   واحدهاي خدماتی، رفاهی
  ب س3ت   رسانی واحدهاي خدمت

ــشگاه آزاد  ــدهاي دانـ واحـ
 اسالمی

  ب الف16ت  

واحــــدهاي دانــــشگاهی 
 داخلی

  ب الف16ت  

 5 ب هـ جزء 16ت   واحدهاي مسکونی
 ب  8ت   ،2 ب ح جزء     2ت    واردات

 14ت  الف،
  ب ج8ت    سواريواردات خودروهاي

  ب ب10ت  واردات و تولید محـصوالت    



229  نامه  ژهوا
  تبصره/ جزء/بند  واژه
 دخانی

  ب ز19ت   ب الف،8ت   واردکنندگان
  ب ط ،    2ت    ب ح،  2ت     واریز

ــف،3ت   ب س،2ت    ب ال
ت   ب ن،  3ت    ب ك،  3ت  

ت   ب ص،  3ت    ب س،  3
ت   ب ب،5ت   ب الـــف،5
ت   ب الـــف،7ت   ب ب،6
 9ت    ب ج،  8ت    ب ب،  8

 ب الــف جــزء 10ت  ب ط،
ت  ،2 ب الف جزء     10ت   ،1

 13ت  ،1 ب الــف جــزء 13
 17ت    ب ز،   13ت   ب ج، 

ــف، ت   ب ح،17ت  ب الــ
ت   ب ز،  20ت    ب الف،  18
  ب هـ21ت   ب ح،20

واریز به حساب درآمـدهاي     
  عمومی دولت

   ب م3ت  

   ب ب15ت    واریز حق بیمه 
ت   ب ج،2ت    ب ب،  2ت     واریز به خزانه

 3ت   ، ب ك    2ت    ب ز،  2
 ب  3ت    ب ط،  3ت   ب ز، 
 ب  8ت    ب ل،   6ت   ل،

 ب 9ت   ب هـــ،9ت  الــف،
 ب  13ت    ب ب،  10ت   ز،
  ب هـــــ،15ت  ،14ت  ط،
   ب د21ت   ب و،17ت 

   ب ي3ت    واریز مالیات
   ب م3ت    واریز وجوه
 3ت  ،  ب ه3ت  ب الـــف،  واگذاري

 ب  3ت    ب ح،  3ت   ب و، 
  ب س،  3ت    ب م،  3ت   ل،

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب ر،  3ت    ب ف،  3ت  

 6ت    ب ج،  6ت    ب ب،  6
 16ت    ب د،   16ت   ،ب ز 

 4ب هـ جزء 
  ب ج3ت   واگذاري تهاتري
  ب ج،3ت   ب الـــف،3ت   واگذاري سهام

  ب ب10ت 
  ب هـ16ت   والدین
ـــ 16ت   ب د،13ت   وام  ب ه

 2جزء 
 6 ب هـ جزء 16ت   وام مسکن

ــایتی   ــاي حمـــ وامهـــ
 غیرایثارگري

 3 ب هـ جزء 16ت  

وامهـــاي کارمنـــدي و  
 تیشرک

 3 ب هـ جزء 16ت  

ـــ 16ت   ب د،7ت   وثیقه  ب هـ
 6 ب هـ جزء 16ت  ،4جزء 

  ب ج،  12ت    ب الف،  7ت    وجوه اداره شده
  ب ح13ت 

  ب ن،  3ت    ب ب،   2ت    وجوه حاصله
ت   ب و،  17ت    ب ز،  9ت  
  ب الف18

  ب ز19ت   وجوه نقد
  ب ب،  8ت    ب ب،  2ت    وجوه واریزي

  ب هـ15ت   ب ب،10ت 
  ب هـ16ت   وراث

ــل   ــت تکفــ وراث تحــ
 آزادگان متوفی

  ب هـ16ت  

ــل   ــت تکفــ وراث تحــ
 جانبازان

  ب هـ16ت  

  ب م3ت   ورزش
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

  ب ب،  13ت    ب ن،  3ت    ورزش و جوانان
  ب ب20ت 

ت   ب ن،  3ت    ب م،  3ت    ورزشی
ت   ب ع،   3ت    ب س،   3

  ب ب20
وزارت ارتباطــــــــات و 

 فناوري اطالعات
 ب 12ت   ، ب الـــف6ت  

ــف،  12ت   ب ب،12ت  الـ
 15ت   ، ب د  12ت   ب ج، 
 ب ب

ــصادي و  ــور اقت وزارت ام
 دارایی

ت   ب و،  2ت    ب ج،  2ت  
ت   ب الـــف،3ت   ب ي،2
 3ت    ب ي،  3ت   ،   ب ه  3

 ب  4ت    ب ر،  3ت   ب م، 
ــف،  ب 6ت   ب ط،5ت  الـ

 ب ط    6ت    ب ز،   6ت   و،
 ،3 ب ط جـزء      6ت   ،1جزء  
ــزء 6ت   15ت  ،5 ب ط جـ

  ب و21ت   ،ب ب
 ب 13ت   ب الـــف،13ت   زش و پرورشوزارت آمو

 ب الـف    13ت   ،1الف جزء   
ــزء  ت   ب ب،13ت  ،3جــ

  ب ج13
وزارت بهداشت، درمان و    

 آموزش پزشکی
  ب ز،   13ت    ب ج،   8ت   

  ب ط13ت  ،ح ب 13ت 
تعاون، کار و رفـاه     وزارت  
  اجتماعی

   ب ب15ت  

 ب 11ت   ، ب الـــف6ت   وزارت جهاد کشاورزي
 ب  15ت    ب ج،  11ت   ب،
 و

  ب ز17ت   ب ب،17ت   وزارت دادگستري
 دفــاع و پــشتیبانی وزارت

  نیروهاي مسلح
   ب الف6ت  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ،  ب ر  3ت    ب ف،  2ت    وزارت راه و شهرسازي

ــف6ت    ب ي،6ت   ، ب ال
 ب هــــ 16ت   ب د،16ت 

 1جزء 
وزارت علوم، تحقیقـات و     

 فناوري 
  ب ح13ت   ب ز،13ت  

ــدن و  وزارت صــنعت، مع
 تجارت

  ، ب الــف6ت   ، ر ب3ت  
ــزء  10ت  ــف ج ت  ،1 ب ال
  ب و21ت  ، ب ب10

ت   ب د،  6ت    ب ن،  3ت    وزارت کشور
  ب الف18ت   ب ح،9

 ب ب، ت    2 ب الف، ت     2ت   وزارت نفت
 ب  2 ب د، ت     2 ب ج، ت     2

ـ، ت     ب ز، ت    2 ب و، ت     2ه
ــزء 2 ب ح، ت 2 ، 2 ب ح جـ

 ب ي، ت    2 ب ط، ت      2ت  
 2 ب ل، ت      2 ب ك، ت      2

 ب  2 ف، ت     ب 2ب ن، ت    
 2، ت   1 ب ق جزء     2ص، ت   

 ب ق جزء    2، ت   2ب ق جزء    
ت ،   ب م  5ت   ،    ب ر  3، ت   3
ــف6 ت ،  ب ج 15ت ،  ب الـ

  ب و21
ت   ب ط،  2ت    ب ز،  2ت    وزارت نیرو

 6ت    ،  ب ر  3ت    ب ل،  2
ــف  9ت   ب ل،6ت   ،ب ال
 11ت   ب ز،9ت  ب هـــــ،
 21ت  ، ب ج15ت  ،ب هـــ
 ب و

  ب ب13ت   وزارت ورزش و جوانان
  ب ن،  3ت   ،2ب الف جزء      ها وزارتخانه

  ب ب20ت 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

وزیر ارتباطات و فنـاوري     
 اطالعات

  ب ج12ت  

ــصادي و   ــور اقت ــر ام وزی
 دارایی

  ب الف7ت  ، ب ط6ت  

وزیر تعـاون، کـار و رفـاه       
 اجتماعی

  ب ز15ت  

   ب الف7ت    وزیر جهاد کشاورزي
ــر ــدن و وزی  صــنعت، مع
  تجارت

   ب الف7ت  

  ب ز17ت   ب و،17ت   گستريوزیر داد
  ب ج9ت   وسائط نقلیه

 ب  2ت    ب ج،  2ت   ،1ت    وصول
  ب ي،  3ت    ب ز،  3ت   ط،
ــف،7ت   ب ط،5ت    ب الـ
ــزء  10ت  ــف ج ت  ،3 ب ال
ت   ب ج،  13ت    ب ب،  10
ت   ب ز،  15ت    ب ط،  13
  ب ز19

 2 ب هـ جزء 16ت   وضعیت جسمانی
  ب ب10ت   وظایف حاکمیتی
 ك ب 6ت   وقف شرعی

  هـ
 21ت   ،21ت    ب ج،  2ت    ها هدفمندکردن یارانه

 ب ب 21ت  ،1ب ب جــزء 
 3جزء 

  ب و5ت   ها هدفمندي یارانه
  ب ب20ت   هدیه
  ب ح،  2ت   ب ب،  ب الف،   )ها( هزینه

 ب 3ت  ،1 ب ح جــزء 2ت 
  ب س، 3ت    ب م،  3ت   ط،

  ب ب،  6ت    ب ص،  3ت  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
ت   ب هـ، 9ت    ب ب،  8ت  

 10ت    ب ح،  9ت    ب ز،  9
  ب ز،  13ت   ،1 الف جزء    ب

 ، ب د    16ت    ب هـ،  15ت  
  ب ز،  17ت    ب و،   17ت  
  ب ب21ت   ب ب،19ت 

ت  ،1 ب الــف جــزء 13ت   هزینه قطعی
  ب ح20ت   ب ز،20

  ب د3ت   هزینه کارشناسی
  ب ط17ت   هزینه ماهیانه زندگی

عایـت  رهزینه مصرف بـا    
 الگوي مصرف

  ب ع2ت  

  ب ح17ت   اي مرتبط با توسعه هزینه
  ب ق3ت   هاي احداث مسجد هزینه
  ب ط9ت   هاي اداري هزینه
هاي انتقال داخلـی      هزینه
 ها فرآورده

  ب د2ت  

  ب ط9ت   هاي پرسنلی هزینه
  ب ج15ت   هاي پزشکی هزینه

ــه ــک   هزینـ ــاي تملـ هـ
 اي هاي سرمایه دارایی

  ب ح17ت  

هـاي جـاري ارزي       هزینه
 شرکت

  ب ب2ت  

 دانــشجویان هـاي  هزینـه 
 بورسیه

  ب ط13ت  

  ب ج16ت   هاي درمانی هزینه
  ب ج12ت   اي هاي سرمایه هزینه
  ب الف2ت   هاي صادرات هزینه
هاي صدور پروانـه      هزینه

 ساختمانی
  ب هـ17ت  

  ب هـ2ت  هــاي صــدور و    هزینــه 
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  تبصره/ جزء/بند  واژه

 فروش نفت
هــاي مربــوط بــه  هزینــه
 دانشگاه

  ب الف16ت  

  ب الف3ت   هلدینگ
  ب ن،  3ت    ب ص،  2ت    هماهنگی

ت   ب ز، 11ت    ب ي،  6ت  
  ب د16

 ب  16ت   ، ب ب     16ت    )همسران(همسر
 هـ

  ب م3ت   هنري
  ب ب8ت   هوشمند

  ب ط9ت   هیأت امناي ارزي
  ب ب7ت    اندوخته اسکناس هیأت

  ب الف19ت   هیأت علمی
  ب و19ت   ب هـ،19ت   هیأت مدیره

  ب ط5ت   ها هیأت مدیره بانک
 2ت   ،3 ب الف جـزء      2ت    هیأت وزیران

ــزء 2ت  ب ي،  ،3 ب ق جـ
ت   ب م،  3ت   ،   ب ه  3ت  

 6ت    ب ز،  6ت    ب س،  3
ــزء    ب ج،11ت  ،5ب ط ج

  ب ب،  13ت    ب ج،  12ت  
  ب الف،  16ت    ب و،  15ت  
  ب و،  17ت    ب ب،  17ت  
  ب ز،  19ت    ب الف،  18ت  
  ب هـــ،19ت   ب ج،19ت 
 ، ب ي  20ت    ب ح،  20ت  

  تبصره/ جزء/بند  واژه
  ب و21ت  ب هـ، 21ت 

  ب م3ت   هاي ورزشی هیأت

  ي
  ب الف 7ت    سود تسهیالتیارانه

  ب ط13ت   یارانه تغذیه
  ب م2ت   یارانه سوخت

یارانه نـان، بـرق و سـایر     
 کاالها و خدمات

  ب ب21ت  

  ب و21ت   یارانه نقدي
 2 ب الف جزء 2ت   یک بشکه نفت صادراتی

، 2ء   ب الف جـز    2، ت   1ت   یک ماه
  ب ز19 ب ن، ت 3ت 

یـــک نفـــر از اعـــضاي 
 خانوارهاي تحت پوشش

  ب ط17ت  

ــزء  16ت   یک واحد مسکونی ـــ ج ت  ،3 ب ه
  ب هـ17

ت   ب ن،  3ت    ب ز،  2ت    بار یک
 16ت  ،1 ب الــف جــزء 13

  ب هـ17ت  ،6ب هـ جزء 
  ب ل3 ب ي، ت 3ت  دوازدهم یک
ــارات  یــک دوازدهــم اعتب
 اي هزینه

  ب الف22ت 

  ب ط2ت  دوازدهم بودجه یک
 6 ب هـ جزء16ت  سال یک
 ب  3، ت   3 ب ق جزء     2ت   ماه یک

 و  ب15 ب ف،ت 5، ت  ه
  ب و16ت  کننده هاي اعزام یگان

  




