


 
  
  
 
   

  قانونمجموعه 
   کل کشور1394بودجه سال

   
  

  :مشتمل بر

  کل کشور؛1394قانون بودجه سال
  کل کشور؛1394قانون بودجه سالضوابط اجرایی 

  مرتبط؛فرامین و قوانین 
  هاي قانون بودجه؛ فهرست تبصره

  ؛ بودجهقانوندر  دولت فیتکالها و  نامه آیین  فهرست
  هاي توضیحی و تنقیحی؛ زیرنویس

  . ...و 
  معاونت حقوقی ریاست جمهوري

  قوانین و مقررات  معاونت تدوین، تنقیح و انتشار                    
  1394ماه   اردیبهشت

  



  
  
  
  
  
  
  
  

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

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

  
    کل کشور1394قانون بودجه سال  مجموعه  :نام کتاب

 قوانین و مقرراتتدوین، تنقیح و انتشار  امور :تنظیم تهیه و 

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

  1394 ماه اردیبهشت :چاپ اول
  نسخه 1000 :شمارگان
  ریال 000/40 : قیمت
   :شابک

  
  

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

mailto:ttgh@govir.ir


ی فُـضُولَکُم واقـصِدوا قـصد      و احذِفُوا عنّ  قالمکُم و قارِبوا بینَ سطُورِکُم      ا اَ وادقُّ ):ع(قال امیرالمومنین علی  
اِی عانی واالِکْثار فَاِنَّالم والَ اکُم وتَمِلُ  اَمسلِمین التَحاالضْرار 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          د از زیاده  حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهید، بپرهیزی         

  .که اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همکاران
  :تدوین و تنقیح      

       :   سازي  آماده
  :چاپ   ولیتوگرافی 

                    :زیر نظر

  
  زاده  سپیده رحیم-لیال لوالچی

  زاده  سپیده رحیم
   مرتضی علیاري-تیحسن نعم -علی ابراهیمی دهشیري

  زاده مهدي مهدي -سعید تقدیسیان

  
  

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

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 نقالبهاي عمومی و ا نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه آیین :ا.ع.د.ت.ق.ا.آ
 و مقررات معاونت حقوقی ریاست       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
  1318 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب :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
  1356اي از قوانین دادگستري مصوب  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

   با اصالحات و الحاقات بعدي1373هاي 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( کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی :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
  1304ون مجازات عمومی مصوب  قان.:ع.م. ق
  با اصالحات و الحاقات بعدي 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،            1290ن  تاریخ تصویب این قانون در برخی از متو       * 

 . 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    هاي زمانی بلندمدت، میان     ریزي در دوره    این برنامه 

کـشور بـه    ریـزي در      سـابقه برنامـه    .پذیرد  صورت می  ... و    اقتصادي ،، سیاسی فرهنگی، اجتماعی 
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 پس از پیروزي انقالب اسالمی نیز به شکل تهیه سند چشم    
  . یافته استو ساالنه ادامه 

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 

درآمد هاي    هاي مختلف را در طول یک سال از حیث محل           شود تا فعالیت دستگاه     کشور تهیه می  
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  مقننهگردد و قوه می

 معاونـت   ،24/12/1393 کل کشور در تـاریخ       1394ه سال   با توجه به تصویب قانون بودج     
ریاست جمهـوري در راسـتاي انجـام        معاونت حقوقی   ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات          تدو

  ) 1(.ه است مبادرت نمودبه انتشار فوري اثر حاضر  و با توجه به نیاز مجریان امور،وظایف خود
  
بــراي مالحظــه ایــن قــانون و ســایر قــوانین و مقــررات مــرتبط بــه ســامانه ملــی قــوانین و مقــررات     ـــ  1

هاي اجرایـی، از طریـق نـشانی ذیـل قابـل              ینترانتی دولت براي دستگاه   اسالمی ایران که عالوه بر سایت ا        جمهوري
 .  www.dotic.ir:باشد مراجعه شود دسترسی رایگان براي عموم مردم و عالقمندان می

http://www.dotic.ir


  6  کل کشور1394انون بودجه سال مجموعه ق
ه قوانین و مقررات متعددي اشـاره و اسـتناد        بکل کشور    1394از آنجا که قانون بودجه سال       

 به قوانین و مقررات مذکور و جلوگیري از صرف آسان مخاطبانمنظور دسترسی سریع و  نموده به
هاي مربوطـه     ها و تبصره     یاد شده در زیرنویس بندها، جزء      موارد خصوص،    وقت غیرضرور در این   

 کـل کـشور صـرفاً مـوارد        1394 سال    همچنین از جداول و ضمایم قانون بودجه       .درج شده است  
 کـل کـشور مـصوب      1394 و نیـز ضـوابط اجرایـی قـانون بودجـه سـال               ناظر بر احکام قـانونی    

  . در مجموعه حاضر درج گردیده است هیأت وزیران9/1/1394
هـاي دیگـر تـا حـد تـوان            شنگري در تهیه این مجموعـه و مجموعـه          ظیفه رو   براي اینکه و  

نظـر   رت داشـته،  ضـرو یا توضـیحی    ر مواردي که بیان نظر تنقیحی       صورت کامل اجرا گردد، د     به
  .رقی آمده است در پاو )2(معاونت مذکور با درج نشان و عالمت اختصاري

 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

 .و مقررات ریاست جمهوري قوانین  نتشار ین، تنقیح و ا معاونت تدو: م.ق.ا.ت.ت.م   -2  
ـ خیابان پاستور ـ نهاد ریاست جمهوري ـ کـد پـستی      تهران: ظرات، انتقادات و پیشنهادهاي خود را به نشانین 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 هنیز آماد

mailto:TTgh@govir.ir


  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  فهرست مندرجات
  

 صفحه عنوان
  5  پیشگفتار

  8  هاي قانون بودجه فهرست تبصره
  9  ها مندرج در زیرنویس فرامین و قوانین فهرست تاریخی

  11  کشور کل 1394 سال بودجه قانون در دولت فیتکال و ها نامه نییآفهرست 
  15  ریزي سازمان مدیریت و برنامهنامه ابالغ قانون بودجه به 

  16  نامه ابالغ قانون بودجه به ریاست محترم جمهوري
  17  کشور   کل1394قانون بودجه سال 

  95   کل کشور1394از ضمائم قانون بودجه سال 
  97  کشور  کل1394ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 

  
  

  



  
  
  
  
  
 
 

  قانون بودجه هاي تبصرهفهرست 
  

 صفحه   تبصره
  17  ماده واحده

 19  1تبصره 
 21  2تبصره 
 26  3تبصره 
 38  4تبصره 
 42 5تبصره 
 44 6تبصره 
 49 7تبصره 
 50 8تبصره 
 51 9تبصره 
 55 10تبصره 
 58 11تبصره 
 62 12تبصره 
 62 13تبصره 
 67 14تبصره 
 69 15تبصره 

 صفحه   تبصره
 73 16تبصره 
 77 17تبصره 
 77 18تبصره 
 82 19تبصره 
 87 20تبصره 
 92 21تبصره 
 93 22تبصره 
 93 23تبصره 
 93  24تبصره 
 93  25تبصره 
 93  26تبصره 
 94  27تبصره 
 94  28تبصره 
 94  29تبصره 
 94  30تبصره 



  
  
  
  
  
  
  

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

  100  31/3/1345   قانون استخدام کشوري   1
  49  18/4/1351  قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدياز    2
  97  10/12/1351   ازقانون برنامه و بودجه کشور   3
  65،30،19  12/9/1358  ا با اصالحات بعدي .ا.از قانون اساسی ج   4

82  
  48،38،17   1/6/1366   قانون محاسبات عمومی کشوراز    5

82،81،56  
103،102  

  54،52  3/12/1366  الحات بعديبا اص هاي مستقیم قانون مالیاتاز    6
لتـی بـا      مؤسـسات عمـومی غیـردو       قانون فهرسـت نهادهـا و        7

  الحاقات بعدي
19/4/1373  38  

ــراد و  از    8 ــه اف ــه ب ــا اعان قــانون ضــوابط پرداخــت کمــک و ی
قــانون محاســبات ) 71(مؤســسات غیردولتــی موضــوع مــاده 

  عمومی کشور

17/8/1378  86  

، اجتمـاعی و فرهنگـی      قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي            9
  جمهوري اسالمی ایران 

17/1/1379  34  

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

27/11/1380  62،44،35  

اسـالمی    قانون اساسی جمهوري   44هاي کلی اصل    سیاستاز     11
   ایران

1/3/1384  28  

  81  5/6/1386  قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت    12
  77،40،32  8/7/1386  از قانون مدیریت خدمات کشوري    13

100،78  
  90  18/9/1386   ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت قانون توسعه حملاز    14
) 44(هاي کلی اصل چهـل و چهـارم           از قانون اجراي سیاست      15

  قانون اساسی با اصالحات و الحاقات بعدي
8/11/1386  29،27،26  

  



 10   کل کشور1394سال مجموعه قانون بودجه 

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  53  17/2/1387   لیات بر ارزش افزودهاز قانون ما   16
  59  31/2/1387  از قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور   17
مدنی دارندگان    قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت     از     18

   وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
16/4/1387  75  

  65،19  21/10/1387  ا .ا.هاي کلی برنامه پنجم توسعه ج از سیاست   19
  90،89،87  15/10/1388  با اصالحات بعدي ها قانون هدفمندکردن یارانهاز    20

91  
  62،33  23/4/1389   طبیعی منابع و کشاورزي وري بخش قانون افزایش بهرهاز    21
بنیـان و     قانون حمایـت از شـرکت هـا و مؤسـسات دانـش            از     22

  سازي نوآوري ها و اختراعات  تجاري
5/8/1389  42  

  99،75  8/12/1389  رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون از   23
انون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت          ق   24

   1386مصوب 
10/12/1389  81  

 ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامهاز قانون      25
  با اصالحات بعدي) 1390 – 1394(

15/10/1389  34،22،20  
51،42،40  

60،53،52  
68،66،63  
73،70،69  
83،82،80  

97،90،85  
101،99،98  

105،103  
  57  22/8/1390  از قانون امور گمرکی    26
  89  16/11/1390  قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراز    27
  80  18/11/1390  قانون مدیریت خدمات کشوري) 68(ماده ) 4(قانون تفسیر بند   28
  71،70  2/10/1391  از قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران   29
 اسـتفاده متـوازن از امکانـات کـشور و توزیـع عادالنـه        قانون   30

یافتـه   و رفع تبعیض و ارتقـاي سـطح منـاطق کمتـر توسـعه             
   و تحقق پیشرفت و عدالت

30/7/1393  18  

ــیم بخــشی از       31 ــانون تنظ ــه ق ــواد ب ــی م ــاق برخ ــانون الح ق
  ) 2(مقررات مالی دولت 

4/12/1393  23،22،21  
32،31  



  
  
  
  
  
  
  
  

   دولت فیتکال و ها نامه نییآفهرست 
  کشور کل 1394 سال بودجه قانون در

  مهلت  هاي مربوط دستگاه  موضوع  حکم قانونی  ردیف

ــله از    )2(تبصره ) ط(بند  1 ــوه حاص ــصرف وج ــوه م نح
هـاي نفتـی کـشف        فروش فرآورده 

  شده

ــدیریت و : اصـــلی ــازمان مـ سـ
  ریزي کشور  برنامه
هـاي نفـت و       وزارتخانـه : همکار

و دارایـی، سـتاد     امور اقتـصادي    
ــتاد   ــسلح و س ــاي م کــل نیروه
مرکزي مبارزه با قاچـاق کـاال و        

  ارز

--  

هاي ناشـی از      فروش اراضی مسیل    )3(تبصره ) ن(بند  2
عوامل طبیعی و غیرطبیعی متروکه     

  و نحوه مصرف آن

  --  وزارت نیرو

نحــــوه واگــــذاري، بازخریــــد و   )6(تبصره ) ز(بند  3
بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق   

هــاي  مــشارکت از ســوي دســتگاه
  ها اجرایی و شهرداري

بانک مرکزي جمهوري اسالمی    
ــدیریت و   ــازمان مـ ــران، سـ ایـ

ریزي کشور و وزارت امـور       برنامه
  اقتصادي و دارایی

ماه پس از ) 2(
  ابالغ قانون

) ط(بنــد ) 5(جــزء  4
  )6(تبصره 

د خزانـه اسـالمی بـا       واگذاري اسنا 
حفظ قـدرت خریـد بـه طلبکـاران         

  غیردولتی توسط دولت

ریـزي    سازمان مدیریت و برنامـه    
کشور، وزارت امـور اقتـصادي و       
دارایی و بانک مرکزي جمهوري     

  اسالمی ایران

ماه از ) 3(
تاریخ تصویب 

  قانون

ماه از ) 3(ریـزي    سازمان مدیریت و برنامـه    نحوه انتشار اوراق صـکوك اجـاره،       ) 6(تبصره ) ك(بند  5



 12   کل کشور1394سال مجموعه قانون بودجه 

  مهلت  هاي مربوط دستگاه  موضوع  حکم قانونی  ردیف

ــ   ــود و ت ــت، س ضمین آن بازپرداخ
هاي دولتـی     توسط دولت و شرکت   

  ربط ذي

کشور، وزارت امـور اقتـصادي و       
دارایی و بانک مرکزي جمهوري     

  اسالمی ایران

تاریخ تصویب 
  قانون

فهرســت کاالهــا و محــصوالت     )9(تبصره ) ك(بند  6
فرهنگی و صنایع دسـتی وارداتـی       

  وارداتمشمول افزایش تعرفه 

وزارت صنعت، معدن و تجـارت،      
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و    
سازمان میراث فرهنگی، صـنایع     

  دستی و گردشگري

ماه از ) 1(
تاریخ تصویب 

  قانون

ــد  7 ــصره ) ب(بنـ تبـ
)10(  

ــاع   میـــزان پرداخـــت حـــق انتفـ
ــره ــتخراج    به ــط اس ــرداري توس ب

کننــدگان معــادن بابــت اســتخراج 
  انفال

وزارت صنعت، معدن و تجارت و      
ریـزي    سازمان مدیریت و برنامـه    

  کشور

--  

هـــاي  کمـــک و تـــأمین هزینـــه  10تبصره ) د(بند  8
تحقیقاتی با ارتقاي وضعیت زیست     
محیطی واحـدهاي تولیـدي داراي      

بــرداري و  مجــوز یــا پروانــه بهــره
ــاال و   ــد ک ــایز تولی داراي حــق امت

) 50(خـدمات یـا ثبــت اختـراع تــا    
  درصد

هاي امـور اقتـصادي و        وزارتخانه
رایی، صنعت، معدن و تجـارت      دا

  و جهاد کشاورزي

ماه از ) 3(
  تاریخ تصویب

معافیت کشاورزان خسارت دیده در       )11(تبصره ) ج(بند  9
اثر حوادث غیرمترقبـه از پرداخـت       
جریمه عـدم پرداخـت حـق بیمـه         

  احباري در مدت معذریت

ریـزي    سازمان مدیریت و برنامـه    
  کشور و وزارت کشاورزي

ماه پس از ) 2(
  غابال

تبـــصره )  ب(بنـــد  10
)12(  

ــوي    ــسهیالت از ســ ــه تــ ارائــ
ــتگاه ــه وزارت   دس ــسته ب ــاي واب ه

ارتباطات و فناوري اطالعات جهت     
هـاي    هـا و طـرح      حمایت از پـروژه   

ــعه ــا    توس ــرین و ی ــتغال آف اي اش
صـــادرات کـــاال و خـــدمات بـــه 

هـــاي ارتباطـــات و  وزارتخانـــه
 و  فناوري اطالعات و تعاون، کار    

رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت     
  ریزي کشور و برنامه

--  



13   ... بودجه قانون در دولت فیتکال و ها نامه نییآفهرست  
  مهلت  هاي مربوط دستگاه  موضوع  حکم قانونی  ردیف

  هاي خصوصی و تعاونی بخش
ــد  11 ــف(بن ــصره ) ال تب

)15(  
نحــوه پرداخــت کمــک هزینــه    
تحـصیل ایثارگرانـۀ حافظـان کـل     
قـــرآن کـــریم و قاریـــان ممتـــاز 

ــد    ــشموالن بن ــشوري و م ) ك(ک
ــاده  ــنجم  ) 20(م ــه پ ــانون برنام ق
  توسعه

ربـط و     هـاي اجـراي ذي      دستگاه
ریـزي    هسازمان مدیریت و برنامـ    

  کشور

ماه از ) 2(
تاریخ تصویب 

  قانون

تغییر نـوع و نـرخ تعرقـه و هزینـه             )17(تبصره  12
ــه   کــرد درآمــدهاي حاصــل از ارائ
خدمات و اجازه استفاده از امکانات      

  هاي مشترك مرزي بازارچه

وزارت کشور و سازمان مـدیریت   
  ریزي کشور و برنامه

--  

ــد  13 ـــ(بن ــصره ) ه تب
)19(  

ــه ا  ــالی ب ــک م ــوه کم ــراي نح ج
هاي کاهش مصرف انـرژي و        طرح

  آب مصرفی

ریـزي    سازمان مدیریت و برنامـه    
  کشور

--  

نحوه برقراري و پرداخت مستمري       )20(تبصره ) ز(بند  14
به رزمندگان معـسر داراي حـداقل       

  شش ماه سابقه حضور در جبهه

وزارت دفـاع و پـشتیبانی      : اصلی
  نیروهاي مسلح

ســـازمان مـــدیریت و : همکـــار
ــه  کــشور و وزارت ریــزي برنام

  تعاون، کار و رفاه اجتماعی

--  

ــدیریت و : اصـــلی  ها هدفمند کردن یارانه  )20(تبصره ) ط(بند  15 ــازمان مـ سـ
  ریزي کشور برنامه

ــار ــه: همک ــور  وزارتخان ــاي ام ه
 نفـت، نیـرو،     ،اقتصادي و دارایی  

صنعت، معـدن و تجـارت، راه و        
شهرســازي، ورزش و جوانــان،  

و تعاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی         
  وزارت کشور

  ماه) 3(

ماه از ) 1(هاي امـور اقتـصادي و        وزارتخانهنحوه استفاده از تسهیالت فـروش        ) 26(تبصره  16



 14   کل کشور1394سال مجموعه قانون بودجه 

  مهلت  هاي مربوط دستگاه  موضوع  حکم قانونی  ردیف

هـاي مـشمول      اقساطی بـراي زوج   
  دریافت وام ازدواج

دارایی، صنعت، معدن و تجـارت      
ریزي   و سازمان مدیریت و برنامه    

  کشور

تاریخ تصویب 
  قانون

ــزء  17 ــصره ) 4(جـ تبـ
)29(  

ــرحواگـــذاري هـــاي تملـــک   طـ
هاي نیمه تمـام      هاي سرمایه   دارایی

ــه   ــزایش ســرمایه ب ــوان اف ــه عن ب
  هاي دولتی بانک

بانک مرکزي جمهوري اسالمی    
ــه ــران و وزارتخان ــور  ای ــاي ام ه

ــنعت،   ــی و ص ــصادي و دارای اقت
  معدن و تجارت

ماه از ) 1(
تاریخ تصویب 

  قانون

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کل کشور به1394نامه ابالغ قانون بودجه سال 
  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

  
 
 
 
  

  160570: شماره
  27/12/1393: تاریخ

  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه
 بودجـه  قانون«در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

هـزار   ماه یک  اسفند بیست و چهارمشنبه مورخ یکروز  علنی لسهج در که »کشور کل 1394سال
 تأییـد   بـه 25/12/1393و در تـاریخ   تـصویب  اسـالمی  شـوراي   مجلـس سهو سیصد و نود و 

 شـوراي  مجلـس  26/12/1393مـورخ   90710/535 شـماره  نامـه  طی و رسیده نگهبان شوراي
  .ددگر می ابالغ اجراء جهت پیوست به است، گردیده واصل اسالمی

  
  حسن روحانی
  رییس جمهور

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   کل کشور 1394نامه ابالغ قانون بودجه سال 
  به ریاست محترم جمهوري

  
  
 
 
  

  90710/535 :شماره 
  26/12/1393: تاریخ

 حسن روحانیجناب آقاي دکتر 
  رییس محترم جمهوري اسالمی ایران

یکـصد و بیـست وسـوم    در اجـراي اصـل    15/9/1393 مورخ 106969عطف به نامه شماره  
بـا  کـه    کل کشور1394قانون بودجه سال  ایران اسالمی قانون اساسی جمهوري) 123(

تـصویب در جلـسه علنـی روز         شوراي اسالمی تقدیم گردیـده بـود، بـا           مجلسعنوان الیحه به    
  .گردد  و تأیید شوراي محترم نگهبان، به پیوست ابالغ می24/12/1393 مورخ یکشنبه

  
  علی الریجانی

  رییس مجلس شوراي اسالمی
  



  
 
  
  
  
 
  
  
 
  کل کشور1394قانون بودجه سال 

  )1(24/12/1393 مصوب

هـشت میلیـون و    از حیـث منـابع بـالغ بـر         )2( کل کشور  1394 بودجه سال    - واحده ماده
چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هـشتاد و هفـت میلیـون                     

 هشت میلیون و چهارصد و شصت و        ریال و از حیث مصارف بالغ بر      )8,467,411,487,000,000(
ــون      ــت میلیـ ــشتاد و هفـ ــد و هـ ــارد و چهارصـ ــازده میلیـ ــد و یـ ــزار و چهارصـ ــت هـ هفـ

  :ریال به شرح زیر است)8,467,411,487,000,000(
 و  اي و مالی    هاي سرمایه  منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارایی          - الف
دو بـالغ بـر   اي و مـالی       هاي سـرمایه    و تملک دارایی   ها  ه عمومی دولت از حیث هزین      بودجهمصارف  

ــون      ــه میلی ــارد و ششــصد و ن ــک میلی ــزار و یکــصد و ی ــار ه ــصد و چهــل و چه ــون و هفت میلی
  
 قـوانین و  764نامـه شـماره    ویـژه  (28/12/1393 مـورخ  20403قانون حاضر در روزنامـه رسـمی شـماره         ـ 1

  .منتشر شده است) مقررات
لت است که براي  بودجه کل کشور برنامه مالی دو   :1/6/1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب       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 شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می 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 ابها از طریق حس سیله دستگاه و به
هایی که از محل درآمـد عمـومی و یـا اختـصاصی بـراي اعتبـارات جـاري و عمرانـی و                   بینی پرداخت    پیش ـ    ب  

   .تواند در سال مالی مربوط انجام دهد هاي اجرایی می اختصاصی دستگاه
  .یر منابع تأمین اعتباربینی درآمدها و سا ها شامل پیش لتی و بانک هاي دو  بودجه شرکتـ   2
  .شود ین فوق در بودجه کل کشور منظور می  بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوـ   3



 18   کل کشور1394 بودجه سال مجموعه قانون

  :شاملریال  )2,744,101,609,000,000(
ه میلیارد و   دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفد             منابع عمومی بالغ بر      -1

  ریال) 2,362,817,171,000,000(یکصد و هفتاد و یک میلیون 
سیصد و هشتاد و یک هـزار    و مؤسسات دولتی بالغ بر       ها  ه درآمدهاي اختصاصی وزارتخان   -2

) 381,284,438,000,000(و دویست و هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیـون            
  ریال

 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت از لحـاظ درآمـدها و              ها  انکبي دولتی،   ها  شرکت بودجه   - ب
شش میلیون و نوزده هزار و سیـصد و هفتـاد و هفـت میلیـارد و شـش                   سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر       

شـش میلیـون و    بالغ بر ها پرداخت و سایر ها  هریال و از حیث هزین    )6,019,377,006,000,000(میلیون  
  ریال)6,019,377,006,000,000(هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون نوزده هزار و سیصد و 

شود نسبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیـصد و شـصت                  به دولت اجازه داده می    
 از منـابع عمـومی      ریـال ) 2,200,367,171,000,000(وهفت میلیارد ویکصد وهفتاد ویـک میلیـون         

ابالغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجـاه میلیـارد           . ددولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کن      
بـه شـرح زیـر در    ) التفاوت سـقف ابالغـی تـا اعتبـار مـصوب           مابه(ریال  )162,450,000,000,000(

 و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب بـا رونـد واریـزي بـه                   1394ماهه دوم سال     شش
  :خزانه قابل ابالغ به مصارف مصوب است

  ریال)117,000,000,000,000(اي یکصد و هفده هزار میلیارد  عتبارات هزینه ا- 
  ریال)35,000,000,000,000(اي سی و پنج هزار میلیارد  هاي سرمایه  اعتبارات تملک دارایی- 
ــی  -  ــک دارایـ ــارات تملـ ــالی  اعتبـ ــاي مـ ــهـ ــاه  زار ده هـ ــد و پنجـ ــارد و چهارصـ  میلیـ

  ریال )10,450,000,000,000(
از محـل صـادرات نفـت خـام     %) 2(درصـد   اي استانی، دو    هاي سرمایه   لک دارایی  اعتبارات تم  - 

مـاده واحـده قـانون اسـتفاده از امکانـات           خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع          براي مناطق نفت  
 کـاهش اعتبـار      مـشمول  )3(30/7/1393یافته مصوب     کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه      

  
 استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سـطح منـاطق             قانون ماده واحده  ـ 3

) 48(در راستاي تحقق اصل چهـل و هـشتم         :30/7/1393 مصوب   کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت       
هاي کلی و جهت حصول به اهداف چشم انداز و به منظور اسـتفاده متـوازن از امکانـات                   و سیاست  )1(*قانون اساسی 

کشور و توزیع عادالنه و رفع تبعیض و ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقـق پیـشرفت و عـدالت، دولـت                    
ابع عمومی و یارانه سود تسهیالت به نحوي عمل نمایـد کـه فاصـله شـاخص برخـورداري                   مکلف است در توزیع من    

بـه سـطح متوسـط      ) %10(هاي زیر، ساالنه حداقل ده درصد        هاي کمتر از سطح متوسط کشور در شاخص        شهرستان
الـب  از اعتبارات بودجه عمـومی دولـت را در ق  ) %3(بدین منظور دولت مکلف است سه درصد . کشوري نزدیک شود

t  
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  .باشد نمی

ي تملـک   هـا   طـرح ریال باید به    )300,000,000,000,000(سیصد هزار میلیارد     حداقل معادل    - 
  .کند ماهه و به تناسب، تخصیص پیدا می اي اختصاص یابد که در مقاطع سه هاي سرمایه دارایی

باشد و وصول منـابع و   ربط قابل اجراء می  قانون با رعایت قوانین و مقررات ذي       این -1 تبصره
 )خ( و   )ت(،  )ك(،  )ز( ،)و(صارف ایـن قـانون بـا رعایـت مفـاد بنـدهاي              تعهد و پرداخت از محل مـ      

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب              )179( ماده   و )4 ()224(ماده
                                                                                                        

u  
هـاي نـرخ    ردیف مشخص تحت همین عنوان تعیین کند و طی جدولی که در آن سهم هر استان براسـاس شـاخص        

هـاي   بیکاري، آب شرب شهري و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازي روستاها، راه و زیرسـاخت         
سـهم هـر   . نون بودجـه درج نمایـد  گردد، در قـا    ها مشخص می   هاي عمران شهري و درآمد شهرداري      اي، سرانه  جاده

هاي مـوارد فـوق، همزمـان بـا      ها و طرح هاي مذکور همراه با دستورالعمل توزیع پروژه شهرستان براي بهبود شاخص 
شود تـا بـا     به استان ابالغ می)2(*ابالغ اعتبارات استانی توسط معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور  

  .هاي فوق اختصاص یابد هاي موضوع شاخص ها و پروژه  شهرستان به طرحریزي تصویب کمیته برنامه
 از   و اسـتفاده   از منـابع طبیعـی   بـرداري    در بهره:12/9/1358ا مصوب .ا. قانون اساسی ج  صل چهل و هشتم   ا -1*

 در   ر، باید تبعیض   کشو   مختلف  ها ومناطق   استان   میان   اقتصادي  هاي ها و توزیع فعالیت     استان   در سطح   ملی درآمدهاي
  . باشد  داشته  در دسترس  الزم  و امکانات  فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه  هر منطقه که  بطوري،کار نباشد

  .ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه -2*
مـصوب  ) 1390 –1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامه قانون   224ماده   از   ـ 4

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

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

هاي متبادله دستگاه  عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده بر اساس مفاد موافقتنامه          
  .، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است)2(*تخصیص اعتبار از سوي معاونت و در حدود ابالغ و )1(*با معاونت

هاي اجرایی، فقط بر اساس مفاد  در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه ـز  
یرنقـدي و   همچنین در کلیه موارد قانونی هرگونـه کمـک غ         . 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 
.  مجـاز اسـت  )3(*هـاي ابالغـی معاونـت    هـا، شـرایط و دسـتورالعمل     دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم        

احکام این بند درخـصوص نهادهـا و   . اي دستگاه خواهد شد ت هزینهها ضمیمه موافقتنامه اعتبارا اي از این فرم  نسخه
شـرایط   .االجـراء اسـت   مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن الزم            

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

هـاي تبعـی خریـد، جبـران زیـان،       هاي مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه از جمله دستگاه 
t  
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  .باشد الرعایه می الزم) 5(15/10/1389
                                                                                                        

u  
ن ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کاالهاي اساسی، جایزه صادراتی و ماننـد آ  تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده 

 عهـده بـاالترین مقـام دسـتگاه          مسؤولیت اجراي این حکم بـه     . شود ممنوع است    که از اعتبارات عمومی استفاده می     
تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محـسوب  . اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است       

  .شود و مشمول مجازات مربوط می
ـ  هـا، تغییـرات تـشکیالت، تغییـر ضـرایب، جـداول حقـوقی و         هـا و دسـتورالعمل   ا، بخـشنامه ه نامه کلیه تصویب ت 
کـارگیري نیـرو و همچنـین مـصوبات           بندي مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به              طبقه
ت کـه بـار مـالی       هاي امناء که متضمن بار مالی براي دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجـراء اسـ                    هیأت

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

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

  .ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه -3الی 1*
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله   برنامـه  قانون   179ماده   ــ  5

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    از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاري دارایی بودجه ساالنه استانی شامل منابع استانی اعم الف 
اي   هاي سـرمایه    اي و تملک دارایی     اي و سهم از منابع ملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه               سرمایه

ت اعتبـارا »  برنامـه -دسـتگاه «توزیـع  . گـردد  و مالی هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجـه سـنواتی درج مـی          
ریـزي و توسـعه    ها برعهده شوراي برنامـه  اي شهرستان هاي سرمایه اي و توزیع سرجمع اعتبارات تملک دارایی        هزینه

  .استان است
ـ  طـور مـستقیم و توسـط     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  نماید در   را مشخص می)1(*ریزي و توسعه استان و معاونت ند بودجه ساالنه استان که تعهدات شوراي برنامه سب 
قالب قـرارداد مـذکور و دسـتورالعمل مربـوط     . گردد  مبادله می)2(*قالب قراردادي تنظیم و بین رییس شورا و معاونت       

  .شود  تهیه و ابالغ می)3(*توسط معاونت
ـ  داري کل و زیرنظر اداره کل امـور اقتـصادي و دارایـی اسـتان      انه معین استان وابسته به خزانه در هر استان، خزج 

حـساب  «عنـوان   هاي معین استان یک حساب به داري کل موظف است براي هر یک از خزانه     خزانه. شود  تشکیل می 
گـردان هـر    سال نیـز میـزان تنخـواه    استان افتتاح نماید و در ابتداي هر     در مرکز ) 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  هـا و خـط    لحـاظ وضـعیت تحقـق درآمـدها، سیاسـت     منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیـار اسـتان بـا      بهد 
t  
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ند گـزارش   که تکالیفی براي آنها در این قانون منظور شده است موظف اجراییي  ها  هدستگا کلیه

سـازمان  . دکننـ  کشور ارائـه     یزير   و برنامه  یریتعملکرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مد         
 اهاي ایـن قـانون ر    و اجزاء و جداول و پیوست   ها  همذکور موظف است گزارش کامل هریک از تبصر       

 بـراي  ،یک ماه پـس از پایـان هـر شـش مـاه        مدت  کند، حداکثر ظرف       دریافت می  ها  هدستگاکه از   
ربـط مجلـس شـوراي اسـالمی          هـاي ذي    کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیـسیون         

  .کندصورت کتبی و رسمی ارسال  به
ربـط وزارت نفـت موضـوع         ابعـه ذي   سهم شرکت دولتی ت    1394در سال    -الف -2تبصره  

) 2( الی دولـت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـ     ) 1( ماده) الف(بند
شود و معاف از تقسیم سود سـهام          تعیین می %) 5/14(درصد    ونیم  ، چهارده )6(4/12/1393مصوب  

                                                                                                        
u  

کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معـاون                هاي  مشی
  .شود ریزي استان و رییس سازمان امور اقتصادي و دارایی استان تشکیل می برنامه

ـ هـ  )4(*اي ملـی بـه اسـتانی، معاونـت     هاي سرمایه ییهاي تملک دارا حو طرها   به تناسب واگذاري و اجراي فعالیت 
هـاي   اي دسـتگاه  در طول سال بخش مربـوط از اعتبـارات هزینـه           اي مذکور   ی سرمایه یعالوه بر اعتبارات تملک دارا    

  .شود ها منتقل می  به استان)5(*ی ملی با تشخیص معاونتیاجرا
  .ریزي کشور امه در حال حاضر سازمان مدیریت و برن -5الی 1*
مـصوب  ) 2(  به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت           قانون الحاق برخی مواد   ) 1(ماده  ) الف( بند   ازـ 6
و وزارت نفـت از  ) داري کـل کـشور    خزانه(حساب بین دولت  منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه     به: 4/12/1393

صـادراتی و   ) نفت خام، میعانات گازي و خالص گاز طبیعی       ( نفت   ربط، معادل سهمی از ارزش     طریق شرکت تابعه ذي   
گردد، به عنـوان سـهم آن شـرکت بابـت کلیـه            مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می           

اي و بیـع     اي شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شـامل تعهـدات سـرمایه               اي و هزینه   مصارف سرمایه 
هاي ناشـی    هاي ناشی از فعالیت هاي نفتی خالص درآمد و هزینه          ل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگی       متقاب

این سهم، از نظر مالیاتی با نـرخ صـفر   . شود تعیین می) سیف(هاي حمل و بیمه  از عملیات صادرات با احتساب هزینه     
  . شود محاسبه می

 از محـل سـهم خـود از درصـدهاي مـذکور و سـایر منـابع،        وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي ربط موظف است  
هاي عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی                قراردادهاي الزم را با شرکت    

 . پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور منعقد نماید
اولیه در هر محمولـه       یه، قیمت معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادي        قیمت نفت صادراتی از مبادي اول      -1

مـاه شمـسی اسـت و     شده در بورس متوسط قیمت صـادراتی از مبـادي اولیـه در یـک      است و قیمت صادراتی عرضه    
هاي داخلی و مجتمع هاي پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پـنج                همچنین براي نفت تحویلی به پاالیشگاه     

 . هاي صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است متوسط بهاي محموله) %95(درصد 
کنـد، بـراي     هاي نفتی در داخـل کـشور قیمـت تکلیفـی تعیـین مـی                تا زمانی که دولت براي مصرف فرآورده       -2

t  
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  .دولت است
قانون الحاق برخی مواد بـه قـانون   ) 1(ماده ) ب(سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند       -ب

  .شود تعیین می%) 20(درصد  ، بیست)7 ()2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 84(ماده ) ح(بند ) 1(خیر جزء استاي اجراي قسمت ا   در ر 

درصـد   ، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران موظـف اسـت بیـست         )8(جمهوري اسالمی ایران  
                                                                                                        

u  
 و نفـت خـام  (هاي نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت    حساب بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده          تسویه

هاي داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بـود کـه بـه پیـشنهاد کـارگروهی                     تحویلی به پاالیشگاه    )میعانات گازي 
ریـزي کـشور بـا رعایـت قـانون            اقتـصادي و دارایـی و سـازمان مـدیریت و برنامـه             متشکل از وزراي نفـت و امـور       

التفاوت این رقم با   به شود که ما    رسد و اجازه داده می      وزیران می   به تصویب هیأت   1388ها مصوب     کردن یارانه  هدفمند
 اجرایینامه    داري کل کشور ثبت و طبق آیین       به صورت حسابداري در دفاتر خزانه     ) الف(بند  ) 1(قیمت مذکور در جزء     

 . این ماده تسویه حساب شود
ز طبیعـی در داخـل کـشور و    وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي ربط مبالغی از منابع حاصل از فـروش گـا       -3

هاي واردات و سهم شرکت تابعه ذي ربط بابت گاز تولیدي که هـر سـاله بـه موجـب                     صادرات را پس از کسر هزینه     
داري کـل کـشور واریـز     ها به خزانه شود در راستاي اجراي قانون هدفمند کردن یارانه قوانین بودجه سنواتی معین می   

  .... نماید می
مصوب ) 2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) 1(ماده ) ب( بند ـ 7
هاي حاصل از صادرات  ربط، مکلف است دریافتی وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذي: 4/12/1393

اخت تعهدات هاي قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرد نفت خام و میعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سال
هاي مورد تأیید بانک  الحساب پرداخت هاي موضوع این ماده بالفاصله از طریق حساب بیع متقابل به عنوان علی

  . هاي مربوط در خزانه داري کل کشور واریز نماید مرکزي جمهوري اسالمی ایران به حساب
طور متناسب، سهم وزارت نفت از  حاصله هر ماهه به  است از وجوه  اسالمی ایران مکلف بانک مرکزي جمهوري

، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد )با احتساب بازپرداخت هاي بیع متقابل(طریق شرکت دولتی تابعه ذي ربط 
شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخی که ضوابط آن را شوراي  عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می

کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزي واریز  داري ب مربوط نزد خزانهکند به حسا اعتبار مشخص می پول و
  . نماید

ربط را به  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي
کل کشور در داخل و مورد تأیید آن بانک در خارج از کشور براي  داري هاي آن شرکت مورد تأیید خزانه حساب

هاي جاري و  کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه
   .تعهدات ارزي شرکت واریز و براي قراردادهاي تسهیالت مالی خارجی توثیق نماید

مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجساله  برنامهقانون ) 84( از ماده  ــ  8
شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از           صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می          :15/10/1389

ه اقتـصادي و  هاي زایند هاي ماندگار، مولد و سرمایه     هاي نفتی به ثروت     فروش نفت و گاز و میعانات گازي و فرآورده        
t  
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ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را بـه حـساب صـندوق                  %) 20(

  .شود غ واریزي از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه میمبل. توسعه ملی واریز کند
 عرضه هر فرآورده ي و استانداردهایفیت ک یت با رعا  ی نفت يها  ه واردات و فروش فرآورد    - ج

در هـر صـورت   .  مجـاز اسـت  ی و مقررات مربوط توسط بخش خصوص یندر کشور در حدود قوان    
 موجـود، بـا وزارت   هاي یرساخت و زیاخل دیدات بازار با درنظرگرفتن تولیم و تنظ  ین تأم یتولؤمس

 و بـا احتـساب سـود        یارانـه  در داخل کـشور، بـدون        ی و نفت گاز واردات    ینعرضه بنز . استنفت  
  .باشد میمتعارف 
قانون الحاق برخـی  ) 65( سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده  1394در سال    –د

، بیـست و یـک هـزار میلیـارد          )9 ()2(مواد بـه قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت                 
  .شود ریال تعیین می) 21,000,000,000,000(

                                                                                                        
u  

  .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      صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه            

  .نامه صندوق استاین ماده در حکم اساس. 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

  ي برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتیها سالدر ) نفتی
: 4/12/1393مصوب ) 2(خشی از مقررات مالی دولتقانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ب) 65( مادهـ 9

دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل عالوه بر دریافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز 
بهاي گاز مصرفی به استثناي خوراك پتروشیمی ها را به عنوان عوارض از مشترکان ) %10(طبیعی ده درصد 

 . داري کل کشور واریز کند دریافت و به حساب خزانه
وجوه دریافتی صرفاً براي احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها،  %)80( هشتاد درصد - الف 

هایی که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است،  با اولویت مناطق سردسیر، نفت خیز، گازخیز و استان
 . شود ت دولتی تابعه ذي ربط هزینه میتوسط وزارت نفت از طریق شرک

ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی  وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي-  تبصره
 . از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید

نه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازي ساما) %20( بیست درصد -ب 
مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان ها در قالب ردیف مشخص در قوانین 

ریزي کشور به سازمان نوسازي، توسعه و تجهیز   بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
 . دیاب مدارس کشور اختصاص می

  . شود و مشمول مالیات نیست ربط وزارت نفت محسوب نمی  منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذي- تبصره
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ریال متناسـب بـا وصـولی در       ) 14,800,000,000,000(مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیارد       
) 65(مـاده  ) الف(گیرد تا صرف اجراي بند    ربط وزارت نفت قرار می      اختیار شرکت دولتی تابعه ذي    

  .شود)10()2(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به 
ریال متناسب با وصولی در اختیـار  ) 4,200,000,000,000(مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد     

) ب(صـرف مـوارد منـدرج در بنـد     گیـرد تـا    سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس قرار مـی   
  .گردد)11() 2(خشی ازمقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم ب) 65(ماده

ریال در اختیار وزارت آموزش و پـرورش قـرار          ) 2,000,000,000,000(مبلغ دو هزار میلیارد     
ي مـذکور موظفنـد     هـا   هدسـتگا . گیرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشـی گـردد             می

و فناوري، برنامه و بودجه     هاي آموزش، تحقیقات      گزارش عملکرد اجراي این بند را به کمیسیون       
 .و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند

 و يي نفتی ایران مکلف است نسبت بـه نوسـاز  ها ه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد     - ه
 منـابع  ین و تـأم ی نفتـ يهـا  ه و فرآوردي گازیعاناتتوسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و م       

   فـرآورده یـع  و توزسـازي  یـره  ذخین، تأمهاي یرساخت و زها هیشگا پاال سهم دولت در توسعه یمال
 ی نفتيها ه فرآورد یتر هر ل  یمتبه ق %) 5(درصد  پنج یش را از محل افزا    یاز مورد ن  منابعاقدام کند و    

ــأم ــز و پــس از وارینت ــه ی ــا ســقف  داري کــل کــشور   بــه خزان ــانزده هــزار   ت یلیــارد مپ
شود  نمی منابع جزء درآمد شرکت محسوب ینا.  برساند به مصرف یالر) 15,000,000,000,000(

  .باشد و مشمول مالیات با نرخ صفر می
قانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم         ) 1(ماده  ) الف( در راستاي اجراي مفاد بند       -و

ریـزي    موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه        )12()2(بخشی از مقررات مالی دولت    
 موظـف اسـت     1394ربـط در سـال        ي دولتـی تابعـه ذي     هـا   شـرکت زارت نفت ازطریق    کشور، و 
  .ریزي کشور مبادله کند اي مربوط را با سازمان مدیریت و برنامه ي سرمایهها طرحي ها هموافقتنام
 نــسبت بــه درآمــد ي گــازیعانــات درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت خــام و میش افــزا-ز

 قانون، مازاد منابع   ین ا )5( جدول شماره    210109 و   210101 شماره   يها  ردیفشده در    بینی  یشپ
پـس از کـسر سـهم        یـال ر) 150,000,000,000,000(یلیارد و پنجاه هزار م    یکصد تا سقف    يارز

توسـعه منـاطق   %) 2(درصـد   ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملـی و دو    شرکت دولتی تابعه ذي   
 یـن  ا)5( جـدول شـماره      210110شـماره    ي درآمد یفبه رد خیز و مناطق محروم،       خیز و گاز    نفت

 یـز وارپس از کسر سهم صندوق توسعه ملی بـه حـساب ذخیـره ارزي            و مازاد بر آن      یزقانون وار 
  

     . رجوع شود2تبصره ) د(به زیرنویس بند   ـ 11و  10
   . رجوع شود2تبصره ) الف(به زیرنویس بند   ـ 12
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ي هـا   هربط وزارت نفت مکلف است درصورت صـادرات فـرآورد            شرکت دولتی تابعه ذي    .گردد  می

  .نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند
شـود    ربط و وزارت نیرو اجـازه داده مـی          ت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذي      به وزارت نف   -ح

این قانون و ) 3( پیوست شماره295410نسبت به تأسیس شرکت گاز استان البرز به شماره ردیف 
این قانون ) 3( پیوست شماره295450شرکت آب و فاضالب روستایی این استان به شماره ردیف  

  .اقدام کند
شده تحویلی اعم از قاچاق یـا عرضـه           ي نفتی کشف  ها  هفرآورد  است مکلفوزارت نفت    -ط

فروش رسانده و وجوه حاصـله را        به) دلیل عدم امکان نگهداري     به(خارج از شبکه را پس از ضبط        
در صورت صدور محکومیـت قطعـی مـتهم یـا متهمـان           . به حساب امانی دادگستري واریز نماید     

داري کل کشور واریـز   ریال به خزانه)10,000,000,000,000(هزارمیلیارد   وجوه مذکور تا سقف ده    
ــسر ده ــد و پـــس از کـ ــا ســـقف هفـــت %) 10(درصـ ــري، تـ ــه باالسـ ــارد  هزینـ ــزار میلیـ هـ

وزارت اطالعات   و مسلحیروهاي ستاد کل نیعبراساس طرح توز ریال آن   )7,000,000,000,000(
و امنیتـی    ی دفـاع  یه بن یتتقو کشور، جهت    یزير   و برنامه  یریتو مبادله موافقتنامه با سازمان مد     

  .یابد  میاختصاص
 کاشـف و    یگـان  را بـه     لهاز وجـوه حاصـ    %) 10(درصـد   تـا ده   تواند  ی مسلح م  یروهايستاد کل ن  

ریـال  )2,000,000,000,000(تا سقف دوهزارمیلیارد    .  اختصاص دهد  ین اعم از دفاعی و امنیتی     کاشف
ي سـوخت،  ها هگیرد تا جهت تأمین هزین      ر می از منابع این بند در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرا          
دانـشگاه  «هـاي اسـتانی مراکـز تربیـت معلـم             آب و برق واحدهاي آموزشی و پرورشـی و پـردیس          

  . هزینه گردد» فرهنگیان
درصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یـا متهمـان وجـوه مـذکور بـه آنهـا مـسترد                     

  .گردد می
ریـزي کـشور بـا همکـاري      سـازمان مـدیریت و برنامـه    ایـن بنـد توسـط    اجرایـی دستورالعمل  

ي نفت و امور اقتصادي و دارایی، ستاد کل نیروهاي مسلح و سـتاد مرکـزي مبـارزه بـا                    ها  هوزارتخان
 .رسد وزیران می تصویب هیأت  شود و به قاچاق کاال و ارز تهیه می

 یـالی رزش ر معادل اربط ي تابعه ذ  ی دولت يها  شرکت یق وزارت نفت موظف است از طر      -ي
 را یـال ر )24,000,000,000,000(یلیـارد   مبیست و چهار هزار تا سقف  یگان را یرتن ق دو میلیون   

و معابر روستاها و بهسازي روستاها       فاقد آسفالت    یی روستا يها  ه آسفالت را  ،جهت روکش آسفالت  
 ياهـ  شـرکت  یـار در اخت%) 80(درصـد  و شهرهاي با جمعیت زیر بیست هزار نفر به نسبت هشتاد  

قرار دهد بنیاد مسکن انقالب اسالمی %) 20( درصد و بیست ي وزارت راه و شهرساز  ربط  يتابعه ذ 
  .ید نمایه اعمال و با آن تسوداري کل کشور  خود و خزانهمابین ی فيها حسابو در 
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شـود بـا تـصویب        ربط اجازه داده مـی       به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي         -ك
ي نفت و گاز با اولویت میادین مشترك نـسبت  ها طرحگذاري در  ظور سرمایهشوراي اقتصاد به من 

 ریالی از طریـق بـازار سـرمایه در سـقف پنجـاه هـزار میلیـارد               –به انتشار اوراق مشارکت ارزي      
محـل تولیـدات     ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سـود ایـن اوراق از           ) 50,000,000,000,000(

  . اقدام کندها طرحهمان 
شود به منظور پرداخـت تـسهیالت بـراي اجـراي           ه صندوق توسعه ملی اجازه داده می       ب -ل

 مبلـغ   اي در میادین مشترك نفتی و گازي که به تصویب شوراي اقتصاد رسـیده      ي توسعه ها  طرح
  .گذاري نماید  سپردهها بانکدالر در ) 4,800,000,000(چهار میلیارد و هشتصد میلیون 

ي عامـل بـه   ها بانکربط وزارت نفت توسط      ت دولتی تابعه ذي   این تسهیالت با معرفی شرک    
  .شود سازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می

هزارمیلیـارد   ربط مکلف است تـا مبلـغ پـنج     وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي      -م
 گازرسـانی بـه شـهرها و روسـتاهاي          منظور اجراي خطوط لولـه      ریال به ) 5,000,000,000,000(

) 3,000,000,000,000( هزار میلیارد     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      

زاد آن را تا سـقف پنجـاه هـزار    ي مربوط اختصاص دهد و ماها ه را به پروژ   1394طبیعی در سال    
 و خطـوط انتقـال گـاز طبیعـی          ها  هریال صرف توسعه پاالیشگا   ) 50,000,000,000,000(میلیارد  

  .سراسري با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند
ي تجاري بابت اصـل و سـود        ها  بانک مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و         -ن

. شـود   ربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می          ابعه ذي تسهیالت پرداختی به شرکت دولتی ت     
 .عهده شرکت مذکور است ي امهال بهها ههزین

 قانون اجراي )3(ماده   )ب( و )الف( بندهاي   )1(تبصره   در راستاي اجراي     -الف - 3تبصره  
و اصالحات بعدي  25/3/1387قانون اساسی مصوب ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  سیاست

 تا پایان سـال  سازي ی سازمان خصوصیقوزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است از طر        )13(آن
  

 8/11/1386قانون اساسی مصوب    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم         قانون اجراي سیاست  ) 3(ماده  از   ـ 13
قلمـرو   -)با اصالحات و الحاقات بعـدي   (ظام   مجمع تشخیص مصلحت ن    25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و     

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

اي، تأسیس مؤسسه ویا شرکت      هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    این قانون است، ازطرح    )1(*)2 (هیک ماد  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   تقدم ناشی ازالشرکه، حق   دولت مکلف است سهم، سهم 
t  
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  الـشرکه، حقـوق مالکانـه، حـق     الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سـهم         کلیه سهام، سهم   1394
 و  )14( قـانون مـذکور    )2( یک و دو مـاده       يها  هي گرو ها  هبرداري و مدیریت دولت را در بنگا        بهره

                                                                                                        
u  
 هـا جـزء   دولتی که موضوع فعالیـت آن  ها و مؤسسات دولتی و غیر ها، بنگاه شرکت برداري و مدیریت خود را در بهره

اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري    ، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه)2(*این قانون است  ) 2( هگروه یک ماد  
  .و عمومی غیردولتی واگذار نماید هاي خصوصی، تعاونی سالمی ایران به بخشا

...  
ـ  دولتی در هر فعالیت مشمول گـروه دو    هاي از ارزش مجموع سهام بنگاه) %80(درصد  دولت مکلف است هشتادب 
 .ردولتی واگذار نمایدهاي خصوصی، تعاونی و عمومی غی آهن را به بخش راه این قانون به استثناء راه و )3(*)2(ماده 

ایـن   )4(*)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        قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقالل کـشور، عـدالت  

  .ها در بازار بیشتر نباشد ارزش این فعالیت) %20( از بیست درصد گذاري نماید که سهم دولت سرمایه
...  
  .راي مالحظه این ماده به زیرنویس بعد مراجعه شودب ـ4* تا1*

 8/11/1386قـانون اساسـی مـصوب    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهـارم      قانون اجراي سیاست   2ماده   ـ 14
ي اقتـصادي در جمهـوري      هـا  فعالیـت  - مجمع تشخیص مصلحت نظـام     25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و     

  :شود 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 سه   جز موارد مذکور در    اسی به قانون اس ) 44( وچهارم اصل چهل  صدر هاي اقتصادي مذکور در    گروه دوـ فعالیت  
  .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
  ، ضروري نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهاي مسلحتولیدات محرمانه یا ) 3
  هاي استخراج و تولید نفت خام و گاز،  شرکت ملی نفت ایران و شرکت) 4
  معادن نفت و گاز، ) 5
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، بانک ملی ایران، بانـک سـپه، بانـک صـنعت و معـدن، بانـک توسـعه               ) 6

  شاورزي، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، صادرات، بانک ک
  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  تشخیص، انطباق و طبقه   
t  
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برداري از کلیه معـادن       خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بهره       ) هلدینگ( یشرکت مادر تخصص  
ي قابل فروش موجـود در معـادن متعلـق بـه            ها  هبرداري فعال و غیرفعال و نیز باطل        در حال بهره  

هاي دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی               و سازمان  ها  شرکتدولت و   
ي خـصوصی و تعـاونی بـا اولویـت     ها بخشه و وابسته به آن سازمان به    ي تابع ها  شرکتایران و   
 310502 شـماره  یـف واگذار و منابع حاصـل را بـه رد  از طریق بورس، فرابورس و مزایده    تعاونی  

  .کند اریز قانون وین ا)5(جدول شماره 
 )3(مـاده   ) الـف  (اي موضوع بنـد     هاي توسعه   تمام سازمان   گذاري نیمه   ي سرمایه ها  طرح -ب

 کـه مهلـت مقـرر در    )15(قانون اساسی) 44( هاي کلی اصل چهل و چهارم     قانون اجراي سیاست  
  .استمورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره مستثنی 

ي خصوصی و تعـاونی را بـا رعایـت    ها بخششود بدهی خود به    به دولت اجازه داده می     -ج
قـانون اجـراي   ) 6( و مـاده )16(نون اساسـی قـا ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم   سیاست) د(بند

                                                                                                        
u  

گروه سه، مـصوبه   ) 3(رسد و در مورد بند       دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می         اقتصادي و  وزارت امور 
   .هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح برسد

  .مراجعه شودزیرنویس بند پیشین  این ماده به براي مالحظه  ـ 15
  :رهبري  مقام معظم1/3/1384 مصوباسالمی ایران  قانون اساسی جمهوري44هاي کلی اصل سیاست از ـ 16
  :هاي کلی واگذاري سیاست –د 
  : الزامات واگذاري-1

  .هاي اقتصادي بزرگ اهگسترده و اداره بنگ هاي هاي خصوصی وتعاونی بر ایفاي فعالیت  توانمندسازي بخش-1-1
  .ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري  نظارت و پشتیبانی مراجع ذي-1-2
هاي معتبر و سالم واگذاري با تأکید بر بورس، تقویت تشکیالت واگذاري، برقراري جریـان      استفاده از روش   -1-3

هـاي بـزرگ در    ز عرضه تدریجی سـهام شـرکت   گیري ا   هاي برابر براي همه، بهره      رسانی، ایجاد فرصت   شفاف اطالع 
  .بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام

  .ها گیرندگان دولتی در واگذاري اندرکاران واگذاري و تصمیم نفع نبودن دست  ذي-4-1
  .ها هاي کلی بخش تعاونی در واگذاري رعایت سیاست -5-1
  : مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري-2 

داري کـل کـشور واریـز و در قالـب      هاي دولتی به حساب خاصی نـزد خزانـه   اگذاري سهام بنگاهوجوه حاصل از و  
  :شود هاي مصوب به ترتیب زیر مصرف می ها و بودجه برنامه
  .هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی  ایجاد خوداتکایی براي خانواده-1-2

  .هاي فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تعاونی از درآمدهاي حاصل از واگذاري به %30 اختصاص -2-2
  . ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته-3-2
هـاي اقتـصادي      هـا و نوسـازي و بهـسازي بنگـاه           براي تقویت تعـاونی   ) شده وجوه اداره ( اعطاي تسهیالت    -4-2

t  
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ایـن  ) 18( از طریق جدول شـماره       )17(قانون اساسی ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم         سیاست

                                                                                                        
u  

اي غیردولتـی در توسـعه منـاطق        هـ   ذاري بخـش  گـ  هاي واگذار شده و نیـز بـراي سـرمایه           غیردولتی با اولویت بنگاه   
  .یافته توسعهکمتر
 منظـور توسـعه اقتـصادي منـاطق          بـه  %49هاي غیردولتی تا سـقف        هاي دولتی با بخش      مشارکت شرکت  -5-2
  .یافته توسعهکمتر
  .ها هاي دولتی با رعایت بند الف این سیاست هاي نیمه تمام شرکت  تکمیل طرح-6-2
 8/11/1386 مـصوب قـانون اساسـی   ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهـارم   سیاستاجراي قانون   6ماده  ـ   17

به منظور تسهیل   ):1/4/1393اصالحی  ( مجمع تشخیص مصلحت نظام      25/3/1387مجلس شوراي اسالمی و     
هاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ایجاد امنیت براي         هاي غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت       حضور بخش 

  : گردد ها مقرر می ین بخشسرمایه ا
هـاي    و کلیـه شـرکت     )1(*قانون محاسبات عمـومی   ) 5( مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی موضوع ماده         -1

توانند در بازار تولید کـاال و خـدمات فعالیـت داشـته           تابعه و وابسته آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي را دارند، می           
این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجمـوع مالکیـت        . جب اخالل در رقابت گردد    باشند مگر آنکه فعالیت آنها مو     

هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار تولید کاال و خدمات هر شش ماه یک بـار               مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت     
مؤسسات مذکور مشمول ا و عدم ارائه اطالعات و یا خالف واقع بودن آن توسط نهاده       . به شوراي رقابت ارسال کنند    

  .  است)2(*این قانون) 72(حکم ماده
قـانون محاسـبات عمـومی و شـرکتهاي تابعـه و      ) 5( مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی موضـوع مـاده       -2

سـهم بـازار هـر کـاال و یـا      ) %40(وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم مجموعاً حداکثر تا چهـل درصـد       
  . خدمت را دارند

در هـر بنگـاه   ) سـهم در هیـأت مـدیره    (  مجموع حق مالکیت مستقیم و غیر مستقیم سهام و کرسی مدیریتی       -3
قـانون محاسـبات    ) 5(براي هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده          ) %40(اقتصادي تا سقف چهل درصد      

  . باشد عمومی که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادي دارند، مجاز می
توانند واحدهاي تولیدي و خدماتی با مالکیت صـد در صـدي    سسات و نهادهاي موضوع این بند می مؤ -1تبصره  

بـرداري، سـهم و کرسـی مـدیریتی          در این صورت مکلفند حداکثر تا چهار سال پس از بهـره           . احداث نمایند ) 100%(
   .خود در هر بنگاه را تا سقف مشخص شده در این بند کاهش دهند) سهم در هیأت مدیره(

مـازاد بـر   ) سهم در هیأت مدیره( مؤسسات و نهادهاي عمومی مذکور مکلفند سهام و کرسی مدیریتی      -2تبصره  
  . اي حداکثر تا پنج سال پس از ابالغ این قانون واگذار نمایند سقف در این بند را به صورت مرحله

هـاي   ی موضوع این ماده و شـرکت دولتانونی دولت به نهادهاي عمومی غیر  هاي ق   تسویه، تهاتر و تأدیه بدهی     -4
هاي دولتـی ممنـوع      هاي دولت و شرکت    ها، اموال و دارایی    هاي دولتی از طریق واگذاري سهام بنگاه       وابسته به بانک  

هاي دولتی و تبدیل به وجوه      هاي خود و شرکت    ها و اموال و دارایی     تواند از طریق فروش سهام بنگاه      دولت می . است
  . هاي خویش را تأدیه نماید هاي سنواتی بدهی نقد، در چهارچوب بودجه

هاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقی زیر حسب مورد موظفند نسبت به ارائه اطالعات                ها و بنگاه    شرکت -5
هـاي   بنگـاه . کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل کنند      

t  
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  .قانون پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید
 ی اسـالم  يقـانون اساسـی جمهـور     ) 53( تهاتري باید با رعایت اصل پنجاه وسـوم          واگذاري

 شود و قیمت سهام تهاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایـه               انجام) گردش خزانه  ()18(یرانا
  .مزایده کمتر باشد

 سـازي   یها توسـط سـازمان خـصوص         هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاري        -د
                                                                                                        

u  
صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شـیوه گزارشـگري مـالی برابـر قـوانین و مقـررات بـازار                  مذکور موظفند در    
سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارش هاي مالی               . سرمایه اقدام کنند  
  . مربوطه را ارائه کند

  ون محاسبات عمومی قان) 5(دولتی موضوع ماده  مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر-الف
   نهادهاي نظامی و انتظامی کشور -ب
  ها و مؤسسات خیریه کشور   سازمان-ج
  هاي وقفی و بقاع متبرکه   نهادها و سازمان-د

هـاي بازنشـستگی وابـسته بـه      هاي بازنشـستگی اعـم از کـشوري و لـشگري، نظیـر صـندوق            کلیه صندوق  -هـ
  . که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام استهایی   و وابسته به دستگاهاجراییهاي  دستگاه

   نهادهاي انقالب اسالمی -و
  .  است)3(*این قانون) 1(ماده ) 5(و ) 4( منظور از بنگاه و شرکت در این بند، بندهاي -1تبصره 
 به  سازمان بورس موظف است نسبت به ارائه گزارش هاي عملکرد ساالنه در خصوص اجراي این بند               -2تبصره  

  . مجلس شوراي اسالمی اقدام کند
مقـرر در ایـن    ماه موظف به اجراي تکـالیف   از زمان ابالغ این قانون نهادهاي مذکور حداکثر طی شش       -3تبصره
  . بند هستند
هاي خاص حاکمیتی براساس مجوزهـاي قـانونی          اشخاص مذکور در این بند که براي انجام مأموریت         -4تبصره  

باشـد، بـا تأییـد شـوراي عـالی امنیـت ملـی               اطالعات اقتصادي آنها داراي طبقه بندي می      اند و افشاي     تشکیل شده 
  . باشند مشمول حکم این بند نمی

 عدم اجراي این قانون در مورد نهادهایی که تحت نظر مقـام معظـم رهبـري هـستند بـا اذن ایـشان                    -5تبصره  
  . باشد می

 حسن اجراي این ماده نظارت کند و در صورت مشاهده           اقتصادي و دارایی موظف است بر       وزارت امور  -6تبصره  
  .جهت اتخاذ تصمیم اعالم کند) 44(رمهاي کلی اصل چهل و چها موارد مغایر، آن را به شوراي عالی اجراي سیاست

  . کل کشور رجوع شود1394 قانون بودجه سال 4به زیرنویس دوم تبصره    ـ1*
مراجعـه   www.dotic.irنـشانی     ملی قوانین ومقررات ایـران بـه        جهت مالحظه مواد مزبور به سامانه      ـ3*و2*

  .نمایید
هـاي    لـت در حـساب      هـاي دو    کلیه دریافـت   :12/9/1358ا مصوب   .ا. قانون اساسی ج   اصل پنجاه و سوم    ـ 18
  .گیرد موجب قانون انجام مید اعتبارات مصوب به  ها در حدو شود و همه پرداخت داري کل متمرکز می خزانه

http://www.dotic.ir
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  .قابل تأمین و پرداخت است

ي هـا   هاسـناد بنگـا    وزارت امور اقتصادي و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین             - ه
  .کند اقدام ی قبلهاي ي واگذاریف تکلیینپس از تعمشمول واگذاري 

هـاي غیرجـاري و همچنـین أخـذ تـسهیالت         منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و دارایی         به -و
 از  ها  ه و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگا        1394ي در حال واگذاري در سال       ها  هتوسط بنگا 

به سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کـشور و بانـک مرکـزي جمهـوري           سازي    سوي سازمان خصوصی  
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییـرات در             . شود   اعالم می  اناسالمی ایر 

 دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجـاره                   و زمینه اساسنامه، سرمایه  
  .سازي انجام دهد از سازمان خصوصیرا پس از أخذ مجوز کتبی 

ي هـا   بانـک طی دستورالعمل اعالمی به      مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است        بانک
ي مذکور را مشروط به أخـذ مجـوز از          ها  شرکتاعطاي هرگونه تسهیالت به     خصوصی و دولتی،    

  .سازي نماید سازمان خصوصی
 ایـن قـانون کـه در فهرسـت          )3(ي دولتی منـدرج در پیوسـت شـماره          ها  شرکت تمامی   -ز

شده در بودجه    بینی  دوازدهم مالیات و سود سهام پیش        قرار دارند مکلفند یک    1394واگذاري سال   
 این قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابـالغ       )3(شرکت در پیوست شماره     

. کننـد ل کشور واریـز     داري ک   خزانهحساب  سازي به      سازمان خصوصی  توسطقرارداد انتقال سهام    
 و 110102ي درآمـدي هـا  ردیـف ماهه به حساب     داري کل کشور این مبالغ را در مقاطع سه          خزانه

  .کند می این قانون منظور )5( جدول شماره 130101
الحاق برخی مواد به قـانون      قانون  ) 5(موضوع ماده   شده    اماکن ورزشی اجاره داده     درآمد -ح

) 5( جدول شـماره     130301، پس از واریز به ردیف       )19 ()2(لت  تنظیم بخشی از مقررات مالی دو     
  

: 4/12/1393مـصوب  ) 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت         ) 5(مادهـ  19
شـود، واحـدهاي خـدماتی و        قانون مدیریت خدمات کشوري اجازه داده مـی       ) 5( موضوع ماده    اجراییهاي   به دستگاه 

ورزشی را از طریق برگزاري مزایـده بـه اشـخاص صـاحب صـالحیت               هاي فرهنگی، هنري و مازاد       رفاهی و مجتمع  
ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در امـاکن ورزشـی               ها و دهیاري   هاي خصوصی، تعاونی، شهرداري    بخش

هـاي ورزشـی اسـتانی و        هـاي مقاومـت بـسیج و هیـأت         هـاي ورزشـی، رده     در شرایط مساوي با اولویت فدراسـیون      
رسـانی ایـن         بـرداري و خـدمات     نظارت بـر کـاربري و اسـتانداردهاي بهـره         . ورت اجاره واگذار نماید   شهرستانی به ص  

 اجرایـی کننده به عنوان بخشی از قرارداد فـی مـابین بـر عهـده دسـتگاه           مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف     
اي کـه در قـوانین بودجـه         ه هزینـ  –هاي درآمـد     معادل وجوه حاصل از اجراي این ماده براساس ردیف        . مربوط است 

یابـد   ربط ملی یا استانی اختصاص می  ذياجراییهاي  شود، به دستگاه  بینی می  سنواتی به صورت ملی یا استانی پیش      
  . ریزي کشور هزینه شود نامه با سازمان مدیریت و برنامه تا در قالب مبادله موافقت

t  
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شود و انتقال و هزینه آن به شهرسـتان           صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزینه می      این قانون   
 .دیگر ممنوع است

موظفند پس از فـروش      )20(قانون مدیریت خدمات کشوري   ) 5(ي موضوع ماده    ها  هدستگا -ط
نون الحاق برخی مواد به قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی                قا) 6(خود براساس ماده    امالك  

داري کـل کـشور    از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانـه   )21 ()2(دولت
                                                                                                        

u  
بهـا بـه درآمـدهاي عمـومی نـزد           و واریـز وجـوه اجـاره       این مـاده شـامل نحـوه واگـذاري، تعیـین             اجرایینامه   آیین
کننـدگان بـا پیـشنهاد وزارت امـور      ها و ارائه خدمات بـه مـصرف        کل کشور، نحوه تعیین صالحیت شرکت      داري خزانه

  . رسد ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران می اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه
الیحه مدیریت  مشترك رسیدگی به      کمیسیون   8/7/1386شوري مصوب    قانون مدیریت خدمات ک    5ماده  ـ  20

   :)1(*خدمات کشوري
هـاي دولتـی و       ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت           کلیه وزارتخانه  :ییدستگاه اجرا 
ت ملـی نفـت ایـران،       ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام اسـت از قبیـل شـرک               هایی که شمول قانون بر آن       کلیه دستگاه 

  .شوند ی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجرا ها و بیمه بانک مرکزي، بانک سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 
ـ 1* مـصوب  قانون تمدید مـدت اجـراي آزمایـشی قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري        به موجب ماده واحده    

   .گردید تمدید 1393وري تا پایان سالکش مدت اجراي آزمایشی قانون مدیریت خدمات 14/8/1392
: 4/12/1393مـصوب  ) 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت         ) 6(مادهـ  21

شود در صورت نیاز بـه تغییـر    ها، اجازه داده می به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهاي تابع آنها در استان     
به احسن، درخواست تغییر کاربري اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادي          محل یا ضرورت تبدیل     

قـانون تأسـیس شـوراي عـالی     ) 5(و دارایی و واحدهاي تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده        
. ربـط ارسـال کننـد    هـاي ذي   و اصالحات بعدي آن در هر یـک از اسـتان         1351شهرسازي و معماري ایران مصوب      

) 5(هاي توسعه شهري با تشخیص دبیرخانه کمیـسیون مـاده    کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرح        
ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و امـالك همجـوار و رعایـت ضـوابط                       

ت عوارض قانونی توسـط دسـتگاه اقـدام و مـصوبه            قانونی، نسبت به صدور مجوز تغییر کاربري پس از دستور پرداخ          
  . کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابالغ نماید

هـاي کـشور و    استانداران موظفند بر حسن اجراي این حکم نظارت و هر سه ماه یک بار عملکرد آن را به وزارتخانـه   
یـزي و توسـعه اسـتان هـر یـک از      ر ریزي کشور و شـوراي برنامـه   امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه    

ها موظفند پس از فروش امالك مذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصـله را                این دستگاه . ها گزارش کنند   استان
داري کل کشور مکلف است یک هفته پس از مبادلـه            خزانه. به درآمد عمومی نزد خزانه داري کل کشور واریز نمایند         

ریزي کـشور، معـادل وجـوه واریـز شـده را در سـقف          سوي سازمان مدیریت و برنامه     موافقتنامه و ابالغ تخصیص از    
ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروختـه شـده     ذياجراییاعتبارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاه      

وب در همـان    تمـام مـص    اي نیمـه   هـاي سـرمایه    هـاي تملـک دارایـی      این قانون یا تکمیل طرح    ) 23(با رعایت ماده    
 . شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید

t  
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 . این قانون واریز نمایند)5( جدول شماره 210200موضوع ردیف 

مـصوب  نابع طبیعـی    وري بخش کشاورزي و م       قانون افزایش بهره   )17( در اجراي ماده     -ي
ي هـا   ه، جایگـا  هـا   هشود کلیه فروشگا    به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می        )22(23/4/1389

 اراضی و مستحدثات مربوطـه را کـه         ، انبارهاي ذخیره علوفه و کاال     ،)فسیلی( اي  سوخت سنگواره 
مـت کارشناسـی و     ي مربوطه قرار دارند بـا قی      ها  ه اتحادی وي تعاونی عشایري    ها  شرکتدر اختیار   
 و هـا  شـرکت سـاله بـه    صورت اقساط پنج صورت نقد و مابقی به  قیمت به %) 10( درصد  دریافت ده 

  .کندبردار واگذار  ي بهرهها هاتحادی
د و معادل شو  میواریزداري کل کشور  نزد خزانه مربوط   ها به حساب     حاصل از واگذاري   وجوه
یـار سـازمان امـور عـشایر ایـران قـرار             در اخت  530000-6آن از محل ردیـف      %) 100(صددرصد

هـاي حمایـت از توسـعه بخـش           عنوان افزایش سـرمایه سـهم دولـت در صـندوق            گیرد تا به    می
  . کند هزینه رزيکشاو

ي بیش از هزار واحـد      ها  هي خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموع     ها  بخش کارفرمایان   -ك
کنند، براساس برآورد اداره  دام می نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اق1394مسکونی که در سال     

را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن      و خانه عالم    ي احداث مسجد    ها  هاوقاف و امور خیریه هزین    
  .اقدام کنند
 معـادن و  ي و سازمان توسعه و نوساز   یران ا یع صنا ي مطالبات سازمان گسترش و نوساز     -ل

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و          )19( ماده   )الف( موضوع بند    یران ا ی معدن یعصنا

                                                                                                        
u  

 1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب           ) 8(  واگذاري منازل سازمانی موضوع ماده     -تبصره
  .باشد و اصالحات بعدي آن از شمول این حکم مستثنی می

 وزارت جهـاد کـشاورزي   :23/4/1389 طبیعی منابع و کشاورزي وري بخش قانون افزایش بهره 17ماده  ـ 22
» د« بنـد  يقانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي و در اجـرا     ) 12(شده در ماده     بینی موظف است عالوه بر منابع پیش     

، چهـل و نـه درصـد    )1(*قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران        ) 18(ماده
هاي غیردولتی حمایـت از توسـعه بخـش کـشاورزي،         یل و افزایش سرمایه صندوق    آورده سهم دولت در تشک    ) 49%(
امکانـات قابـل واگـذاري وزارت       را از محـل فـروش       ) بخشی، شهرسـتانی، اسـتانی، ملـی، تخصـصی و محـصولی           (

هاي تابعه پس از واریـز بـه حـساب خزانـه و رعایـت مقـررات مربوطـه از طریـق شـرکت                  کشاورزي و سازمان  جهاد
  .گذاري در بخش کشاورزي در سراسر کشور تأمین نماید صندوق حمایت از توسعه سرمایهمادرتخصصی 

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

  .مراجعه نمایید) 1390
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  قانون برنامه چهارم   )8( ماده   )ج(و بند   )23(17/1/1379مصوب  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران     
بابـت   )24(11/6/1383مـصوب   فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران        توسعه اقتصادي، اجتماعی و   

 یقانون اساس) 44(ل و چهارم   اصل چه  ی کل هاي  یاست س ي قبل از ابالغ قانون اجرا     هاي  يواگذار
 سـهام،  ، از محـل فـروش امـوال   یالر) 3,300,000,000,000(یلیارد  م یصدبه مبلغ سه هزار و س     

 در گـذاري  مایه سـر يو بـرا کنـد   ین منابع حاصل از فروش آنها تأمیا ها هالشرکه، اموال بنگا  سهم
 بـه  تمـام  یمـه  نيهـا  طرح لی و تکمیشرفته پ ي با فناور  ین نو يها  ه و حوز  یافته مناطق کمترتوسعه 

  .شود ی میزوارربط  ذيحساب سازمان 
شود بـا اسـتفاده از منـابع داخلـی            به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران اجازه داده می         

ــب   ــالی و ارزي در قال ــسهیالت ری ــود، ت ــارجی خ ــالی خ ــأمین م ــسهیالت ت ــانس(ت ــع )فاین ، بی
ر روشهاي تأمین مالی با رعایـت قـوانین و          و سای ) پروداکت  باي(، خرید محصول    )بک  باي(متقابل

گذاري تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تـن در منـاطق         مقررات نسبت به سرمایه   
هـاي   گـذاري  یافته کشور اقـدام کنـد تـا ضـمن ایجـاد ارزش افـزوده زمینـه سـرمایه               کمترتوسعه

  .دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود پایین
  

مـصوب  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسـالمی ایـران                  )19( ماده    از ـ 23
قراردادهـاي   هـا و کلیـه   هـا، اجـاره شـرکت      ها، فروش دارائی   وجوه حاصل از فروش سهام شرکت      :)1(*17/1/1379

  :شود می صورت زیر هزینه  واریز به خزانه به پس ازموضوع این فصل در دوره مالی موردنظر 
هاي درحـال    شرکت منظور اصالح ساختار    با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به       ) %50( پنجاه درصد    -الف  

  .ربط هاي مادر ذي شرکت ها براي فروش و توسعه صنعتی به حساب   شرکت سازي فروش و بهسازي و آماده
   . برنامه سوم توسعه به پایان رسیده است قانونت که زمان اجرايالزم به ذکر اس  ـ1*

مـصوب    فرهنگی جمهـوري اسـالمی ایـران    اقتصادي، اجتماعی وچهارم توسعه  برنامه قانون 8 مادهاز  ــ  24
جمهـوري   ي دولتی در حساب خاصی نزد بانـک مرکـزي  ها شرکتوجوه حاصل از فروش سهام       : )1(*15/10/1389

 :گـردد  هاي مربوط منتقل می حساب داري کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به            نام خزانه  اسالمی ایران به  
... 
 موارد ذیل   ربط براي به حساب شرکت مادر تخصصی ذي) %70( معادل هفتاد درصد -ج 
 ) داري کل کشور و خزانه  ها، مؤسسات دولتی وزارتخانه (پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت  - 1
 ي دولتی براي واگذاري ها شرکتسازي، بهسازي و اصالح ساختار  آماده – 2
ي هـا  شـرکت کارکنـان  ) مهارتی (اي هاي فنی و حرفه    هاي تعدیل نیروي انسانی و آموزش       کمک به تأمین هزینه    - 3

 قابل واگذاري 
 هاي سنواتی  لب بودجهقا  هاي اقتصادي در هاي خصوصی و تعاونی در فعالیت کمک به توانمندسازي بخش - 4
  .گذاري در چارچوب بودجه مصوب هاي نیمه تمام و سرمایه تکمیل طرح - 5
   . توسعه به پایان رسیده استچهارم برنامه  قانونالزم به ذکر است که زمان اجراي  ـ1*
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 وجـوه حاصـل   یالر)5,000,000,000,000(یلیارد   تا سقف پنج هزار م     شود  یاده م  به دولت اجازه د    -م

 کـه بـه   یمطابق دسـتورالعمل را  ي مشمول واگذاريها  هیم و ب  ها  بانک سهام دولت در     مانده  ی باق ياز واگذار 
 ي جمهـور  رکـزي  کشور و بانـک م     یزير   و برنامه  یریت سازمان مد  یی، و دارا  ي وزارت امور اقتصاد   یبتصو
ـارم         ی کل هاي  یاست س یت با رعا  رسد،  ی م یران ا یماسال ـانون اساسـی     ) 44(اصـل چهـل و چه ـانون   ق و ق
ـا   بانـک  یه سـرما  یش بـه افـزا    ،)25(یقانون اساسـ  ) 44(  اصل چهل و چهارم    ی کل هاي  یاست س ياجرا  يه
  . اختصاص دهدیدولت

 هـاي ناشـی از عوامـل طبیعـی و     شـود تـا اراضـی مـسیل       به وزارت نیرو اجازه داده می      -ن
صورت متروکه در محدوده خدمات شـهري بـه جامانـده اسـت و امکـان وقـوع            طبیعی که به    غیر

سیالب در آنها وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش                  
هـزار و    مبلـغ یـک   . داري کل کشور واریـز کنـد        این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه        

 متناسب با وصـولی     530000-139ریال از محل ردیف     ) 1,800,000,000,000(رد  هشتصد میلیا 
، آزادسـازي و پرداخـت خـسارت بابـت          هـا   هي حفاظت و ساماندهی رودخان    ها  طرحجهت تکمیل   

هاي مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهـت اصـالح مـسیر                تصرفات وزارت نیرو و اعیانی    
  .گیرد  این وزارتخانه قرار میي همان شهر در اختیارها هرودخان

  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می  این بند توسط وزارت نیرو تهیه میاجرایینامه  آیین
هـا   هـا و بخـشداري       وزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسکن انقالب اسـالمی، شـهرداري           -س

راضی مناسب   و شهرهاي جدید، ا    ها  شهركموظفند بنابر درخواست سازمان بسیج مستضعفین در        
قانون تنظیم بخـشی از     ) 69(ي تفصیلی و هادي مصوب با رعایت ماده         ها  طرحرا با درنظرگرفتن    

هاي  ي مقاومت بسیج و سالنها ه جهت احداث حوز)26(27/11/1380مقررات مالی دولت مصوب  
  

ت ایـن   از انتـشارا  . ا.ا.براي مالحظه قانون مذکور به مجموعه قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه ج                 ـ 25
   .رجوع شود www.dotic.irمعاونت و یا به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران به نشانی

 کمیسیون برنامه و بودجـه و  27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب     ) 69(ماده   ـ 26
هـا، مؤسـسات    زارتخانـه  بـراي اسـتفاده و  اي که      اراضی، امالك و ابنیه    کلیه :)1 (*اسالمیمحاسبات مجلس شوراي    

ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است      لتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآن         دو
لـت   شود متعلق به دو زارتخانه، مؤسسه خریداري شده یا می به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن و          

زارتخانه یا مؤسـسه   لت جمهوري اسالمی ایران به عنوان مالک با حق استفاده و         ها نام دو    ناد مالکیت آن  بوده و در اس   
کلیه اسناد، سوابق، مـدارك    . باشد  زیران می   و  ت  بردار در هر مورد به عهده هیأ        تغییر دستگاه بهره  . گردد  مربوط درج می  

گیرد و درخـصوص     قرار می ) لتی  اداره کل اموال دو   (ي و دارایی    زارت اموراقتصاد   موجود مرتبط با این اموال دراختیار و      
  .این قانون اقدام خواهد شد) 89(ماده ) ب(هاي مذکور مطابق بند هاي مازاد دستگاه اگذاري حق استفاده از ساختمان و

 جهـت مـصارف   اگذاري ها براي و لتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاه  اراضی ملی و دو   ـ     1 تبصره  
t  

http://www.dotic.ir
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اگـذار نـشده از جملـه اراضـی دراختیـار             باشد و تاکنون و     ها می   اختیار آن  لتی در   عمومی یا اختصاصی اشخاص غیردو    
اگـذاري اراضـی در     و وءالیحه قانونی اصالح الیحـه قـانونی احیـا   ) 32(و ) 31(رزي موضوع مواد      زارت جهاد کشاو    و

شوراي انقالب و اراضی موضوع قانون زمین شـهري مـصوب           21/1/1359حکومت جمهوري اسالمی ایران مصوب      
هایی که شمول قـانون   هاي مسلح و سازمان هاي اجرایی، نیرو  تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه  2/6/1366

ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است براي نیازهـاي عمـومی و عمرانـی و یـا                          بر آن 
رسـد بـا رعایـت مفـاد ایـن مـاده        می زیران و ت ن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدي که به تصویب هیأ    عوض آ 

  .ها قرار خواهد گرفت صورت بالعوض دراختیار آن به
اگـذاري زمـین    هـاي و  ت قـانون مـذکور و هیـأ     ) 32(و  ) 31( مـواد    يها  اگذار شده توسط کمیسیون      در مورد اراضی و   

ده قانونی شهرها قرار گرفتـه و   اند چنانچه در داخل حریم و محدو  گردیده اء مطابق طرح مصوب احی    که  ط بر آن    مشرو
 و )3(* و شهرسـازي راهزارت   منتقل گردیده است وبعههاي تا  یا سازمان)2(* و شهرسازيراهزارت  مالکیت اراضی به و   

ده ناشـی از   ن لحـاظ کـردن ارزش افـزو         ز بـدو     اسناد این اراضی را با قیمت کارشناسـی رو         مکلفندهاي تابعه     سازمان
  .ها منتقل نمایند گذاران به آن گذاري انجام شده توسط سرمایه سرمایه

لتـی قـرار    هـاي دو  ها را دراختیار شـرکت  لت حق استفاده از آن اگذاري امالك و اراضی که دو  ش و و     فرو ـ     2 تبصره  
هاي این مـاده باشـد کـه بـه ترتیـب       که موردنیاز دستگاه  مگر آنزیران است و ت داده است نیز موکول به تصویب هیأ    

  .گیرد لتی قرار می ها و مؤسسات دو زارتخانه مقرر در آن دراختیار و
قـانون  ) 113(هـاي عمرانـی موضـوع مـاده       نحوه تنظیم اسناد اراضی و سـایر امـوال غیرمنقـول طـرح             ـ     3تبصره   

باشند تابع مقررات ایـن     لتی می   ها و مؤسسات دو     زارتخانه   آن و  که مجري 1/6/1366محاسبات عمومی کشور مصوب     
  .ماده خواهد بود

برداري، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان امالك و اراضـی کـه بـراي اسـتفاده      بردار، بهره  تعیین بهرهـ     4تبصره   
  .ات مقرر در این ماده خواهد بودهاي مربوط تابع ترتیب نامه قف قف شده است با رعایت و لتی و لت و یا مؤسسات دو دو
لتی و مؤسسات    اگذاري حق استفاده از اراضی و امالك این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردو                 و ـ     5تبصره   

سـاله و قـوانین مربـوط     هـاي پـنج   زیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه و ت المنفعه با تصویب هیأ   خیریه و عام  
زیـران، ملـک یـا زمـین      و ت زارتخانه مربوط و تصویب هیأ     ها به تشخیص و     پس از رفع نیاز آن    . بودپذیر خواهد     امکان
  .لت اعاده خواهد شد اگذاري به دو مورد و

 ش امـوال تملیکـی در   ري و فـرو  ظایف قانونی سازمان جمـع آو   چنانچه امالك و اراضی که به موجب و    ـ     6تبصره   
زیر یا بـاالترین مقـام    لتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد و هاي دو ست، موردنیاز دستگاهاختیار این سازمان قرار گرفته ا    

  .گیرد زیران و با رعایت شرایط این ماده دراختیار آن دستگاه قرار می و ت اجرایی دستگاه مستقل و تصویب هیأ
ه فهرست امـوال غیرمنقـول      ش اموال تملیکی مکلف است براي تسهیل در اجراي این ماد            ري و فرو    آو   سازمان جمع 

  .لت ارائه نماید ت دو در اختیار خود را به هیأ
لتـی    عدم اجراي این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیرمجـاز در امـوال دو  ـ     7 تبصره  

  .شود محسوب می
سیـسات و اراضـی    هـا، تـأ   سـاختمان ردن موجبات تسریع در رفع اختالفات مربوط به    به منظور فراهم آو    ـ     8تبصره   
ها مـستلزم ذکـر نـام اسـت،           هایی که شمول قانون بر آن       لتی و شرکت    هاي دو   لتی، شرکت   ها، مؤسسات دو    زارتخانه  و

t  
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ایـن  ) 18(سازي و پرداخت هزینه از محل اعتبارات جـدول شـماره        ورزشی صالحین پس از آماده    

  .ون در اختیار سازمان بسیج قرار دهندقان
قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري مـصوب          ) 5( موضـوع مـاده      اجراییي  ها  هدستگا کلیه   -ع

تـا دودرصـد    %) 5/0(درصـد    مجازند عالوه بر اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نـیم         )27(8/7/1386
همـاهنگی سـازمان پدافنـد    یافته خود را بـا   اي تخصیص هاي سرمایه از اعتبارات تملک دارایی  %) 2(

هاي کلـی نظـام درخـصوص پدافنـد غیرعامـل مـصوب                نمودن سیاست  اجراییغیرعامل در جهت    
  .فرماندهی کل قوا هزینه کنند

شـود معـادل      اجازه داده می  ) سازي  سازمان خصوصی ( به وزارت امور اقتصادي و دارایی        -ف

                                                                                                        
u  

هـاي    رت  هاي نظامی و انتظامی که در گذشته براسـاس نیازهـا و ضـرو               لتی، نیرو   مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردو    
ن اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا بـا موافقـت آن        جنگ تحمیلی، بدو  ایل انقالب اسالمی و       مختص او 

زراي  االختیـار و  باشد کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام تصرف گردیده و در حال حاضر موردنیاز متصرفان پیشین می    
زي کـشور و نماینـده   ریـ  رزي، سـازمان مـدیریت و برنامـه    ، جهادکـشاو )4(* و شهرسـازي راهامور اقتصادي و دارایی،   

نـت حقـوقی و امـور       لیـت معـاو     هاي مستقل طرف اختالف با مـسؤو        ن مقام اجرایی دستگاه   زرا یا باالتری    االختیار و   تام
  . تشکیل گردد)5(*جمهور مجلس رییس

هاي مسلح زیرنظر مقام معظـم رهبـري    هایی که مورد تصرف نهادها و نیرو      اجراي حکم این ماده در مورد ساختمان      
ربـط   هـاي اجرایـی ذي   الذکر براي دستگاه آراي صادره کمیسیون فوق. ت با رعایت نظر موافق آن مقام خواهد بود       اس

هـاي اجرایـی      در صورت عدم اجراي آراي مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسـط دسـتگاه                . االجرا است   الزم
ز مایملک مـورد تـصرف را بنـا بـه      ش قیمت روریزي کشور مکلف است معادل ارز ربط، سازمان مدیریت و برنامه    ذي

هاي جابجایی در بودجه جـاري و عمرانـی،    دیت ن الزام به رعایت محدو پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب مورد، بدو  
  .نفع اضافه نماید از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذي

زارت  لتی را براساس این قانون و یا اعالم و کشور، اسناد اراضی و امالك دو سازمان ثبت اسناد و امالك      ـ     9 تبصره  
ن نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سـازمانی کـه اسـناد مالکیـت را در اختیـار دارد                        اموراقتصادي و دارایی و بدو    

  .ط خواهد بودر سند جدید، اسناد قبلی از درجه اعتبار ساق با صدو. نماید اصالح و سند جدید صادر می
لـت موضـوع    زارت امور اقتصادي و دارایی موظف است بانک اطالعاتی جامع از اراضی و امـالك دو                و ـ     10تبصره   

  .هاي اجرایی قرار دهد اي تهیه و در اختیار دستگاه با استفاده از تجهیزات رایانهاین قانون 
ـ 1*  مـصوب  )1390 ـ  1394(مهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج 224به موجب ماده   

  . گردیدبراي دوره برنامه پنجم تنفیذ و اصالحات و الحاقات بعدي آن این قانون 1389
 جـایگزین » وزارت راه و شهرسازي« قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازي، عبارت 4 به موجب ماده     -4*تا  2*

  .گردید» مسکن و شهرسازي «عبارت
  .ر معاونت حقوقی رییس جمهور در حال حاض -5*

  . رجوع شود3تبصره ) ط(بند زیرنویس  به  ـ 27
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 معادن مربـوط بـه انتقـال صـندوق          برداري از    و حقوق بهره   ها  شرکتالشرکه، اموال،     سهام، سهم 
ي هـا   سـال بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قـوانین بودجـه                

ي امور اقتصادي و دارایی و تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی   ها ه مورد توافق وزارتخان 1392 تا   1389
 به آن صندوق انتقـال      1394ر سال   قرار گرفته ولی قرارداد واگذاري آن منعقد نگردیده است را د          

  .دهد و یا تسویه نماید
ریال )10,000,000,000,000(هزارمیلیارد    شود نسبت به اختصاص ده      به دولت اجازه داده می    

عنوان تنخواه به صندوق مذکور براي جبران عدم تحقـق   این قانون به) 18(از محل جدول شماره 
  . تسویه شود1394حداکثر تا پایان سال منابع این تبصره استفاده کند، به نحوي که 

مانده  یعالوه بر باق  ) ینانسفا(ی خارج ی مال ین تأم یالتتسه سقف   1394در سال    -4 تبصره
 .شـود  ی مـ ییندالر تع) 35,000,000,000(یلیارد  و پنج می سیالی معادل ر، قبل يها  سال یهسهم

 ی خصوص يها  بخشو   )28(قانون مدیریت خدمات کشوري   ) 5(موضوع ماده    یی اجرا يها  هدستگا
 عامـل  يهـا   بانـک  الزم بـه     هـاي   ینبا سپردن تـضم    )29(و نهادهاي عمومی غیردولتی    یو تعاون 

  
  . رجوع شود3تبصره ) ط( بند زیرنویس  به ـ 28
دولتـی از نظـر    مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر     :1/6/1366 مصوب   کشور  قانون محاسبات عمومی   5 ماده   ـ 29

خدماتی که جنبه عمومی      ون به منظور انجام وظایف و     این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قان         
 . 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

  :  با الحاقات بعدي19/4/1373لتی مصوب   مؤسسات عمومی غیردو قانون فهرست نهادها و 
ـ  واحدهاي سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی     ماده واحده 

   .باشند  می)1(*1366 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 5موضوع تبصره ماده 
هـا متعلـق بـه     پنجـاه درصـد سـهام و سـرمایه آن    هاي تابعه آنـان مـادام کـه بـیش از        ها و شرکت    ـ شهرداري 1

  ها باشد، شهرداري
  ،)2(* ـ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی2
  ـ هالل احمر،3
  ، )ره( ـ کمیته امداد امام خمینی 4
  ، )3(* ـ بنیاد شهید انقالب اسالمی5
   ـ بنیاد مسکن انقالب اسالمی، 6
   ـ کمیته ملی المپیک ایران،7
  د پانزده خرداد، ـ بنیا8
   ـ سازمان تبلیغات اسالمی،9

  مین اجتماعی،  ـ سازمان تأ10
t  
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u  
  رزشی آمـاتوري جمهـوري اسالمی ایران، هاي و ـ فدراسیون) 11/3/1376الحاقی  (11

ماه پـس از تـصویب ایـن        ) 3(هاي مذکور حداکثر ظرف مدت        اساسنامه فدراسیون  -) 11/3/1376الحاقی  (بصره  ت
 .وزیران خواهد رسید نهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأتقانون بنا به پیش

  هاي جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهادسازندگی،  ـ مؤسسه) 11/3/1376الحاقی  (12
  ـ شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی، ) 27/7/1376الحاقی  (13
  ، )قم(نجفی اهللا مرعشی  ـ کتابخانه حضرت آیت) 27/7/1376الحاقی  (14
  ـ جهاد دانشگاهی،) 26/9/1376الحاقی  (15
  هاي خاص،  بنیاد امور بیماري-) 24/4/1377الحاقی  (-16
   سازمان دانش آموزي جمهوري اسالمی ایران، -) 9/5/1381الحاقی ( ـ 17
  ،  )4(*صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر -)19/7/1391 و اصالحی 4/12/1387الحاقی  (-18

ـ 1تبصره    مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که بـه صـورتی غیـر از شـرکت و بـراي       
شـود و   توسط یک یا چند مؤسـسه و نهـاد عمـومی غیردولتـی تأسـیس و اداره مـی                 مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی   

  .باشددولتی  نحوي مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر به
له  مورد مؤسسات و نهادهاي عمومی که تحت نظر مقام والیت فقیه هستند با اذن معظم      اجراي قانون در     ـ2تبصره    

  .خواهد بود
ها و مؤسسات دیگـري نیـز بـه عنـوان      التصویب، سازمان   مؤخر )5(*قابل ذکر است به موجب قوانین و مصوبات        

  : این مؤسسات عبارتند از. دان عمومی غیردولتی شناخته شده مؤسسه یا نهاد
  ).14/4/1377 مصوب هاي خودکفا در روستاهاي کشور سیس دهیاريأقانون تبه موجب  ( ـ دهیاري

جـویی ارزي در   ت امنـاي صـرفه  أقـانون هیـ  ) 1(به موجب ماده (جویی ارزي در معالجه بیماران  ـ هیأت امناي صرفه   
  ).21/9/1378 مصوب معالجه بیماران

  ).7/12/1379 مصوب قانون تشکیل بنیاد فرهنگی و هنري رودکیبه موجب (دکی  و هنري روـ بنیاد فرهنگی 
هاي عمومی کشور مصوب       قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه      11 ماده   1به موجب تبصره    (هاي عمومی      کتابخانه ـ   

17/12/1382.(  
  ).1/9/1384 مصوب اسالمی ایران  بهادار جمهوريقانون بازار اوراق 5به موجب ماده(راق بهادار  و او  سازمان بورسـ 
 قـانون برنامـه پنجـساله توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران        95به موجب بند الف ماده (ها     صندوق ضمانت سپرده   -
  ).15/10/1389مصوب ) 1390 – 1394(
  ).19/2/1390 مصوب  کل کشور1390قانون بودجه سال) 94(به موجب بند (هاي بدنی   صندوق تأمین خسارت-
 3/2/1392 اساســنامه پژوهــشگاه مــذکور مــصوب 2بــه موجــب مــاده  (پژوهــشگاه فرهنــگ و اندیــشه اســالمی -

  .)عالی انقالب فرهنگی شوراي
عـالی    شـوراي  28/8/1392 اساسنامه بنیـاد مـذکور مـصوب         2به موجب ماده     (المللی علوم وحیانی اسراء    بنیاد بین  –

  ).انقالب فرهنگی
) 1390 – 1394( قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسالمی ایران         84ماده» ي« بند 6ء همچنین به موجب جز    -

، صندوق توسعه ملی در امور اداري، اسـتخدامی، مـالی و معـامالتی تـابع اساسـنامه و قـوانین             15/10/1389مصوب  
t  
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 قـانون   )82( اقتصاد بـر اسـاس مفـاد مـاده           يشورا. نمایند  توانند از تسهیالت مذکور استفاده        می
 ي دارا ياهـ   طـرح بـه   این تسهیالت را     )30(یران ا ی اسالم ي پنجم توسعه جمهور   برنامه پنجساله 

                                                                                                        
u  

  .باشد هاي پولی و ارزي می مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و سیاست
  )وزیران هیأت 18/8/1393 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مصوب2موجب ماده به( زیستـ صندوق ملی محیط

 مـصوب  (2)الحاق برخی مواد بـه قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت        قانون  40ماده   به موجب  -
شـود و     یاشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین م                 ،4/12/1393

قانون محاسـبات عمـومی کـشور نیـست، در          ) 5(و  ) 4(،  )3(،  )2( شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد        
مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراي مقررات قانون یادشـده در حکـم مؤسـسات و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی                   

  .آیند شمار می به
 کمیسیون مشترك رسـیدگی بـه الیحـه مـدیریت           8/7/1386  قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب     3 ماده - 1*

 واحد سازمانی مشخصی اسـت کـه داراي  : عمومی غیردولتی مؤسسه یا نهاد - خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی
بودجـه  ) %50( از پنجـاه درصـد   شود و بیش استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می

  .خدماتی است که جنبه عمومی دارد دار وظایف و عهده و منابع غیردولتی تأمین گرددساالنه آن از محل 
  .انقالب اسالمی مستضعفان بنیاددر حال حاضر   -2*
  .در حال حاضر بنیاد شهید و امور ایثارگران  - 3*
 مـصوب   قـانون سـاختار نظـام جـامع رفـاه و تـأمین اجتمـاعی        3مـاده   ) د(به موجب قانون اصـالح بنـد          -4*

  .تغییر یافته است» صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر« عنوان صندوق به 19/7/1391
  .به تعریف قوانین از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی مندرج در همین زیرنویس مراجعه شود  - 5*

ــ 30 ــاده  ـ ــانون 82م ــه ق ــساله  برنام ــنجمپنج ــعه پ ــوري توس ــالمی جمه ــران اس ) 1390 – 1394 (ای
  :15/10/1389مصوب 

ـ الف از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قـوانین بودجـه سـنواتی مجـاز     هاي اجرایی  دستگاهاستفاده   
هـاي   مربوط بـه برنامـه   ) فاینانس( و تسهیالت مالی خارجیمتقابلهاي باقیمانده تسهیالت مصوب بیع       سهمیه. است

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

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          و بانـک  اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکـزي             

  .شوراي اقتصاد استفاده نمایند
ـ  گـذاري   هاي سرمایه هاي تجاري و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرح 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  در استفاده از تسهیالت مالی خارجید 
  :هاي عامل ضروري است هاي اجرایی و بانک دستگاه

  بـا قـانون اساسـی  ) 44(ل چهل و چهارم    هاي کلی اص    هاي اجرایی با رعایت سیاست      دستگاههاي    تمامی طرح  ـ1
t  
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 مصوب که منـابع  يها طرح یهکل. دهد می اختصاص  محیطی    یست و ز  ی مال ي، اقتصاد ی، فن یهتوج

 اجرایـی  ستگاه د یید با تأ  ید با شود  می ینتأم) ینانسفا (ی خارج ی مال ین تأم یالتآنها از محل تسه   
 یریتد و سازمان میران ای اسالمي جمهوري بانک مرکزیی، و داراي وزارت امور اقتصاد  ربط،  يذ

                                                                                                        
u  

 فنـی، اقتـصادي و    شوراي اقتصاد، باید داراي توجیه ربط و تأیید    اجرایی دستگاه ذي   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        هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه بـه ظرفیـت              بازپرداخت تسهیالت 
هـا     پروژه يحداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجرا             «داخلی و رعایت قانون     

 يمحیطی در اجـرا     رایط زیست و نیز رعایت ش   » )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  استفاده ـ 2
یـا اسـتفاده شـده و نیـز     میزان تعهدات ایجاد شده و  ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و       باید مستقیم

پـس از اجرایـی شـدن      . دنـ ها و تعهدات ارزي خود را در اختیار بانـک مرکـزي قـرار ده               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 میاعالم  )4(*ماهه به بانک مرکزي و معاونت سه

ـ  هاي مستقیم موظفند در ایجـاد تعهـد بـا بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران          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
هـا و   حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجـراي پـروژه  «نمربوط شامل قانو  

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

ریـزي و نظـارت راهبـردي     ی، معـاون برنامـه   یـ به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتـصادي و دارا            استثناء  
هـا، حـق      در کلیـه مناقـصه    . رسـد   ربط می    و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرایی ذي         )4(*جمهوري ریاست

. ها بـراي خریـدار محفـوظ اسـت     و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتی و پروژه  کنترل و بازرسی کمی     
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران     . ربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع است        وزیر یا باالترین مقام اجرایی ذي     

اجرایـی،   هـاي   قـام دسـتگاه   فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهایی است که تأییـد بـاالترین م                
  .بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد مبنی

قانون حداکثر استفاده از توان تولیـدي و خـدماتی در تـأمین نیازهـاي      23این قانون به موجب ماده        -3*و  1*
گردیـده   لغـو  1/5/1391 مصوب هاي مستقیم قانون مالیات) 104(تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده  کشور و

  .است
، ایـن   »د  « رییس مجلس شوراي اسالمی به علت تکـرار بنـد            5/2/1390 – 5979/419 به موجب نامه      - 2*

  .اصالح شده است» هـ«بند به بند 
  .ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه -4*
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 باشد و بازپرداخت اصل     محیطی   یست و ز  ی مال ي، اقتصاد ی، فن یه توج ي کشور دارا  یزير  و برنامه 
ـ  یا و  يبردار   طرح در دوران بهره    یداتو سود منابع طرح صرفاً از محل عا        شـده   ینـی ب یش منـابع پ

ـ     یت طرح و در صورت عدم کفا      یب زمان تصو  هطرح در قانون بودج      اسـتان ی از سهم اعتبارات آت
 نزد کـشور    یران ا ی اسالم يو از محل منابع موجود جمهور     باشد   طرح قابل پرداخت     يمحل اجرا 

  . برداشت و پرداخت نشود) ینانسفا(ی خارجیمالتسهیالت  کننده ینتأم
 قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه           )84( مـاده    )ح( بنـد    )2( تبـصره    -الف -5تبصره  

ي مـورد تأییـد   هـا  حـساب  و« اضافه شدن عبـارت   با1394 در سال  )31(جمهوري اسالمی ایران  
  .شود  اجراء می» در خارج از کشوریران ای اسالميبانک مرکزي جمهور

 يهـا   یافته کشور، به سـازمان       در مناطق محروم و کمتر توسعه      گذاري  یه به منظور سرما   -ب
) یمیدروا (نیرا ا ی، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدن       )یدروا (یران ا یع صنا يگسترش و نوساز  

 و ین قـوان یـت  با رعاشود ی اجازه داده م  یران کوچک ا  یع و صنا  ی صنعت يها  شهرك يها  شرکتو  
در قالب شـخص حقـوقی      %) 49(  تا سقف چهل و نه درصد      ی و تعاون  ی خصوص خشمقررات با ب  
  .یندمشارکت نما
 یانبن  انش و مؤسسات د   ها  شرکت از   یت از اهداف مندرج در قانون حما      یبخش  منظور تحقق      به - ج
 قـانون مـذکور     )32 ()5( ماده   )2( تبصره   یژهو   به 5/8/1389 و اختراعات مصوب     ي نوآور سازي  يو تجار 

  
 مـصوب   ایـران  میاسـال  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامـه  قـانون    84ماده  ) ح( بند   2 تبصره   ـ 31
هـاي     حـساب   منـابع صـندوق فقـط در       ): مجمع تشخیص مصلحت نظام    17/12/1392اصالحی  (15/10/1389

  .نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران نگهداري خواهدشدمورد
سازي نوآوري ها و اختراعات  بنیان و تجاري قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش       5 از ماده    -الفـ   32

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        فنی از طریق ارائه کمک و تسهیالت قرض  

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

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

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

ابع بودجـه عمـومی   از منـ ) %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    سرمایه اولیه صندوق نوآوري و شکوفایی به میزان سی     -2تبصره  

t  
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 از  یـت  بابت حما  توسعه ملی دالر از محل صندوق     ) 300,000,000(یلیون م یصد مبلغ س  یالیمعادل ر 
ـ   صندوق توسـعه   ي مذکور برا  يمبلغ ارز . یابد  ی اختصاص م  یانبن   دانش يها  شرکت ازگـشت از    ب یمل

 ي بنـد زیـر نظـر بانـک مرکـزي جمهـور      یـن  موضوع ایال دالر به ریلتبد. شود  یمنابع محسوب م  
 .گیرد ی صورت میران ایاسالم
تمام تولیدي و اقتصادي بخش خصوصی و تعـاونی کـه از           ي نیمه ها  طرح 1394 در سال    -د

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

مانده تسهیالت خـود را از    و مقررات صندوق توسعه ملی باقی)33( اسالمی ایران  يتوسعه جمهور 
  .دکنناین صندوق دریافت 

 یالت تسه ي نسبت به اعطا   1394ر سال    که د  شود  ی اجازه داده م    به صندوق توسعه ملی    -  ه
 نفت و   ی باالدست يا   توسعه يها  طرح ي برا ی تعاون یا ی خصوص يها  بخش گذاران  یه به سرما  يارز

 نفت و گاز موجود یت وزارت نفت و بدون انتقال مالکین مشترك با تضمهاي  یدان م یتگاز با اولو  
  .کند از آنها اقدام یدي تولودر مخازن 
 یالت تـسه  ي تا نسبت به اعطا    شود  ی اجازه داده م   1394 در سال    ی مل  به صندوق توسعه   -و

 شـقوق مختلـف     يا   توسـعه  يهـا   طرح ي برا ی تعاون یا و   ی بخش خصوص  گذاران  یه به سرما  يارز
هـا و     سـازمان  ین و تـضم   ي وزارت راه و شهرسـاز     ی و با معرفـ    یتحمل و نقل بدون انتقال مالک     

 و یه تا استهالك اصل سرمایخذ حق دسترسأر قبال  وزارتخانه دین اربط ي تابعه و ذيها  شرکت
  .کندکنندگان اقدام  سود آن از استفاده

 ضـمانت   يهـا   دولـت در صـندوق     یه سرما یش به منظور افزا   شود  ی به دولت اجازه داده م     -ز
 توسعه و ی، معدنهاي یت فعالیمه بیک، الکترونیعتوسعه صناتحقیقات و  از یت حمایران،صادرات ا

 ی از محل وصول   1394 کوچک، در سال     یع صنا گذاري  یه و ضمانت سرما   یایی در یعا از صن  یتحما
دالر به صـندوق ضـمانت صـادرات        )200,000,000(یلیون   م ویست د ي، ارز یرهاقساط حساب ذخ  

 بنـد بـه نـسبت    یـن  موضـوع ا يهـا   صندوقیردالر به سا)100,000,000(یلیون  میکصد و   یرانا

                                                                                                        
u  

  .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 ظهجهت مالح  -ب

  .مراجعه نمایید
از انتشارات این معاونـت  . ا.ا. جهت مالحظه ماده مزبور به مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج  ـ 33

   .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.ن و مقررات جو یا سامانه ملی قوانی

http://www.dotic.ir
http://www.dotic.ir
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 ي مــذکور، نــرخ روز بانــک مرکــز   يغ دالر مبــالیلنــرخ تبــد . کنــد، پرداخــت يمــساو
  .است یرانا یاسالم يجمهور
دالر )500,000,000( به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریـالی مبلـغ پانـصد میلیـون            -ح

 1394 تـا در سـال       گیرد  صورت تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می            به
 بـه صـندوق     هـا   طـرح ل عواید حاصل از اجراي این       این مبلغ طی هشت سال از مح      . کندهزینه  

  .شود توسعه ملی بازپرداخت می
ورزي از محـل تـسهیالت صـندوق        از سـهم ریـالی بخـش کـشا        %) 20(درصـد     بیست -ط
ملی جهت توسعه زراعـت و باغـداري بـا معرفـی وزارت جهادکـشاورزي از طریـق بانـک                    توسعه

ثر سقف تسهیالت از این محـل سیـصدمیلیون         حداک. گیرد  کشاورزي در اختیار متقاضیان قرار می     
  .شود ریال تعیین می) 300,000,000(

نفت، راه و شهرسازي،     ي نیرو، ها  هي وابسته و تابعه وزارتخان    ها  شرکت به   -الف -6تبصره  
دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و       ورزش و جوانان،    

شود با رعایـت قـانون نحـوه      اجازه داده می  یران ا ی اتم يو سازمان انرژ  تجارت و جهادکشاورزي    
ــصوب  ــشارکت مـ ــشار اوراق مـ ــقف  )34(30/6/1376 انتـ ــا سـ ــصد تـ ــزار میکـ ــارد  هـ یلیـ

ي انتفـاعی داراي توجیـه فنـی، اقتـصادي و     ها طرحریال براي اجراي  )100,000,000,000,000(
 و مهـار    یگان نفت و گاز مشترك با همسا      نیادی م يها  طرح و   ها  ه پروژ ي اجرا یتمالی خود با اولو   

 آب،  ین و تأم  ی آبرسان يها  طرح،  ویژه وسائط نقلیه برقی     به ي حمل و نقل   ها  طرح ي، مرز يها آب
آوري و انتقــال فاضــالب،  تکمیــل شــبکه جمــع کــن، یرینشــ  آبيهــا طــرح یــل تکمواحــداث 

تمـام ورزشـی،      ي نیمه ها  طرحاحداث و تکمیل     ، برق يها  هیروگا آب و فاضالب، ن    يها  هخان  یهتصف
 اوراق یافتـه،  توسـعه   منـاطق محـروم و کمتـر    ینو همچنـ  ي شـیمیایی    هـا   هتبدیل گاز به فرآورد   

 ی از مقررات مـال    ی قانون تنظیم بخش   )88( ماده   یت صکوك اسالمی و با رعا     یامشارکت ریالی و    
رخصوص اصل خود د  با تضمینرسد، ی مصاداقت ي شورا یبتصو   که به  ییها  طرح ي و برا  )35(دولت

  
مراجعـه   www.dotic.irنـشانی  ا بـه .ا.مزبور به سامانه ملی قوانین ومقـررات ج  قانون جهت مالحظه ـ 34
  .شود
  کمیـسیون برنامـه و بودجـه و        27/11/1380مـصوب    لـت   رات مـالی دو   قانون تنظیم بخشی از مقـر      از   ـ 35

  :)1(* با اصالحات و الحاقات بعديمحاسبات 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    یران و بـه منظـور منطقـی    قانون اساسی جمهوري اسالمی ا    ) 30(ام    و سی 
لتی و توسعه اشتغال و صرف   اي و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردو             تدریجی اعتبارات هزینه  

قـانون اساسـی جمهـوري    ) 30(ام  و سـی ) 29(، بیـست و نهـم   )3( بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت اصول سوم  
t  

http://www.dotic.ir
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u  
دار ارایـه خـدمات اجتمـاعی،     لتـی کـه عهـده    هـاي دو    ها، مؤسسات و شرکت     زارتخانه  ایران و مصالح عامه، و    اسالمی  

یافته و  اي، آموزش عمومی، تربیت بدنی، مناطق کمتر توسعه       فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه         
 نگهـداري از سـالمندان، معلـولین و کودکـان     میانگین کشوري، درمان، توانبخـشی،     رزشی زیر   هاي و   دارندگان سرانه 

سـتایی، ایرانگـردي و جهـانگردي     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

  :نجام دهندضوابط این ماده اقدامات ذیل را ا
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 هاي فنی و اخالقی الزم و پرو صالحیت
لتـی،    ؛ خریـد خـدمات از بخـش غیـردو         ش  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  هاي اجرایی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیت             دستگاه ـ    ج  

دمات، نسبت به خرید خدمات و ارایه آن به مـردم طبـق             و با پرداخت هزینه سرانه خ     ) »الف«موضوع بند   (لتی    غیردو
  .لتی اقدام نمایند شرایط دو

اگذاري زمین، ارایـه   هاي الزم از قبیل و لت موظف است حمایت احدها، دو گونه و براي ایجاد و توسعه این    ـ  1  تبصره  
نـی کـه در قـوانین بودجـه سـنواتی      جوه اداره شده طبق ضوابط و بـه میزا  خدمات زیر بنایی و استفاده از تسهیالت و    

  .گردد اقدام نماید بینی می پیش
ـ  ) 10/9/1383الحاقی  ( 2تبصره   رش بـه اسـتثناي خریـد خـدمت در شـاخه کـاردانش و        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 تثنی میمس
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،  )2(*ایران
  .اگذار نمایند و) الف(وقی موضوع بند خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حق

  :الزامی است) 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   
  . سایر اشخاص حقیقی و حقوقیـ   
  .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  مراکز و وتغییر کاربري ـ     3 تبصره  
لـت بـا پیـشنهاد بـاالترین مقـام       ده ناشی از تغییر کاربري بـه نفـع دو   ت ارزش افزو   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 ها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستري صورت می نمودن کاربري آن
t  
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 .و سود، منتشر نمایند
ریـال  ) 50,000,000,000,000(یلیـارد  شود تا مبلغ پنجاه هزار م  به دولت اجازه داده می  -ب

ي هـا  طـرح منظـور اجـراي        با بازپرداخت اصل و سـود آن بـه         اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود     
 و ر اوراق مـشارکت منتـشر  و طبق قانون نحـوه انتـشا  انتفاعی داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی      

 بـه   یزي منابع وار  .کند  قانون واریز  ین ا )5( جدول شماره    310102 را به ردیف شماره      دهوجوه أخذش 
 قـانون اختـصاص   ین ا)1( شماره یوست مندرج در پتمام یمه ناي یه سرماهاي  یی تملک دارا  يها  طرح

                                                                                                        
u  

ع عمـوم از شـرایط دسـتگاه    هاي کثیراالنتشار براي اطـال  زنامه اجراي این بند از طریق نشر آگهی در رو       ـ     5تبصره   
  .اجرایی انجام خواهد شد

لتـی، مؤسـسات    توانند براساس قرارداد منعقده بـا نهادهـاي عمـومی غیـردو            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(ند  در ب 
  .احد طرف قرارداد اداره خواهند شد احدها براساس ضوابط حاکم بر و در این صورت این و. نمایند

  .باشد  به عهده طرف قرارداد میلت لیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دو مسؤو ـ   1تبصره  
نماینـد    ربط دریافت می    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       کاربري و طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ      ـ     3 تبصره  

هـا   مور بپذیرد و حقوق و مزایاي آن از کارکنان شاغل را به عنوان مأ      %) 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 مربوطه توسط باالترین مقام دستگاه ذي

دد و در گـر  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     
  .تصویب شوراي اقتصاد خواهد رسید

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       شامل هدف  ظایف مربوط،   حسب و 

  .لتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید 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 ربط تهیه و به تصویب هیأ هاي ذي دستگاه
ـ 1*  مـصوب  )1390 ـ  1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  224به موجب ماده   

  . گردیدبراي دوره برنامه پنجم تنفیذ و اصالحات و الحاقات بعدي آناین قانون  1389
  .برنامه سوم توسعه به پایان رسیده است قانون زمان اجرايالزم به ذکر است   ـ2*
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 يواگـذار .  شـود ینـه  کشور هزیزير مه و برنا یریت تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مد       یابد  یم
 ید در بازار پول و قبل از سررسها هدستگا و سایر ها  بانک،  ها  شرکت اعم از    ی اوراق به بخش دولت    ینا

  .ممنوع است
 تبصره، قابل واگـذاري  ین ا)ب ( و)لفا(ي   بندها يها  طرحنرفته     اوراق مشارکت فـروش   -ج

 در سقف مطالبات معوق طرح با ها طرحهیزات همان کنندگان تج به پیمانکاران، مشاوران و تأمین   
.  کـشور اسـت    یـزي ر   و برنامه  یریتربط و سازمان مد      ذي حساب  ي ذ ،اجراییتأیید رئیس دستگاه    

  . قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل نیستده،اوراق واگذارش
طور مـشترك    شود به هاي وابسته به آنها اجازه داده می هاي کشور و سازمان  به شهرداري -د

سـازمان  (  وزارت کـشور ییـد  و بـا تأ یـران  ای اسـالم يیا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهـور       
ریـال اوراق  ) 70,000,000,000,000(یلیـارد   تـا سـقف هفتـاد هـزار م        ) ها  یاري و ده  ها  يشهردار

نحـوه  با رعایت قـانون  مشارکت و صکوك اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن           
حداقل پنجاه درصـد   .کنندها منتشر    توسط شهرداري  آن   اجرایینامه    انتشار اوراق مشارکت و آیین    

  .یابد ي قطار شهري اختصاص میها طرحاز سقف اوراق موضوع این بند به %) 50(
 1394شده سال صـدور در سـال         مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین        

  .نافذ است
 به  ي قطار شهر  يها  طرح ي اجرا يبازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برا       ین تضم - هـ

 و   صـفر اسـت    یـاتی  بـا نـرخ مال     ها  يشهردار%) 50(درصد  دولت و پنجاه  %) 50(درصد  نسبت پنجاه 
  .باشد ریزي کشور می سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه%) 50(تضمین پنجاه درصد 

 محض فـروش اوراق مـشارکت و    ران موظف است به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ای  -و
هـا، گـزارش آن را بـه      و شـهرداري اجرایـی ي ها هدستگاصکوك اسالمی ارزي و ریالی از سوي     

) داري کـل کـشور      خزانـه ( کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی         یزير   و برنامه  یریتسازمان مد 
  .کنداعالم 
 و بازپرداخـت اصـل و سـود اوراق مـشارکت             نحوه واگـذاري، بازخریـد     اجرایینامه     آیین -ز

 این تبـصره بـا   )الف( از اوراق منتشره بند  ها  شرکت و سهم هریک از      )و( تا   )الف( يموضوع بندها 
 کـشور و وزارت  یـزي ر   و برنامه  یریتهمکاري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، سازمان مد       

تصویب   شود و به       این قانون تهیه می    ماه پس از ابالغ    دومدت   دارایی حداکثر تا     وامور اقتصادي   
  .رسد وزیران می هیأت
 یـات  اوراق مشارکت و صکوك اسالمی منتشرشده موضوع ایـن قـانون از پرداخـت مال               -ح

  .معاف است
سال   دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه             -ط
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ي تملـک  ها طرحمنظور تسویه بدهی مسجل خود بابت         بانام، صادر کند و به     یانام و     صورت بی   به
 فـروش آن در    یفـی  تکل یمـت شده برق و آب با ق       تمام یمتالتفاوت ق   اي و مابه    هاي سرمایه   دارایی

مـصوب  کـشور    عمـومی    قانون محاسبات)20( برق و آب مطابق مادهيها شرکت به  لسنوات قب 
ریـال بـه    )50,000,000,000,000(رد یلیـا به قیمت اسمی تا سقف پنجاه هـزار م   )36(1/6/1366

عنـوان    اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و بـه            . طلبکاران غیردولتی واگذار نماید   
) 37(1/9/1384 مـصوب    دار جمهـوري اسـالمی ایـران      ابزار مالی موضوع قانون بـازار اوراق بهـا        

  .شود محسوب شده و با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر می
 دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصـی را در الیحـه                  -1

 اعتبـار مـصوب در بودجـه    ي تکـافو یـا در صورت عـدم وجـود   . کند یبینی م بودجه سنواتی پیش 
 از محـل  یـی  و داراي توسط وزارت امور اقتـصاد     ید، در سررس  ی دولت، اسناد خزانه اسالم    یعموم

 بـه  یادشده اسناد یه حکم تا زمان تسو ینا.  و پرداخت است   ین سال قابل تأم   مان ه یمدرآمد عمو 
  . استیقوت خود باق

 اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و    -2
  .رس فراهم کنداوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابو

 پـس از سررسـید   یي عامل براي توزیع و بازپرداخت اسناد خزانـه اسـالم     ها  بانک تعیین   -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
 تصویب ایـن قانون توسط سـازمان  تاریخماه از  سه مدت  این بند ظرف اجراییه نام  آیین -5

 ی اسـالم  ي جمهـور  ي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکز         یزير   و برنامه  یریتمد
  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می  تهیه مییرانا

 ی تعاون ی و حقوق  یقیص حق  خود به اشخا   ی قطع هاي ی بده شود   به دولت اجازه داده می     -ي
 ی شده، با مطالبات قطعیجاد ا1392 سال یانارچوب مقررات مربوط تا پا  ه را که در چ    یو خصوص 

 منظـور وزارت امـور   ینبـد .  کنـد یهاز اشخاص مزبور تسو) یسسات دولتؤ و مها هوزارتخان(دولت  
و در کنـد   مـی صـادر   » خزانـه یهاوراق تسو« را با عنوان    ی خاص ي اسناد تعهد  ایی، و دار  ياقتصاد

 یـن ا. دهـد   ی طلبکار و متقابالً بدهکار قرار م      ی و تعاون  ی خصوص ی و حقوق  یقی اشخاص حق  یاراخت
  

تسجیل عبارت است از تعیـین میـزان بـدهی          : 1/6/1366مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور    20 ماده   ـ 36
  . اسناد و مدارك اثبات کننده بدهیموجب قابل پرداخت به

 مندرج در سامانه ملـی قـوانین و         1/9/1384 به قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب            ـ 37
  .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.مقررات ج

http://www.dotic.ir
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 و  هـا   شـرکت  و   اجرایـی  يهـا   هدسـتگا  بـه    یادشـده  اشخاص   ی بده یهاسناد صرفاً به منظور تسو    

  . گیرد ی مورد استفاده قرار میمؤسسات دولت
 و  ی خـصوص  ی و حقـوق   یقـی  اشـخاص حق   یطعـ  مطالبات ق  یه دولت مجاز است جهت تسو     -ك

اوراق « یـال ر)10,000,000,000,000(یلیـارد   تا سـقف ده هـزار م     ی دولت يها  شرکت از دولت و     یتعاون
 ی معاف بوده و به عنـوان ابـزار مـال   یاتاوراق مزبور از پرداخت هرگونه مال. ید منتشر نما»صکوك اجاره 

 و ي امـور اقتـصاد  یـر  وزيمحسوب و با امـضا  ایران   جمهوري اسالمی  بازار اوراق بهادار     ونموضوع قان 
 نحـوه انتـشار اوراق     اجرایی نامه  یینآ.  است یهاوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانو      . شود  ی صادر م  ییدارا

، ربـط   ي ذ ی دولتـ  يها  شرکت آن حسب مورد توسط دولت و        ین، بازپرداخت، سود و تضم    صکوك اجاره 
 یـزي ر   و برنامـه   یریت سازمان مـد   یشنهاد قانون، به پ   ین شدن ا  ءالجراا   الزم یخسه ماه از تار   مدت  ظرف  

 یـأت  هیب بـه تـصو  یـران  ای اسـالم ي جمهـور ي و بانک مرکـز  یی و دارا  يکشور، وزارت امور اقتصاد   
دهنـده مالکیـت       اوراق صکوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است کـه نـشان              .رسد  ی م یرانوز

  .باشد رد اجاره قانونی میمشاعی دارنده در منافع مو
 نسبت به انتشار و فروش اوراق مـشارکت         شود  ی اجازه داده م   ي به وزارت راه و شهرساز     -ل

و  هـا   ه آزادرا يهـا   طرح ي جهت اجرا  یالر) 15,000,000,000,000 (یلیارد پانزده هزار م   یزانبه م 
 يهـا   طرححاصل از    ید بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوا         ینو با تضم  خطوط ریلی   

 مفـاد قـانون     یـت بـا رعا  )  و خطوط ریلی   شده  احداث يها  ه و عوارض آزادرا   یحق دسترس ( مذکور
  .کندنحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام 

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است نسبت به چـاپ و انتـشار              -الف -7تبصره  
وب شوراي پول و اعتبار و با مـسدود         چک بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در سقف مص          ایران

 قـانون پـولی و   )21( اندوختـه اسـکناس موضـوع مـاده      ارت هیأتنمودن معادل ریالی آن تحت نظ  
  .کند ماقدا )38(18/4/1351بانکی کشور مصوب 

  
  : با اصالحات بعدي18/4/1351 قانون پولی و بانکی مصوب 21 ماده ـ 38

ایـن   5دار نظارت بر حسن اجراي مفـاد مـاده     هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهدهـ )18/12/1358اصالحی (لفا
 5هاي موضوع ماده  حساب دارایی شده و همچنین نگاهداري هاي چاپ قانون از طریق تحویل و نگاهداري اسکناس

ـ   نمایش و نظارت بر ورود و خروج بهو صورت جواهرات ملی و تنظیم مقررات مربوط  عـالوه   هآنها از خزانه بانک و ب
  .باشد هایی که باید از جریان خارج شود می کردن اسکناس نظارت در معدوم

  :شود ت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میأ هیـ )18/12/1358اصالحی (ب 
  مزبور به انتخاب مجلس )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

t  
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 مـشروط بـه عـدم افـزایش خـالص           1394 هرگونه اسـتفاده از تـسهیالت ارزي در سـال            - ب
  . استیران ای اسالميورهاي خارجی بانک مرکزي جمه دارایی
، گسترش و نوسازي   )ایمیدرو(یران ا ی معدن یع معادن و صنا   ينوساز و   سعهتو هاي  ن به سازما  - ج

 سـازمان   و) پتروشـیمی و نفـت    (ربـط وزارت نفـت        ي دولتی تابعه ذي   ها  شرکت،  )ایدرو(صنایع ایران 
 و توسـعه  گـذاري  یه سـرما یـت منظـور تقو   بـه شـود  یاجازه داده مـ ي ا  و حمل و نقل جاده  يراهدار

صنعت، معدن،  یزات و تجهآالت ین ماشید و تولین تأمي برای و تعاونی بخش خصوصهاي یتفعال
 مبلـغ   آالت  ین ماش سازي و نو  ي و بازساز  )يتکنولوژ(فناوري   سازي  ی بوم نفت، گاز و پتروشیمی و    

ـ       یـال ر) 4,000,000,000,000(یلیـارد    هزار م  چهار وجـوه   خـود در قالـب       ی از محـل منـابع داخل
 عامل  يها  بانک یار منعقده در اخت   ي براساس قراردادها  یالت سود و کارمزد تسه    یارانه یاشده   اداره

ي و  راه و شهرسـاز جارت، صنعت، معدن و تيها هتخانارچوب دستورالعمل وزارهقرار دهد تا در چ    
 يهـا   بخـش  یط واجـد شـرا    یان متقاضـ  یـار  مربوطـه در اخت    یو مقررات قـانون   ) حسب مورد (نفت  

  .یرد قرار گیردولتیغ
شـود نـسبت بـه        به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده مـی          -الف -8تبصره  

 هـزار  دویـست ازاي هر کـارت   ي رانندگی عادي به هوشمند اقدام و به ها  هصدور و تعویض گواهینام   
 )5(ه  جـدول شـمار  140151درآمد حاصله به حساب ردیف درآمـدي        . کندریال دریافت   ) 200,000(

 جـدول  530000 – 75و معـادل وجـوه واریـزي از محـل اعتبـار ردیـف             شـود     می زاین قانون واری  
                                                                                                        

u  
  دار کل کشور ـ خزانه 4
 ـ رییس کل دیوان محاسبات 5
  ت نظارأـ رییس هی 6

 با مجلس مزبور خواهد بود و       )2(*ملی مدت مأموریت نمایندگان مجلس شوراي       ـ )18/12/1358اصالحی  (تبصره  
  .این سمت باقی خواهند مانده تخاب جانشین، بدر هر حال تا ان

 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

 کرد کـه  اي دریافت خواهند الزحمه حق  براي حضور در جلسات هیأت)3(* اعضاي هیأت نظارت اندوخته اسکناس-د 
  .گردد عمومی تعیین می تصویب مجمع به پیشنهاد رییس کل بانک و

» مجلس شوراي اسالمی  « نام مجلس شورا     31/4/1359به موجب قانون تعیین نام مجلس مصوب          –2*و  1*
  .تعیین گردید

اها، شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شـور  مجلس نمایندگان انون عضویت و لغو عضویتبه ق  –3*
 سامانه ملی قوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه               در مندرج   24/1/1393 مصوب   ها مجامع و سایر هیأت   

  .رجوع شود www.dotic.irنشانی

http://www.dotic.ir
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گیرد تا بابـت هزینـه        این قانون در اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار می          ) 9(شماره

روي  نی صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت            
  .رسدانتظامی به مصرف ب

قیمت تحویل روي کـشتی  %) 5(درصد  عوارض واردات خودروهاي سواري به میزان پنج  -ب
داري کـل کـشور تـا         درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانـه        . یابد  افزایش می ) فوب(در مبدأ   

مبـوالنس مـورد    منظور تـأمین آ     ریال به ) 1,500,000,000,000(هزار و پانصد میلیارد       سقف یک   
  .گیرد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میتیارنیاز اورژانس کشور در اخ

 بـه   یـرو  وزارت ن  یشنهاد که به پ   یارچوب دستورالعمل ه تعرفه خدمات آب و فاضالب در چ       -ج
  .گردد ی میین تعرسد، ی اقتصاد مي شورایبتصو

تـرین شـهر محاسـبه       تعرفه نزدیک %) 50(درصد  تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه      
 .شود می

 قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم         )52 ( سقف معافیت مالیاتی موضوع مـاده      -الف-9تبصره  
یلیـون   و هـشت م    ی و سـ   یکـصد ، مبلـغ    1394 بـراي سـال      )39(توسعه جمهوري اسالمی ایران   

و %) 10(درصـد  دهبه نـرخ    تا هفت برابر    آن   شود و مازاد    ریال در سال تعیین می    ) 138,000,000(
 اجراییي ها هدستگابراي بخش خصوصی و دولتی و سایر %) 20(درصد  مازاد بر این به نرخ بیست     

 قـانون محاسـبات عمـومی       )5( و مـاده     )40( قانون مـدیریت خـدمات کـشوري       )5( دهموضوع ما 
  .دشو تعیین می )41(کشور
 و اصـالحات  17/2/1387مـصوب   مدت اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده       -ب

  
سـقف   :15/10/1389 مـصوب    ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   52 ماده   ـ 39

 در طول برنامه هر سـاله در بودجـه سـنواتی        )1(*هاي مستقیم   مالیاتقانون  ) 85(و  ) 84(معافیت مالیاتی موضوع مواد   
مشمول قانون نظام هماهنـگ پرداخـت مـصوب     «جاي عبارت     قانون مذکور به  ) 85(همچنین در ماده  . شود  تعیین می 

و قـسمت اخیـر     ) 2(و  ) 1(هاي دولتی موضـوع مـواد         ها و مؤسسات و سایر دستگاه       وزارتخانه«عبارت  » 12/6/1370
قـانون مـدیریت خـدمات    ) 5(هاي اجرایـی موضـوع مـاده    قانون مدیریت خدمات کشوري و نیز سایر دستگاه  ) 5(ماده

قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجراي فصل دهم قانون مـدیریت خـدمات کـشوري و                 ) 5(کشوري و ماده  
» عـالی و تحقیقـاتی  هـا و مؤسـسات آمـوزش     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
  . رجوع شود3تبصره ) ط( بند زیرنویس  به ـ 40
  . رجوع شود4 تبصره زیرنویس  به ـ 41
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  . دشو  میید تمد1394تا پایان سال بعدي آن 
 قـانون  )101( موضوع ماده یالت شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی براي برخورداري از تسه -ج
 قـانون برنامـه پنجـساله    )119( مـاده    )2(و تبـصره     )42(3/12/1366هاي مستقیم مصوب     مالیات

ان مشاغل وسائط نقلیه، امالك و منبع ارث        براي صاحب  )43(پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران    
  .  الزامی نیست1394 تا 1390 يها سال عملکرد يبرا

 طبق قـانون مکلـف   1394اشخاصی 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   ي مقـرر در قـانون مالیـات   هـا  هها و بخشودگی جریم مذکور، از کلیه معافیت  توسط سازمان   
  . شوند ارزش افزوده در سال مربوط محروم می  برمالیاتمستقیم و قانون 

ي آبفاي شهري سراسر کشور مکلـف اسـت عـالوه بـر             ها  شرکت وزارت نیرو از طریق      -هـ
) 150(وپنجاه ش آب شرب مبلـغ یکـصد  شهري، به ازاي هر مترمکعب فرو      بهاي    دریافت نرخ آب  

وجـوه  %) 100(صددرصـد . نمایـد داري کل کشور واریـز        ن آب دریافت و به خزانه     اریال از مشترک    
ریال از محل حـساب مـذکور صـرفاً         ) 390,000,000,000( ردیلیا و نود م   یصددریافتی تا سقف س   

خص کمبود آب شرب    اعتبار مذکور براساس شا   . یابد  جهت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می     
ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضـالب کـشور             هاي کشور در مقاطع سه      سالم بین استان  

  
  :  با اصالحات بعدي3/12/1366مصوب  هاي مستقیم اتقانون مالی از ـ 42

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  الیات معاف و مازاد آن به نرخاز پرداخت م 
  )1(* . به بعد جاري است1382تسلیم اظهارنامه براي استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال 

حـداکثر از دو معافیـت       ءهاي مدنی اعـم از اختیـاري و قهـري شـرکا              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   شریک تلقی و معافیت مقـرر بـه زو  یکجیت 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 (ه قوانین مالیاتی    هاي مستقیم به مجموع     براي مالحظه قانون مالیات     – 1*

  . مراجعه شود
 :15/10/1389 مـصوب    ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   119 ماده   2 تبصره   ـ 43

  .تسلیم اظهارنامۀ مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی است
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هـا و     اسـتان  یـزي ر   و برنامـه   یریتشود تا پس از مبادله موافقتنامـه بـین سـازمان مـد              توزیع می 

عنـوان درآمـد شـرکت        وجوه فـوق بـه    . شودها هزینه     ي آب و فاضالب روستایی استان     ها  شرکت
  .شود گردد و مشمول مالیات نمی ربط محسوب نمی يذ

در  )44( قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران            )119( حکم ماده    -و
  .ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاري است مورد معافیت

 ازاي هر کیلو وات ساعت بـرق         وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهاي برق به          -ز
ن اعنوان عوارض برق در قبـوض مربوطـه درج و از مـشترک               ریال به   )30( شده، مبلغ سی    فروخته

ن خـانگی  ااسـتثناي مـشترک   بـه هاي اطراف روستاها و شـهرها     باغ    شهرها و خانه    از جمله باغ  برق  
 کـل   داري  خزانـه ی نزد   وجوه حاصله به حساب خاص    . ي کشاورزي دریافت نماید   ها  هروستایی و چا  

ریال صرفاً بابت   ) 4,000,000,000,000(یلیارد و حداکثر تا سقف چهار هزار م       شود   می کشور واریز 
ي برق روستایی و تولید بـرق تجدیدپـذیر و پـاك، توسـط              ها  هحمایت از توسعه و نگهداري شبک     

  .شود میشرکت توانیر هزینه 
 1394سـال    درشـود  یاجـازه داده مـ  ) هـا  یـاري  و ده هـا   يسازمان شهردار (  وزارت کشور    به – ح
 معـادل هفـت هـزار    )45( بر ارزش افزودهیات قانون مال)39( ماده )2(از وجوه تبصره %) 20(درصد   بیست

  
دولت موظف   :15/10/1389 مصوب ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   119 ماده ـ 44

  :عمل آورد هاي مالی اقدامات ذیل را به  هاي مالیاتی و شفاف سازي حمایت است در راستاي هدفمند سازي معافیت
  هاي قانونی مالیاتی جاي معافیت الف ـ جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به 

   مذکور به صورت جمعی ـ خرجی در قوانین بودجه ساالنه مالیاتی هاي  معافیتب ـ ثبت 
  .گیرد هاي قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی  به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ـ1تبصره 
  .مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداري از هرگونه معافیت مالیاتی است ـ تسلیم اظهارنامۀ 2تبصره 

 کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي 17/2/1387مصوب   قانون مالیات بر ارزش افزوده39 ماده 2  تبصره ـ 45
نـام وزارت کـشور افتتـاح     داري کـل کـشور بـه    حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانـه  :)1(*اسالمی

ایـن مـاده و   ) الـف (ر بنـد  هـاي اخیـ   توزیع مذکور در قسمت نحوه به استثناء(وجوه واریزي به حساب مزبور . شود می
 شـهرهاي بـاالي یـک میلیـون نفـر     (کالن شـهرها  ) %20(به نسبت بیست درصد ) قانون این) 38(ماده) 1(تبصره 
یافتگی و جمعیت  کمترتوسعه سایر شهرها بر اساس شاخص) %60(بر اساس شاخص جمعیت، شصت درصد) جمعیت
نظـر کـارگروهی متـشکل از نماینـدگان معاونـت      تحـت   ها بر اساس شاخص جمعیـت  دهیاري) %20(درصد و بیست
  و وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر بـه )2(*جمهور 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  زارت کشور و شـوراي عـالی  اقتصادي و دارایی، و 

هـا و   شـهرداري  جـز پرداخـت بـه   نه برداشت از حساب تمرکز وجـوه ب هرگو. شود ها هزینه می ها و دهیاري شهرداري
یـن مـاده ممنـوع    ا)3(*)1(ایـن قـانون و تبـصره   ) 38(مـاده ) 3( و )2(هاي ، تبصره )37(ها و وجوه موضوع ماده     دهیاري

t  
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 ین کمـک و تـأم     ي را بـرا   گیرد  ی آن وزارتخانه قرار م    یارریال که در اخت   ) 7,000,000,000,000(یلیارد  م
روســتاها بــه نــسبت هــزار نفــر جمعیــت و  یکــصد یــرز يهــا  شــهری و عمرانــی خــدماتآالت شــینما

 .کند ینه هز%)30(درصد و سی%) 70(درصد هفتاد
انــد   کلیــه افــرادي کــه حــق بیمــه اجتمــاعی روســتاییان و عــشایر را پرداخــت نمــوده-ط

 قـانون در  تواننـد از مزایـاي ایـن    که در روستا و شهر دیگـري نیـز سـاکن باشـند مـی              درصورتی
این حکم شامل افرادي است که در طول ایام اجراي قانون، حق بیمه             . ند استفاده نمای  1394سال

  .اند پرداخت کرده
 یـدي  تول ی اشخاص حقـوق   يبرا« عبارت   )46(یم مستق هاي  قانون مالیات ) 202( در ماده    -ي

 یـا شـده و      ثبـت  یهسرما%) 20( درصد یست از ب  ربط  ي ذ ی از مراجع قانون   يبردار   پروانه بهره  يدارا
 از  یـدي  تول یقـی  و اشـخاص حق    ی اشخاص حقـوق   یرریال، سا )5,000,000,000(رد  یلیام مبلغ پنج 

 از  یقی اشخاص حق  یرریال و سا  )2,000,000,000( یلیارد  م  دو یاشده و    بت ث یهسرما%) 10(درصد ده
  .شود ی م»یال ریلیونم ده« عبارت یگزین جا»ریال)100,000,000(یلیون صد میک

 و  هـا  بر عوارض دریـافتی بـراي واردات کاال         دولت مکلف است عالوه    1394 در سال    -ك

                                                                                                        
u  
هـا و   بار به شوراي عالی استان عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یک وزارت کشور موظف است، گزارش. باشد می

  .اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید کمیسیون
ـ 1* مدت اجراي آزمایـشی  ، )همین مجموعه( کل کشور 1394قانون بودجه سال ) 9(به موجب بند ب تبصره   
  .ید گردید تمد1394تا پایان سال  و اصالحات بعدي آن 17/2/1387مصوب نون مالیات بر ارزش افزوده قا
  .ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ـ2*
ـ 3* براي مالحظه قانون مذکور به مجموعه قوانین مالیاتی از انتشارات این معاونت و یا به سامانه ملی قوانین   

  .رجوع شود www.dotic.irمهوري اسالمی ایران به نشانیو مقررات ج
  : با اصالحات بعدي3/12/1366مصوب  هاي مستقیم قانون مالیاتاز   ـ 46

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     عـی آن  ج بدهکاران مالیاتی که میزان بـدهی قط         خرو

ل اشـخاص حقـوقی خـصوصی بابـت بـدهی قطعـی               حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسؤو        . جلوگیري نماید 
هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی      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     و ایصال آن می    مکلف به کسر  
  .باشند زارت یا سازمان مزبور مکلف به اجراي این ماده می و

 در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقـدام بـه نقـل و    ـ   )27/11/1380اصالحی  ( تبصره  
تواند نسبت بـه ابطـال اسـناد مـذکور از             اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می           انتقال  

  .طریق مراجع قضایی اقدام نماید

http://www.dotic.ir
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 از قبیــل لــوازم صــوتی و تــصویري و لــوح فــشرده، تــا ی دســتیع و صــنایمحـصوالت فرهنگــ 

حاصل را به      و منابع  کندگونه کاالها و محصوالت افزوده و دریافت         به تعرفه این  %) 4(چهاردرصد
-111حاصـله از محـل ردیـف         ددرآم. نمایدکشور واریز    کل داري نهحساب درآمد عمومی نزد خزا    

 تبصره، با ین مشمول ايفهرست کاالها. یابد  این قانون اختصاص می  )9( جدول شماره    530000
 و سـازمان    ی مشترك وزارت صنعت، معدن و تجـارت، وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالم               یشنهادپ
ـ تاریخ  از ماه یک و ظرف مدت    شود  یه می  ته ي و گردشگر  ی دست یع صنا ی، فرهنگ یراثم  یبصوت
  .رسد ی میران وزیأت هیب قانون به تصوینا

هـاي    سـازمان 1394ریزي کشور موظف است بر بودجه سـال    سازمان مدیریت و برنامه -ل
 ایـن منـاطق را در پیوسـت    1395مناطق آزاد و ویژه اقتـصادي دولتـی نظـارت و بودجـه سـال              

  . کل کشور منظور کند1395الیحه بودجه سال ) 3(شماره
 اظهارنامـه مالیـاتی و   1394ي سازندگی مکلفند در سـال  ها ه مقدس و قرارگاهاي  آستان -م

 و مؤسـسات بـا   هـا  شـرکت  مرتبط بـا سـهام خـود در    1393حساب سود و زیان درآمدهاي سال   
هاي اقتصادي نظیر صنعتی، معدنی، تجاري و خـدماتی را تـسلیم ادارات مالیـات کـرده و                  فعالیت

منـابع درآمـدهاي مالیـاتی      . هـاي مـستقیم پرداخـت کننـد         تمالیات آن را براساس قـانون مالیـا       
 -ي تابعه آستان قدس رضوي موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعـی               ها  شرکت

  .گیرد خرجی در اختیار این آستان قرار می
هاي تابعه و وابسته بـه آن    وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان -1 - الف –10تبصره  

 نـزد   130423حاصل از واگذاري، اسـتخراج و فـروش معـادن خـود را بـه ردیـف                  مکلفند عواید   
  .داري کل کشور واریز کنند خزانه
برداري آنها به     آهن که پروانه بهره     کننده سنگ    کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج      – 2

سـت  ي تابعـه ا   هـا   شرکتو  ) ایمیدرو(نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران           
باشند موظفند بابت حق انتفـاع پروانـه          ي تابعه می  ها  شرکتولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و        

مبلغ فروش محصوالت خود %) 25( بیست و پنج درصد 1394برداري از معادن فوق در سال  بهره
داري کل کشور  این قانون نزد خزانه) 5( جدول شماره 130419را به حساب درآمد عمومی ردیف    

  .رداخت کنندپ
گذاري براي تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و بـه شـرح      درصورت سرمایه 

  :شود زیر پرداخت می
بندي شـده معـادل بیـست و پـنج      آهن خام و دانه   صورت سنگ    فروش محصول به   – 2 – 1
  مبلغ فروش %) 25(درصد 
ي تحـویلی بـراي     هـا   هشردشامل افـ  ) کنسانتره(صورت افشرده      فروش محصول به   – 2 – 2
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و یـک و نـیم       فروشی به خارج از شرکت معـادل بیـست          هاي درون شرکت و افشرده      سازي  گندله
  مبلغ فروش %) 21,5(درصد 
  مبلغ فروش افشرده%) 18(صورت گندله معادل هجده درصد   فروش محصول به– 2 – 3
 مبلـغ فـروش     %)15( فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد           -2 – 4
  افشرده

) فرآوري(ارزش    گیرد که زنجیره    یی تعلق می  ها  شرکتصرفاً به   ) 2-4(و  ) 2-3(،  )2-2(موارد  
  .را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند

ي موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به       ها  شرکتکه    درصورتی
گذاري   سرمایه%) 10(درصد  دستی کنند به میزان ده      پایینگذاري در معادن و صنایع معدنی         سرمایه
  .شود برداري محاسبه می عنوان حق انتفاع بهره گرفته از محل سود، به صورت
و مبلــغ پــنج هــزار و چهارصــد میلیــارد ) 1(درآمــد موضــوع جــزء %) 50(درصــد  پنجــاه-3

 میـزان دریـافتی   متناسـب بـا  ) 2(ریال از مبـالغ واریـزي موضـوع جـزء      ) 5,400,000,000,000(
-123 و   530000-83ي  ها  ردیفداري کل کشور از طریق        یافته توسط خزانه    صورت تخصیص   به

ــران و   %) 80(هــشتاددرصد (530000 ســازمان توســعه و نوســازي معــادن و صــنایع معــدنی ای
در اختیار وزارت صنعت، معـدن     ) شناسی و اکتشاف معدنی کشور      سازمان زمین %) 20(درصد  بیست

محیطـی   ي پژوهشی کاربردي، زیستها طرحي اکتشافی،  ها  طرحگیرد تا جهت      ار می و تجارت قر  
  .هاي معدنی هزینه شود و ایجاد زیرساخت

 40301001ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف      ) 500,000,000,000(مبلغ پانصد میلیارد    
  .شود هاي معدنی می صرف زیرساخت

عادن موضوع این جزء به حـساب خزانـه معـین            هر یک از م    1394 مالیات بردرآمد سال     - 4
  .شود استان محل استقرار معدن واریز می

 درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحکـم مطالبـات مـستند بـه اسـناد                  -5
 اجرایـی  و مقـررات     )47(قانون محاسبات عمـومی کـشور     ) 48(االجراء است و براساس ماده        الزم

  .ل وصول استهاي مستقیم قاب قانون مالیات
  

لتـی از     هـا و مؤسـسات دو       زارتخانـه   مطالبات و  :1/6/1366 مصوب   کشور  قانون محاسبات عمومی   48 ماده   ـ 47
هـاي   االجرا به مرحله قطعیت رسیده است برطبق مقررات اجرایـی مالیـات          زمموجب احکام و اسناد ال      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*
  .نت رجوع شودوزراي دادگستري و امور اقتصادي و دارایی از انتشارات این معاو
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 گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است نـسبت بـه اسـترداد حقـوق ورودي کاالهـاي                  - 6

قـانون امـور گمرکـی مـصوب        ) 68(تـا   ) 66(قطعات وارداتی موضوع مـواد      وارداتی از همان مواد و      
تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سـال تـسویه    مدت پانزده روز از محل     ظرف )48(22/8/1390
  .، اقدام کندمایدن می

کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفـال متناسـب بـا ارزش افـزوده              کلیه استخراج  -ب
  .برداري پرداخت کنند ناشی از استخراج معادن، حق انتفاع بهره

 نوع ماده معـدنی و ارزش ذاتـی آن بـه            میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،        
ریـزي کـشور بـه تـصویب          ن و تجارت و سازمان مـدیریت و برنامـه         پیشنهاد وزارت صنعت، معد   

  .رسد وزیران می هیأت
اي کـه حـق       کننده  برداري افراد استخراج     معدن و تجارت موظف است از بهره        وزارت صنعت، 

سـازمان  (عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارایی    کنند ممانعت به    انتفاع مذکور را پرداخت نمی    
  .را اعمال کند )49(قانون محاسبات عمومی کشور) 48(نیز ماده ) شورامور مالیاتی ک

  
  :22/8/1390 از قانون امور گمرکی مصوب ـ 48
ـ 66ماده  به منظور حصول اطمینان از اجراي مقررات گمرکی، وصول وجوه متعلقه، صـحت منـدرجات اظهارنامـه و     

اسناد، کاالهاي اظهارشده از لحـاظ نـوع جـنس، تعـداد، وزن، ارزش، کـشور سـازنده، تعرفـه و سـایر مشخـصات و                        
وظایف ارزیابـان، کارشناسـان و سـایر کارکنـان،          . هاي گمرکی قرار گیرند     باید مورد ارزیابی و کنترل    مجوزهاي الزم   

برداري، نقص اسناد، کشف تخلف و گزارش آن، نحوه و میزان وارسی و معاینه براسـاس اصـول انتخـاب         نحوه نمونه 
  .شود ط گمرك ایران تعیین و ابالغ میخطر و وارسی اتفاقی و درج نتایج وارسی در اظهارنامه طی دستورالعملی توس

ـ  تواند با حضور صاحب کاال یا نماینده   به تشخیص گمرك یا تقاضاي صاحب کاال، وارسی و ارزیابی کاال میتبصره 
  .قانونی وي انجام شود

ـ 67ماده  در  هرگاه در جریان ارزیابی اختالفاتی به زیان دولت مشاهده شود، ارزیابـان موظفنـد مـشروح اخـتالف را     
اظهارنامه نوشته و امضا نمایند و بالفاصله صورتمجلس تخلف حاکی از شـرح اخـتالف از طـرف سـرویس ارزیـابی                      

  .شود تنظیم و به اظهارنامه ضمیمه و براي تعیین جریمه به رییس گمرك ارایه می
ـ 68ماده هاي انجـام خـدمات     هرگاه در جریان ارزیابی اختالفاتی که مستلزم دریافت تفاوت حقوق ورودي و هزینه 

مانند اینکه نام یکی از دو نـوع کـاالي مجـاز کـه حقـوق      (نباشد کشف شود و کاال داراي شرایط ورود یکسان باشد       
در این صورت نیـز مـشاهدات مـأموران    ) جاي نام دیگري در اظهارنامه نوشته شده باشد        ورودي آنها یکسان است به    

گمـرك پـس از اخـذ جریمـه موضـوع      س تخلـف بـا اطـالع ریـیس      باید در اظهارنامه قید و بدون تنظیم صورتمجل       
  .شود ، اجازه اصالح مورد اشتباه داده می)1(*قانون) 110(ماده

  . ویرایش اول از انتشارات این معاونت مراجعه نمایید– قانون امور گمرکی چاپ سوم به مجموعه  ـ  1*
 10بند الـف تبـصره     به زیرنویس    1/6/1366 مصوب کشور  قانون محاسبات عمومی   48ماده اي مالحظه بر ـ 49

   .مراجعه شود
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  .گیرد برداري از معدن تعلق می حق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره
 سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفـاع پروانـه             -1
 دریافت حقوق دولتی معادن، بـه تناسـب بـه     برداري موضوع این تبصره، از مجموع وصولی،        بهره

  . پرداخت کند130419مانده را به ردیف   و باقی130408ردیف 
مـاه از تـاریخ     وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت شـش              -2

تصویب این قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسـبه و دریافـت                
  .از معادن را تعیین کند و به اجراء گذاردحقوق دولتی 

 و بـا    یقـانون اساسـ   ) 44(  اصل چهل و چهـارم     ی کل يها  سیاست ي قانون اجرا  ي در اجرا  -ج
  وزارت صنعت، معـدن و تجـارت       29/12/1307 مصوب   یات دخان ی به لغو قانون انحصار دولت     یتعنا

 بابـت   یـران  ا یـات  شـرکت دخان   یـافتی موظف است نـسبت بـه وصـول خـالص هرگونـه وجـوه در              
 يمـصوبه واگـذار   « یخ پـس از تـار     ی انحصار محصوالت دخان   قوق ح یرو سا ) هولوگرام(نگاشت تمام

 بـر اسـاس گـزارش    » کارکنان صنعت فوالد ی صندوق بازنشستگ  یونسهام شرکت مزبور بابت رد د     
 داري کل کـشور موضـوع ردیـف    حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه  

 از محـل  یـزي از وجوه وار%) 40(درصد  چهلمعادل. کند یز قانون وار  ین ا )5( جدول شماره    130421
به تأمین مستمري بازنشـستگان صـنعت فـوالد          قانون   ین ا )9( جدول شماره    530000- 101 یفرد

  .کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد
 در  ی در حـوزه محـصوالت دخـان       ی و حقوق دولتـ    یتی حاکم یفظا و يساز   تا شفاف  همچنین

 وزارت صـنعت،    ی،قانون اساس ) 44( اصل چهل و چهارم    ی کل يها   سیاست ي با قانون اجرا   یقتطب
 دریافتی  ی حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولت        يمعدن و تجارت موظف است درآمدها     

  .ید نمایز وارمذکور ي درآمدیف به رد1394 سال ی را طی دخانت محصوالیدبابت واردات و تول
 تــا یــال،ر) 20,000,000,000(یلیــارد میــست تــا ســقف بشــود ی بــه دولــت اجــازه داده مــ- د
 ي واحـدها  یطـی مح یـست  ز یت وضـع  ي ارتقا یا یقاتی تحق يها  هینآن بخش از هز   %) 50(درصد پنجاه

 یـا  خـدمت    یـا  کاال   ید تول ازی را که منجر به کسب حق امت       يبردار   پروانه بهره  یا مجوز   ي دارا یديتول
 یـن  ااجرایـی  نامـه  یینآ. ید شده است، کمک نما    المللی  ین ب یا ی داخل صالح  ي مراجع ذ  زثبت اختراع ا  

 یـی  و داراي امور اقتصاديها ه وزارتخانیشنهاد قانون به پین ایب تصویخماه از تار سهمدت بند ظرف  
  . رسد ی میرانز ویأت هیب به تصويو صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورز

گـذاران حقیقـی و حقـوقی بخـش            به منظور تـشویق و جلـب سـرمایه         -الف -11تبصره  
ي ســهامی زراعــی و هــا شــرکتبــران و  هــاي آب هــاي تولیــدي و تــشکل غیردولتــی و تعــاونی

ي هـا  طـرح ها، تسریع در احداث، تکمیل و تجهیـز   بندان  هاي کشاورزي در امر احداث آب      شهرك
هـاي نـوین     ي و زهکشی، اجراي عملیات آب و خـاك کـشاورزي و روش            ي فرعی آبیار  ها  هشبک
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 ملی و استانی از محـل اعتبـارات         اجراییي  ها  هدستگاسازي مصرف آب و انرژي،        آبیاري و بهینه  

 اعتبـارات   40201 و   40152ي  هـا   هاي مربـوط ذیـل برنامـ        هاي سـرمایه   ي تملک دارایی  ها  طرح
 سهم دولـت    عنوان  هب%) 85(درصد    ا تا هشتادوپنج  ي موصوف ر  ها  طرحنیاز احداث و تکمیل     مورد

صورت نقدي یا تأمین کارگر یا تهاتر  برداران به عنوان سهم بهره  به یماندهصورت بالعوض و باق     به
  .زمین یا کاالي مورد نیاز در اجراي طرح پرداخت نمایند

مـشارکت  ي اصلی آبیـاري و زهکـشی        ها  هبردارانی که در احداث شبک      محروم و بهره   مناطق
ي فرعـی آبیـاري و زهکـشی        هـا   هنموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشارکت در احداث شـبک          

  .معافند
گذاري و مشارکت بخش غیردولتی و  سرمایه براي تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهاي  -ب

ي هـا   بانکاي کشور،     هاي سرمایه   ي تملک دارایی  ها  طرحگذاري در     منظور جلب انگیزه سرمایه     به
متقابل  شده بخش غیردولتی و بیع      عامل مکلفند قراردادهاي خرید تضمینی کاالها و خدمات تولید        

هاي قابل قبـول بـراي     را به عنوان تضمین   ها  طرحگونه    در این  اجراییي  ها  هدستگامنعقد شده با    
  .اعطاي تسهیالت بانکی تلقی نمایند

اند و قـادر بـه        سالی خسارت دیده   کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشک         -ج
اند، از پرداخت جریمه براي مدت معذوریت معاف       پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشده       

 کـشور و وزارت  یـزي ر  و برنامـه یریت این بند با پیشنهاد سـازمان مـد    اجرایینامه    آیین. باشند  می
ن بـه تـصویب هیـأت وزیـران      دو ماه پس از ابالغ این قـانو       ظرف مدت جهاد کشاورزي حداکثر    

  .رسد می
هاي حمـایتی     مؤسسات مالی و صندوق    اعم از دولتی، غیردولتی و    ي کشور   ها  بانک کلیه   -د

ي اشخاص حقیقی ها واماند، موظفند بازپرداخت      که به بخش کشاورزي تسهیالتی پرداخت نموده      
گیـر و   هاي همـه  ريو حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیما        

سوزي غیرعمدي شده باشـند را بـا تأییـد کـارگروهی متـشکل از                  و یا آتش   بهیا حوادث غیرمترق  
نمایندگان جهاد کشاورزي شهرسـتان، بانـک مربـوط در شهرسـتان، صـندوق بیمـه کـشاورزي                  

 )12(مالی اضافی از محل اعتبارات مـاده   شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمین بار    
بینی نشده   و اعتبارات پیش)50(31/2/1387 مصوب  رقانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشو     

  
کمیـسیون اجتمـاعی    31/2/1387  مـصوب   قانون تـشکیل سـازمان مـدیریت بحـران کـشور           12 ماده   ـ 50

دهم   نشده معادل یک و دو     بینی شود درصورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش        می به دولت اجازه داده    :)1(*مجلس
گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبـارات    هر سال را از محل افزایش تنخواهاز بودجه عمومی   )2(*%)2/1(درصد  

  .جمهور هزینه گردد یسیخارج از شمول با پیشنهاد شوراي عالی و تأیید ر
t  



 60   کل کشور1394 بودجه سال مجموعه قانون

  .کنندسال امهال   قانون بودجه به مدت سه
 قانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی              )139( و   )133( در اجراي مواد     - ه
 انـرژي کـشور و کـاهش        بخـشی بـه     هاي نو و با هدف امنیـت         در خصوص توسعه انرژي    )51(ایران

                                                                                                        
u  

ـ 1* قانون تمدید مدت اجراي آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران این قانون به موجب ماده واحده   
  . تمدید گردید1393تا پایان سال 17/2/1393 مصوب کشور

ـ 2* به  :15/10/1389 مصوب ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجم قانون برنامه پنجساله 224ماده ) ش( بند  
شود به منظور پیـشگیري، مقابلـه و جبـران خـسارات ناشـی از حـوادث غیرمترقبـه و مـدیریت                        دولت اجازه داده می   

درصد    را به سه   1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب         ) 10(گردان موضوع ماده      خشکسالی، تنخواه 
. افـزایش دهـد  %) 2(قانون تـشکیل سـازمان مـدیریت بحـران را بـه دو درصـد        ) 12(و اعتبارات موضوع ماده     %) 3(

ه ترتیـب  بخشی از اعتبارات مذکور ب. وزیران قابل هزینه است  و تصویب هیأت)3(*اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت   
اي بـه جمعیـت    اي و تملـک دارائـی سـرمایه       شود به صـورت هزینـه       و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می        

  .یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد احمر اختصاص می هالل
  .ریزي در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه  ـ3*

   :15/10/1389مصوب ) 1390-1394 (ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجماله پنجس برنامه از قانون ـ 51
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 توسعه تولید همزمان برق و حرارت، شرکت توانیر و شرکت
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            تیارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفی           
  .ترکیبی اقدام نمایند مگاوات نیروگاه گازي به سیکل) 000/12(هزار قراردادهاي بلندمدت و همچنین تبدیل تا دوازده 

ـ  هاي گازي موجود خود به سیکل ترکیبـی، شـرکت    هاي غیردولتی به تبدیل نیروگاه  در صورت تمایل بخشتبصره 
این ماده نسبت به پرداخـت  ) الف(توانند از محل منابع موضوع بند    وابسته و تابعه وزارت نیرو می      هاي  توانیر و شرکت  

  .تسهیالت در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نمایند
ـ  شود نسبت به انعقـاد قراردادهـاي بلنـد     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      تضمینی برق تولیدي از منابع انرژي      مدت خرید 
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    سوخت مصرف   بازار برق، با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی           
  .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 موردنیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاه   

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

t  
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هـاي    کـن   گـرم   ي کوچک و پـیش    ها  ه طرح نصب نیروگا   1394آالیندگی، دولت مجاز است در سال       

صـورت مـشارکت    ایـن طـرح بـه   .  نمایـد ءها و معابر کشور را اجـرا       ها، بوستان  خورشیدي بر فراز بام   
از محـل منـابع      ،%)15(درصد  در مناطق عشایري با مشارکت پانزده     با متقاضیان و    %) 50(درصد  پنجاه

  .شود  میءقانون اجرا  این)9( تبصره )ز(حاصل از بند 
 حجمـی   و نصب کنتـور  یه مربوط به ته   يها  هین کل هز  شود  ی اجازه داده م   یرو به وزارت ن   -و

 ی مـصنوع  یه تغذ ی،بخش  تعادل« طرح   يها  ردیف را از محل اعتبارات      ي کشاورز يها  ه چا هوشمند
صـورت    پرداخـت و بـه     »ایـن قـانون   ) 2(وست شـماره     پی 143500یل موضوع ردیف    و کنترل س  

                                                                                                        
u  

  .و تعاونی حمایت نمایدهاي خصوصی  هاي با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخش 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، ول سرمایههاي متدا 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(واست نسبت به صدور مجوز صادرات و عبور  وزارت نیرو حسب درخهـ 

  .هاي خصوصی و تعاونی اقدام نماید اي متعلق به بخش غیریارانه
ـ  منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلـی بـه     وزارت نیرو مکلف است در صورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، بهو 

هاي خارج از مدیریت آن وزارتخانـه، براسـاس دسـتورالعملی کـه بـه تأییـد              ق از نیروگاه  تولید هرچه بیشتر نیروي بر    
  .ها اقدام نماید رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه شوراي اقتصاد می

ـ ز  چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژي برق را در شبکه انتقال و توزیع کـاهش دهـد، وزارت نیـرو     
تـصویب شـوراي اقتـصاد      شده با قیمت و شرایط در دوره زمـانی کـه بـه      ه خرید انرژي بازیافت   موظف است نسبت ب   

  .رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید می
مـاه پـس از تـصویب ایـن قـانون بـه تـصویب وزیـر          ی مربوط به این بنـد بایـد ظـرف سـه    ینامه اجرا  آیین ـتبصره  

  .نیرو برسد
ـ  رژي براي واحدهایی که مصرف ساالنه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کـوره و یـا    قیمت انح 

هـاي   قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعمل        
  .یابد  میرسد، با ارایه فرصت مناسب افزایش تصویب شوراي اقتصاد می این ماده، که به

خورشـیدي و توسـعه کـاربرد        هـاي بـادي و     هـاي تولیـد تجهیـزات نیروگـاه         به منظور ایجاد زیرسـاخت     ـ139ماده  
در سبد تولید انرژي کشور، دولت مجـاز اسـت بـا حمایـت از      ها هاي پاك و افزایش سهم تولید این نوع انرژي انرژي
هـزار مگـاوات    نه سود تسهیالت، زمینه تولیـد تـا پـنج   شده و یارا تعاونی از طریق وجوه اداره هاي خصوصی و بخش

  .فراهم سازد انرژي بادي و خورشیدي در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را
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 و بـه حـساب   یافـت  درهـا  ه از صـاحبان چـا  نمایـد  ی مـ یـین  تعیـرو  که وزارت نی با روش  یاقساط
 يهـا  طـرح  ي اجـرا ي صرفاً بـرا  یزيوجوه وار %) 100(صددرصد  . کند یز وار کشور  داري کل   خزانه
  .گیرد یم قرار یرو وزارت نیار در اختیرزمینی منابع آب زیبخش تعادل
وري بخـش     قـانون افـزایش بهـره     ) 24( وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده        -ز

 درصورت رعایـت الگـوي کـشت نـسبت بـه            )52(23/4/1389کشاورزي و منابع طبیعی مصوب      
  .ي کشاورزي اقدام کندها هدار کردن چا تأمین اعتبار برق

ریـزي کنـد کـه        اي برنامـه     بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است به گونـه          -ح
 و مؤسسات   ها  بانکاز مجموع تسهیالت پرداختی     %) 25(درصد    وپنج  طور متوسط حداقل بیست     به

. اعتباري به بخش کشاورزي و منابع طبیعی و صنایع وابسته بـا نـرخ ترجیحـی اختـصاص یابـد                   
تخلف نـسبت   شده، بانک مرکزي باید متناسب با میزان           از سهمیه تعیین   ها  بانکدرصورت تخلف   

  .  اقدام نمایدها بانکبه افزایش سپرده قانونی این 
ریـال از   ) 200,000,000,000( معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلیـارد             -ط

 قانون تـشکیل ) 12(و ماده )53(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت    ) 10(محل منابع ماده    
  

وزارت نفـت   : 23/4/1389وري بخش کشاورزي و منـابع طبیعـی مـصوب              قانون افزایش بهره   24ماده   ـ 52
هاي آب کشاورزي را به حسابی کـه          برقی کردن چاه   جویی سوخت ناشی از     مکلف است همه ساله مبالغ ریالی صرفه      

هاي کشاورزي اختصاص یابـد و بـه مـصرف     گردد، واریز نماید تا جهت برقی کردن چاه    داري کل افتتاح می     در خزانه 
هـا را   ها، برق چـاه  هاي توزیع برق استانی موظفند با درخواست جهاد کشاورزي شهرستان   وزارت نیرو و شرکت   . برسد

  .یندتأمین نما
  کمیسیون برنامه و بودجه و     27/11/1380شی از مقررات مالی دولت مصوب       قانون تنظیم بخ  ) 10(ماده   ـ 53

امدادرسـانی،   هـا، پیـشگیري،   آگاهی شود براي پیش به دولت اجازه داده می :)1(* محاسبات مجلس شوراي اسالمی
یل، زلزلـه، سـرمازدگی، تگـرگ، طوفـان،     سـ  دیده از حـوادث غیرمترقبـه از جملـه    بازسازي و نوسازي مناطق آسیب

 محصوالت کشاورزي و اپیدمی هاي دامی، اعتبار مورد نیـاز را در لـوایح بودجـه    هاي فراگیر پیشروي آب دریا، آفت
ربـط   هـاي ذي  همـاهنگی دسـتگاه   ریـزي کـشور و وزارت کـشور بـا     سازمان مدیریت و برنامـه . ر نمایدساالنه منظو

کننـد کـه سـهم اعتبـار اقـدامات بیمـه در              طریقی تعیین می   دیدگان به  اخت خسارت هاي بالعوض را براي پرد     کمک
پوشـش   هاي بالعوض، ساالنه افزایش یابـد و بـا   حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمک جبران خسارت ناشی از

ث شـود در صـورت وقـوع حـواد     بـه دولـت اجـازه داده مـی    . هاي بالعوض حذف شوند تدریج کمک اي کامل به   بیمه
از بودجـه عمـومی هـر سـال را از محـل      ) %1(معادل یک درصد  غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل و مانند آنها تا

تنخواه مذکور حداکثر تـا پایـان همـان    . هزینه نماید تأمین و قانون این) 1(خزانه موضوع ماده گردان افزایش تنخواه
ماده  این اجرایینامه  آیین .ودجه ساالنه تسویه خواهد شداعتبارات عمومی و یا اصالح ب سال از محل صرفه جویی در

  .وزیران خواهد رسید کشور به تصویب هیأت ریزي کشور و وزارت  بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه
ـ 1* قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه       224 به موجب مـاده  و اصالحات و الحاقات بعدي آناین قانون   

t  
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ي بحرانی و   ها  کانوني روان و کنترل     ها  ه تثبیت ماس  منظور   به )54(سازمان مدیریت بحران کشور   

هـا، مراتـع و      ي مـورد نظـر در اختیـار سـازمان جنگـل           هـا   طرح جهت اجراي     مقابله با ریزگردها،  
  .گیرد آبخیزداري کشور قرار می

 شـرکت  یـق از طرمکلـف اسـت    اطالعـات  ي وزارت ارتباطات و فنـاور   -الف -12تبصره  
ـ یبرنـوري  ف يها  ه در پروژ  گذاري  یهرکت و سرما   نسبت به مشا   یرساختارتباطات ز   و المللـی  ین و ب

  .کند باند منطقه اقدام يکسب سهم مناسب از بازار پهنا
 و ي اطالعات کـشور و سـطح فنـاور      ي به منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناور         -ب

 ی صدور خدمات فنـ    هین زم یجاد و ا  يافزار   نرم يها  ه برنام ید ارتباطات و تول   یربخش ز یدات تول یفیتک
 ي وابسته وزارت ارتباطات و فناور     يها  هدستگا اطالعات، به    ي ارتباطات و فناور   ینه در زم  یو مهندس 

 یـست  و دو  هـزار  یک اطالعات تا مبلغ     ي ارتباطات و فناور   یر وز یید با تأ  شود  یاجازه داده م  طالعات  ا
 يهـا   هینـ  و هز  اي  یه سـرما  يهـا   یـی  از اعتبـارات تملـک دارا      یـال ر) 1,200,000,000,000(یلیارد  م

 از  یـت  کمـک و حما    ي بـرا  یر خطرپـذ  گذاري  یه خود را به صورت وجوه اداره شده و سرما         اي  یهسرما
 بخـش توسـط   یـن  صـادرات کـاال و خـدمات در ا   یـا  و ینآفر  اشتغاليا   توسعه يها  طرح و   ها  هژپرو

 یـشنهاد بـه پ   کـه    اجرایـی  نامـه   یـین  بر اساس آ   یالت به صورت تسه   ی و تعاون  ی خصوص يها  بخش
سـازمان  و   تعـاون، کـار و رفـاه اجتمـاعی         اطالعـات و     ي ارتباطات و فنـاور    يها  هخانمشترك وزارت 

 اختـصاص دهنـد و   رسـد،  ی موزیران یأت هیبشود و به تصو    می یه کشور ته  یزير   و برنامه  یریتمد
   .کنندالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت  مابه

 یاسالم  يپنجم توسعه جمهور پنجساله برنامه  قانون)19(  مادهي در اجرا-الف -13تبصره 
  :)55(یرانا 
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  . گردیدبراي دوره برنامه پنجم تنفیذ 15/10/1389 مصوب )1390 ـ 1394(سالمی ایران جمهوري ا
   رجوع شود11تبصره ) د(به زیرنویس بند   ـ 54
مـصوب  ) 1390-1394(ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله   برنامـه  قـانون  19 مـاده ــ  55
ـ : 15/10/1389  و بـا هـدف ارتقـاء کیفـی سـه حـوزه       )1(*الغیهاي کلی اب سیاست) 8(در راستاي تحقق بند  الف 

پرورش کشور را مه تحول بنیادین در نظام آموزش و     شود برنا   دانش، مهارت و تربیت اسالمی به دولت اجازه داده می         
وزیران بـه اجـراء      از تصویب در هیأت     هاي ذیل تدوین نماید و پس       در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویت       

  :درآورد
هـاي موردنیـاز فـرد ایرانـی توسـط       هاي آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی حول در برنامه ـ ت 1
  کارگیري فناوري سنجی و به بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و نیاز آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی دانش
 سـرمایه انـسانی موردنیـاز    اي و آموزان، توسـعه حرفـه   هاي دانش  ـ هدایت تحصیلی بر اساس عالیق و ویژگی 2

t  
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  کشور
 ـ اصالح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی براي تحقق فرآیند یاددهی ـ یـادگیري    3

  در کلیه دوره هاي تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه
  هاي علوم انسانی رشتهآموزان مستعد به   ـ بسترسازي و ایجاد انگیزه الزم براي ورود دانش4
هاي مختلف تحصیلی متناسـب بـا نیازهـاي     آموزان در رشته ریزي براي برقراري توازن بین تعداد دانش  ـ برنامه 5

  جامعه به تدریج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پایان برنامه
ار کار تا پایان برنامه بـراي   ـ بسترسازي مناسب براي کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز باز 6

  آموزان دوره متوسطه نظري 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
رائه برنامه جامع آموزش قرآن روان خوانی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معـارف اسـالمی و عربـی بـا      ـ ا 9

  اهداف قرآنی
  هاي دینی و قرآنی هاي آموزشی ارتقاء سالمت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه ریزي جهت تدوین برنامه  ـ برنامه10
  آموزان انواده جهت تحقق سالمت روحی دانشآموز و خ  ـ تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش11
برداري از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در سـاعات بـال اسـتفاده جهـت ارتقـاء سـالمت جـسمی          ـ بهره 12
  آموزان دانش
  آموزان  ـ افزایش سرانه فضاهاي ورزشی دانش13
دالت آموزشـی و تـسهیل   کارگیري فنـاوري ارتباطـات و اطالعـات در کلیـه فرآینـدها جهـت تحقـق عـ          ـ به 14

  هاي تحصیلی به صورت الکترونیکی هاي آموزشی و دروس دوره 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  کشورها و مراکز بین ـ ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر 16
ـ  سازي در منـابع انـسانی و منـابع مـالی در وزارت      وري از طریق بهینه منظور افزایش بهره  دولت موظف است بهب 

  . 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 اساسـی ) 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 

یافته و رفع محرومیت آموزشی، نـسبت بـه آمـوزش از راه دور و     توسعه ویژه در مناطق کمتر    جنسیت و نیاز مناطق به    
 .روزي اقدام نماید هاي تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه اي و تأمین هزینه رسانه

ـ  ه اقـدامات  هاي مختلف آموزشی   وزارت آموزش و پرورش مکلف است براي تأمین نیازهاي ویژه و توانبخشی گروه 
 :زیر را انجام دهد

  هاي تلفیقی و فراگیر سازي مدارس و گسترش اجراي برنامه  ـ منعطف1
t  
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 یلی بـه منظـور پوشـش کامـل تحـص          شـود،   ی به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مـ         -1
 يآمـوز    پرداخت سرانه دانـش    یق از طر  ی خدمات آموزش  ید نسبت به خر   یم،التعل آموزان الزم   دانش
وصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه  واگذاري مدارس دولتی به بخش خص.کنداقدام 

  .باشد جمهوري اسالمی ایران ممنوع می
 قـانون   )5( موضـوع مـاده      اجرایـی   يهـا   هدستگاهاي متعلق به     ن ساختما 1394 در سال    -2

 که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفتـه اسـت، همچنـان در               )56(ي خدمات کشور  یریتمد
  .ماند باقی میپرورش اختیار وزارت آموزش و 

تواند خدمات آموزشی ارائه کنـد         وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی          -3
ترین محـل آموزشـی بـراي        سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک      127500-8از محل ردیف    

  .کلیه دانش آموزان فراهم نماید
 را  یی درآمدها شود  یزه داده م  اجاو ورزش و جوانان      آموزش و پرورش     يها  هتخان به وزار  -ب

 ین ا)3( تبصره )ط( موضوع بندي درآمدهاي به استثناکنند  ی م یافت مصوب در  ینکه براساس قوان  
 و  کننـد  یـز  وار شـود،   یکشور افتتاح م     کل يدار   که توسط خزانه   یقانون به حساب درآمد اختصاص    

 ایـن قـانون   ) 7(ره   جـدول شـما    128500 و   127500ي  هـا   ردیفاز محل اعتبارات    معادل آن را    
هر اسـتان   و ورزش و جوانان      ادارات کل آموزش و پرورش       ی اختصاص دمازاد درآم . نمایندوصول  
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  سازي و آموزش والدین کودکان با نیازهاي خاص رسانی جهت آگاه هاي جامع اطالع  ـ تدوین برنامه2
   ـ تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس3
خـاص الزم جهـت    نایی و کودکان با نیازهاي خاص و فـراهم آوردن شـرایط و امکانـات     ـ توسعه مدارس استث 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   هاي آموزشی، علمی و تربیتـی در شـبکه   فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامههاي  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
 قتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران     هاي کلی برنامه پنجم توسعه ا  سیاست) 8(بند   - 1*

 تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن براساس نیازها          :مقام معظم رهبري  21/10/1387مصوب  
  هاي کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سالمت روحی و جسمی دانش آموزان و اولویت

اسناد و  . زبان و خط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی است          :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
  . رجوع شود3تبصره ) ط( به بند  ـ 56
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  .یابد یکننده اختصاص م وصولو شهرستان به همان استان 
 )20( مـاده  )ب(ي مشمول بنـد  ها هدستگا و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ها ه به دانشگا  -ج

شود تا سقف درآمد   اجازه داده می )57(عه جمهوري اسالمی ایران   قانون برنامه پنجساله پنجم توس    
و در جهـت تکمیـل      کننـد    اقـدام    هـا   بانـک  از   یالت نسبت به أخـذ تـسه      1393اختصاصی سال   

اي خـود اسـتفاده نماینـد و بـا تـنفس یکـساله نـسبت بـه                    هاي سـرمایه   ي تملک دارایی  ها  طرح
 .کنندبازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام 

بهداشت، درمـان و     و) سازمان امور دانشجویان  ( علوم، تحقیقات و فناوري    يها  هتخان وزار -د
 عدم انجام تعهدات بـورس  ید و مقررات، درآمد حاصل از خر   ینآموزش پزشکی مجازند طبق قوان    

 نـزد  ی آن را أخـذ و بـه حـساب درآمـد اختـصاص        يهـا   هیمـ  و جر  ی شخـص  ینـه  بـا هز   یرو ارزبگ 
  

 بـا  15/10/1389 مـصوب   ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   20ماده  ) ب( بند   ـ 57
  :اصالحات و الحاقات بعدي

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،  ی وزارتخانه عال  آموزش

ویژه قانون محاسبات  هاي دولتی به    باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه             ربط می   ذي
حات و الحاقـات بعـدي آنهـا و فقـط در            عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصـال          

هاي مالی، معامالتی و اداري ـ استخدامی ـ تشکیالتی مصوب هیأت امناء که حـسب     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 عمل میرسد،    جمهور می   رییس
حکم ایـن بنـد شـامل مـصوبات، تـصمیمات و      . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند     

  .ستندگردد و مصوبات یاد شده مادام که اصالح نگردیده به قوت خود باقی ه 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 

  .شمول مفاد این بند استهاي تخصصی فقط م عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان مؤسسات آموزش
ـ 3تبصره   اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکـز و مؤسـسات کمـک تلقـی شـده و بعـد از        

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 مؤسسات و مراکز آموزش معادل درآمدهایی که ج 
هـاي    عنـوان اعتبـارات تملـک دارایـی         نمایند از محل درآمد عمومی نیز به        تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می      

  .گردد اي تأمین و محاسبه می سرمایه
 – 1394(ا .ا.برنامه پنجساله پـنجم توسـعه ج   قانون 20ادهم) ب( به موجب قانون الحاق یک تبصره به بند   –1*

، )2(و ) 1(هـاي   به این بند الحاق شده و شماره تبـصره        ) 1( یک تبصره به عنوان تبصره       25/5/1391مصوب  ) 1390
  .تغییر یافت) 3(و ) 2(به 
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 یـن ا%) 100( صددرصد. کنند ریزوا 129000 و 113664ي ها ردیفموضوع  کشور  کل   داري  خزانه

شـود و بـه منظـور تحقـق            مـی  ی تلقـ  یادشـده  يهـا   ه وزارتخان یدرآمد به عنوان درآمد اختصاص    
 درمناطق شهري کمتر از دویست هزار نفـر جمعیـت بـه آنهـا     ی مؤسسات آموزش عال   يها  هبرنام

  .یابد یاختصاص م
 به صندوق رفاه    1391 تا سال    1385وجوه اداره شده پرداختی از سال       %) 100( صددرصد - ه

ي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی و                ها  هدانشجویان، وزارتخان 
هاي رفاه دانـشجویان تلقـی    دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق         

هـزار و سیـصد میلیـارد         تـا سـقف یـازده     ي مـذکور    هـا   موا از بازپرداخـت     صلد و وجوه حا   شو می
 در قالب درآمد اختصاصی براي پرداخت مجدد به دانشجویان بـه            ریال) 11,300,000,000,000(

  .رسد مصرف می
بهداشت، درمان   و   )سازمان امور دانشجویان  ( علوم، تحقیقات و فناوري      يها  هتخان به وزار  -و

ابع ریالی حاصـل از فـروش ارزي کـه از منـابع خـارج از      شود من و آموزش پزشکی اجازه داده می    
ي محـل   هـا   هخـارج از کـشور یـا دانـشگا        در  کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل         

 نـزد   160147 را وصـول و بـه حـساب درآمـد عمـومی ردیـف                شـود   مـی تحصیل آنان پرداخت    
ي ها  ه صرف هزین  530000-110منابع واریزي از طریق ردیف      . کنندداري کل کشور واریز       خزانه

ي دانـشجویی،  ها هدانشجویان بورسیه داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجهیز خوابگا            
  .دشو  میها هدانشگاتربیت بدنی و سایر امور دانشجویی 

 منظـور در    یـن  ا ي که بـرا   ی در سقف اعتبارات   اجرایی يها  هدستگا ی مازاد درآمد اختصاص   -ز
 که درآمـد را کـسب کـرده    اجرایی حسب مورد به همان دستگاه       شده است،    ینیب  یشپاین قانون   

 کـشور  یـزي ر  و برنامـه یریت تا مطابق موافقتنامه متبادله با سـازمان مـد        یابد  یاست، اختصاص م  
  .ه شودینهز

اي مراکـز و مؤسـسات        ریزي کشور مکلف است اعتبارات هزینـه         سازمان مدیریت و برنامه    -ح
یی را که در این قانون داراي ردیف بودجـه         ها  ه و وزارتخان  ها  ه وابسته به دانشگا   تحقیقاتی و پژوهشی  

ماهه متناسـب بـا وصـول         ربط در مقاطع سه     هستند صرفاً براساس پیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذي       
 .درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد

مکلـف بـه پرداخـت حـق        ) توزارت ارتباطات و فناوري اطالعا    (دولت   -الف -14ه  تبصر
سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبـل از واگـذاري                

 مندرج در پیوست 149100از محل مازاد درآمد ردیف      شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی       
ریـال تـا    ) 45,000,000,000,000(این قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد           ) 2(شماره  

  .باشد ریال می) 2,400,000,000,000(مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد 
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ربـط اجـازه داده       ي تابعه ذي  ها  شرکتي نفت و نیرو از طریق       ها  ه به هریک از وزارتخان    -ب
ریال و از هـر واحـد   ) 1,000( هزار  شود هر دو ماه از هر واحد مسکونی مشترك گاز مبلغ یک  می

و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی نمایند ریال أخذ  ) 500( برق مبلغ پانصد     مسکونی مشترك 
سوزي و مـسمومیت      ي پزشکی ناشی از انفجار، آتش     ها  ه عضو و جبران هزین    صاعم از فوت و نق    

. کنندي بیمه با برگزاري مناقصه اقدام ها شرکتن شهري و روستایی گاز و برق از طریق        امشترک
 و شـود  ی محـسوب نمـ  یـرو  نفت و نيها ه وزارتخانربط ي ذ يها  شرکت يها مبالغ جزء درآمد   ینا

  . یست نیاتمشمول مال
 دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه              -ج

  .اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است. درمانی قرار دهد
ریال از   )2,400,000,000,000(وچهارصدمیلیارد ند مبلغ دوهزار  اي مکلف   بیمه يها  شرکت -د

هر یک از  ) پرتفوي(اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه 
 صـورت هفتگـی بـه درآمـد عمـومی            رسد به   عالی بیمه می     تصویب شوراي    تعیین و به   ها  شرکت
وجوه واریـزي   . داري کل کشور واریز کنند       خزانه  این قانون نزد   )5( جدول شماره    160111ردیف  

گیـرد تـا در امـور منجـر بـه کـاهش            در اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار مـی         
بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي ایـن بنـد    . شودتصادفات هزینه   

همچنـین وجـوه واریـزي موضـوع         و   اي موضوع ایـن بنـد        بیمه يها  شرکتوجوه واریزي   . است
 توسـط  )58( قانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران             )37( ماده   )ب(بند

  .شود می مذکور حذف يها شرکت یاتاي از درآمد مشمول مال ي بیمهها شرکت
) نظـامی و انتظـامی  ( دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهـاي مـسلح          -  ه

  
مصوب ) 1390 – 1394 (ایرانقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی        ) 37(ماده   )ب( بند ـ 58
فوري و بدون قید   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم براي درمان:15/10/1389

بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتـی و همچنـین در    و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهاي
 براي تأمین بخشی از منـابع الزم جهـت  .  عمل آوردمراجعات ضروري بعدي را به 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 
طی قبض جداگانه بـه حـساب درآمـدهاي اختـصاصی نـزد       هاي بیمه تجاري اخذ و به طور مستقیممازاد از شرکت 

 توزیـع ایـن منـابع توسـط    . گـردد  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی مداري کل کشور به نا خـزانه
هـاي مـصوب هــر     مبنـاي تعرفـه   الذکر بـر  ، بر اساس عملکرد واحـدهاي فوق)1(*خانه مذکور با تأیید معاونت وزارت

 اعتبارات مذکور کرد درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه وزارت بهـداشت،. گیرد ماه یک بار صـورت می سه
  . نماید گزارش)2(*بار به بیمه مرکزي و معاونت را هر شش ماه یک

  .ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه -2 و 1*
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ریال پس از کسر ) 3,000,000,000,000(هزار میلیارد   سازمانی را تا سقف سهيها هساکن در خان

معادل وجوه واریـزي سـال   . داري کل کشور واریز کند   از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه       
 نیروهاي مسلح براي تأمین هزینه      106000 و   111300،  111200،  111100ي  ها  ردیفقبل، در   

  .شود بینی می ي سازمانی پیشها هتعمیر و نگهداري خان
مدت اجراي آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل             -و

 تـا  )59( و اصـالحات بعـدي آن   16/4/1387نقلیه موتوري زمینی درمقابل شخص ثالث مـصوب         
  .شود  تمدید می1394پایان سال 
 و  ي ممتـاز کـشور    یـان  و قار  یم کـر   تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن     -الف -15 تبصره

 در  )60( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران           )20( ماده   )ك(مشموالن بند   
 مربوط به دانـشگاه     يها  هیشهر.  و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رایگان است         ها  هدانشگا

نـین مراکـز آموزشـی و پژوهـشی     ي شـبانه و همچ   ها  ه و دور  اربردي ک - ي علمی ها  هنور، دانشگا   پیام
ربط اعم از بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران، سـازمان بهزیـستی              ي ذي ها  هدستگاغیردولتی از طریق    

و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتداي هر نیمسال تحـصیلی از  ) ره(کشور، کمیته امداد امام خمینی    
کمک هزینه تحصیلی   . شود  رداخت می  این قانون پ   )4( پیوست شماره    30166محل اعتبارات برنامه    

اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول                  
ي دولتـی و یـا غیردولتـی پذیرفتـه     هـا  هالملل داخل یا خارج دانشگا خانواده آنها که در واحدهاي بین  

 و مقـاطع مـشابه در واحـدهاي    هـا   هشدگان رشت   یرفتهشوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذ        می
مانـده شـهریه    ید و بـاق شـو  دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهاي دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می  

  .گردد میتوسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وي تأمین و پرداخت 
 پیـشنهاد    انون بـه  مـاه از تـاریخ تـصویب ایـن قـ           دومـدت    این بند ظـرف      اجرایی نامه  آیین

  تـصویب هیـأت      کـشور بـه      یـزي ر   و برنامه  یریتربط با تأیید سازمان مد       ذي اجراییي  ها  هدستگا
  

جهت مالحظه قانون مزبور و اصالحات بعدي آن به سامانه ملی قوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی                 ـ 59
  .ودرجوع ش www.dotic.irایران به نشانی

 بـا  15/10/1389 مـصوب  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجساله   برنامه قانون   20 ماده   از ـ 60
  :الحاقات بعدياصالحات و 

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(د امام خمینی    آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امدا      

  )2 (*. تأمین شود)1(*معاونت
  .ریزي کشور  در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه -1*
  .هاي آن مراجعه شود و زیرنویس15تبصره  )ب(بند  در خصوص نحوه اجراي این بند به  -2*

http://www.dotic.ir
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  .رسد وزیران می
 در  )61( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران         )20( ماده   )ك( بند   -ب

درصـد   یـست و پـنج    و همسران شهدا و همـسران جانبـازان ب        «با اضافه شدن عبارت      1394سال  
 و پـنج  یـست اعتبـار مـورد نیـاز تـا سـقف ب     . شـود    می ء اجرا »و باالتر و همسران آزادگان    %) 25(
جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط   ریال از محل صرفه   ) 25,000,000,000(یلیاردم

  .شود این بنیاد پرداخت می
ساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی          قانون برنامه پنجـ    )44( ماده   )ل( بند   ي در اجرا  -ج
 یثارگران و امور اید شهیاد بنی و معرفی موظف است با هماهنگي، وزارت راه و شهرساز)62(ایران

  
 قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی         )20( ماده   )ك(بند  جهت مالحظه متن      –الف   ـ 61
  . رجوع شود15 به زیرنویس بند الف تبصره ایران
 :)1(* مجمع تشخیص مصلحت نظام 2/10/1391 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب     66 ماده   -ب

همـسر و   (ریه کلیه دانشجویان شاهد     شه هزینه) %100( موظف است نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد           )2(*بنیاد
 و باالتر و همسر و فرزندان آنها و آزادگـان و همـسر و فرزنـدان      ) %25(درصد   ان بیست و پنج   ز، جانبا )فرزندان شهدا 

دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی و هر مؤسسه      عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه      آنان را که در مؤسسات آموزش     
 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش          بگیر  عالی شهریه  وزشو دانشگاه آم  

  . باشند، اقدام نماید پزشکی مشغول تحصیل می
  : مجمع تشخیص مصلحت نظام2/10/1391 موخره قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب -ج

  :شود اد است، به شرح زیر اعالم میفهرست قوانینی که براي مجریان غیرقابل استن
و باالتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگـان و          %) 25(شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد        «: ـ عبارت 1

قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب                  ) 20(مـاده   » ك«از بند   » فرزندان آنان 
25/10/1389   
  .االجرا است کور به مدت چهار سال به صورت آزمایشی الزم قانون مذ -1*
  .باشد  منظور بنیاد شهید و امور ایثارگران می -2*

) 1390 – 1394( قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران       44اده   بند ل م   -الف  ـ 62
 ، مـسکن جانبـازان پنجـاه درصـد    موظف است تا پایان برنامـه  )1(*وزارت راه و شهرسازي: 15/10/1389مصوب 

که حـداقل دو سـال سـابقه حـضور در      را) %50(تا پنجاه درصد ) %25(و باالتر، جانبازان بیست و پنج درصد %) 50(
و بـاالتر فاقـد مـسکن را در    ) %70(شـهداء و جانبـازان هفتـاد درصـد      اند و همچنین آزادگان و فرزندان جبهه داشته
  .اند تأمین نماید کن دولتی استفاده نکردهقبالً از زمین یا مس صورتی که

) 2(* 2/10/1391 قـانون جـامع خـدمات رسـانی بـه ایثـارگران مـصوب        3 ماده 1تبصره 2زیرنویس بند ـب  

 کـه مقـرر     2/10/1391به موجب مصوبه مجمع تشخیص مـصلحت نظـام مـورخ             ):منتشرشده در روزنامه رسمی   (
شـوراي اسـالمی رسـیده     به نفع ایثارگران بـه تـصویب مجلـس    2/10/1391 تا  1386قوانینی که از سال     «: دارد  می

و )  70(فرزندان جانبـازان هفتـاد درصـد    «عبارت . »شد است، به قوت خود باقی و در ابالغ این مصوبه لحاظ خواهد    
t  
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 بـه قیمـت تمـام    ها هاي و سایر هزین   به قیمت منطقه   ی مسکون ین زم یا مسکن و    یننسبت به تأم  

 ي از سوي مسکن واگذاریا و ینزم که قبالً از یط شراان هزار نفر از واجد   هفتاد حداقل   شده براي 
  .اقدام کند این قانون) 18(، از طریق منابع جدول شماره اند دولت استفاده نکرده

ي عامـل در    هـا   بانـک  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران موظـف اسـت از طریـق               -د
                                                                                                        

u  
) 44(مـاده  » ل«انـد، منـدرج در بنـد        صورتی که قبالً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکـرده           باالتر فاقد مسکن در   

بـه    چون به نفـع ایثـارگران اسـت    25/10/1389پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب        پنجساله قانون برنامه 
تر از احکـام منـدرج در        فوق جامع ) 3 (تبصره فوق اضافه گردید، نهایتاً چون احکام مندرج در ماده          )3(*)ب(عنوان بند   

 اسـت، لـذا   25/10/1389هـوري اسـالمی ایـران مـصوب      پنجم توسعه جم   پنجساله قانون برنامه ) 44(ماده» ل«بند  
  .پنجم توسعه براي مجریان قابل استناد نیست پنجساله قانون برنامه) 44(ماده » ل«بند
 بـا  مـسکن  خـدمات  : با اصالحات بعـدي    2/10/1391رسانی به ایثارگران مصوب      قانون جامع خدمات   3ماده -ج

  : گردد می ارائه هاي ذیل روش از استفاده
   مسکن یا زمین واگذاري و تأمین ـ الف
   تملیک شرط به اجاره منازل واگذاري ـ ب
   ساله بیست بازپرداخت با%) 4 (چهاردرصد حداکثر کارمزد با بلندمدت بانکی تسهیالت ارائه ـ ج
   استیجاري مسکن ودیعه ـ د

   بالعوض کمک ـ هـ
   ناسبنام مسکن نمودن احسن به تبدیل و منزل تعمیر هزینه پرداخت ـ و
 ایثـارگران  بـه  مـورد  حـسب  کـه  شهري و مهندسی تسهیالت و زمین، خدمات  سازي  آماده هاي  هزینه از معافیت ـ ز

  .گیرد می تعلق شرایط واجد
  : از عبارتند مسکن خدمات دریافت مشموالن  ـ1 تبصره

بـا اولویـت درصـد       زانمفقوداالثرهـا، جانبـا    و شهدا، اسرا  والدین و همسران، فرزندان  ـ) 4/12/1393اصالحی  ( 1
  . باشند می نامناسب مسکن داراي یا بوده مسکن فاقد که آزادگانی وجانبازي در سقف بودجه سنواتی 

 و%) 70 (درصـد  هفتاد جانبازان فرزندان ایران اسالمی جمهوري توسعـه پنجـم پنجساله برنامه قانون پایان تا  ـ 2
  . اند نکرده استفاده دولتی مسکن ای زمین از قبالً که صورتی در مسکن فاقد باالتر
ـ 2 تبصره  برخـوردار  مـسکن  بـه  مربـوط  خـدمات  از فوت از قبل که فصل این مشمول متوفاي آزادگان و جانبازان  
 دار  عهـده  را آزاده و جانبـاز  فرزنـدان  حـضانت  مـسؤولیت  کـه  آنـان  همـسران  به مسکن به مرتبط اند، خدمات   نشده
 داراي کـه  متـوفی  متأهـل  آزادگان و جانبازان ضمناً. گردد  می اعطاء آنان فرزندان نام به قانونی قیم به یا و باشند  می

   .گردد می ارائه آنان همسر به مورد نظر مسکن خدمات واگذاري نباشند فرزند
ـ 1* جـایگزین  » وزارت راه و شهرسـازي « قانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي، عبـارت    4 به موجب ماده   
  . گردید»مسکن و شهرسازي«
  . قانون مذکور به مدت چهار سال به صورت آزمایشی الزم االجرا است– 2*
   .تحریر شده است» بند ب تبصره فوق«به اشتباه »  تبصره فوق2بند «رسد عبارت  به نظر می  –٣*



 72   کل کشور1394 بودجه سال مجموعه قانون

 شـهدا    به تعداد یکصد هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده             1394سال
 در جبهـه، فرزنـدان      ، رزمندگان با سـابقه حـداقل شـش مـاه حـضور              )همسر، والدین و فرزندان   (

و %) 25( پـنج درصـد    و و باالتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیـست        %) 70( درصد تادجانبازان هف 
باالتر و وراث تحت تکفل آزادگان متوفی فقط یـک فقـره تـسهیالت مـسکن براسـاس قـوانین         

 به پرداخـت تـسهیالت بـه وراث جانبـازان و آزادگـان متـوفی       ها بانکابر قانون الزام  مربوط و بر  
  .دکنبراي خرید یا ساخت مسکن اعطاء ) رایطن شاواجد (22/1/1380مصوب 
میلیـون     تسهیالت مزبور به ازاي هر واحد مسکونی در شهرهاي با جمعیت بیش از یک              مبلغ
ــر، ه ــنف ــون ســیصد و شت ــ) 830,000,000( میلی ــتانری ــز اس ــا،  ال، مراک ــه ــون هفت صد میلی

ریال، روستاها  ) 575,000,000(میلیون  و هفتاد و پنج     ریال، سایر شهرها پانصد     ) 700,000,000(
ریال و در شهرهاي جدید معادل سقف تسهیالت مرکـز          ) 350,000,000( میلیونو پنجاه   سیصد  

ه بدون رعایت الگوي مصوب     سال  با مدت بازپرداخت بیست   %) 4(همان استان و با نرخ چهاردرصد     
  .شود مسکن و نوساز بودن تعیین می

التفـاوت سـود بـانکی تـا          بینی و پرداخت مابه      دولت موظف است نسبت به تضمین پیش       -1
سـازمان ملـی      (ي عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازي       ها  بانکسقف نرخ مصوب نظام بانکی به       

ي هـا  بانکهمچنین . کندي مربوطه منظور ها ردیف اقدام و اعتبار مورد نیاز را در) زمین و مسکن  
هاي بازپرداخت الزم به میزان اصل   به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین سبتعامل موظفند ن  

  .اقدام نمایند%)) 4(چهاردرصد (تسهیالت و سود سهم ایثارگر
) 80,000,000(  میلیـون هشتادي گذشته از تسهیالت مسکن تا سقف    ها  سال ایثارگرانی که در     - 2

و باالتر که با    %) 70(درصد اند و جانبازان هفتاد     هکرد تسویه   1393اند و تا پایان سال        ریال استفاده نموده  
باشـند بـا تأییـد بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران           توجه به وضعیت جسمانی داراي مسکن نامناسب مـی        

  .مند شوند توانند مجدداً از این تسهیالت بهره می
ي کارمندي و شـرکتی، مـسکن مهـر، خـود       ها  وامایتی غیرایثارگري از قبیل     ي حم ها  وام -3
تواننـد مـشترکاً از       افـراد مـشمول مـی     . شـوند    و نظایر آن مانع دریافت این تسهیالت نمی        یمالک

  .کنندتسهیالت بانکی متعلقه براي یک واحد مسکونی استفاده 
 اداره کل راه و شهرسازي مـالك         اوراق واگذاري از قبیل برگه یا قرارداد واگذاري توسط         -4

افـراد واجـد شـرایطی کـه مـسکن آنهـا از طریـق          . باشد  ي عامل می  ها  بانکارائه تسهیالت نزد    
ن سـاکن روسـتاها و     شود و همچنین مشموال     هاي معتبر همانند نیروهاي مسلح تأمین می        تعاونی

توانند با وثیقه و      می امالك و منازل مسکونی آنها فاقد سند رسمی هستند،           ثریتشهرهایی که اک  
 تسهیالت مقـرر را دریافـت و در همـان    ،یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی    

  .کنند اريمحل احداث یا خرید
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ي عامل مجازند جهت احداث واحـدهاي مـسکونی توسـط بنیـاد شـهید و امـور               ها  بانک -5

 را پرداخت کنند تا پس از احـداث بـه   ایثارگران براي ایثارگران مشمول این بند تسهیالت مربوط    
صـورت   بـه شـوند    افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شهید و امـور ایثـارگران معرفـی مـی                

  .واگذار نماینداقساطی 
ي عامل به ایثـارگرانی  ها بانک از طریق موظف است بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران   - 6

 و در سنوات گذشته از تسهیالت مسکن کمتر از سقف           باشند  که داراي مسکن نامناسب یا ناتمام می      
،  بار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثـارگران          اند فقط براي یک      استفاده کرده  1394وام مصوب در سال     

 یک فقره وام مسکن در قالب تسهیالت سـاخت بـا      ،التفاوت وام قبلی و یا با فک رهن و تسویه           مابه
زمـان پـذیرش تقاضـاي ایـن تـسهیالت توسـط            . د پرداخت نماید  همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدی      

نامـه توسـط     تاریخ صدور معرفی   ،سال و مالك     به مدت یک   1394ي عامل از ابتداي تیرماه      ها  بانک
  .است شهید و امور ایثارگران یادبن

 دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبـازان و آزادگـان             -  ه
حالت اشتغال معـسر فاقـد درآمـد کـه براسـاس قـوانین نیروهـاي مـسلح مـشمول دریافـت                   غیر

باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل  وظیفه نمی حقوق
  .حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

 کمیـسیون    بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تـشخیص              -و
پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سـن            

که در میان خانواده، فـرد یـا افـرادي از     العالج نیاز به نگهداري دارند درصورتی    و یا بیماري صعب   
حقـوق  حـداقل   %) 30(درصـد   کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به میزان سی          آنها نگهداري   

  .کارکنان دولت اقدام کند
 قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه           )112( مـاده  )ز( در اجـراي بنـد     -الف -16تبصره  

هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتی مکلفند منابع موضوع این          ، سازمان )63(جمهوري اسالمی ایران  
ور مکلف اسـت    داري کل کش    خزانه. کنندداري کل کشور واریز       بند را به حساب خاصی نزد خزانه      

  
مـصوب  ) 1390 – 1394(ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسعه پنجمپنجساله   برنامهقانون  ) 112(ماده  از   ـ 63
به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادي و ایفاء نقـش مـؤثر آنهـا در تحقـق اهـداف سـند                 : 15/10/1389

پیونـدي و     انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادي مناسب در ایـن منـاطق، هـم                    چشم
   ...:هاي مختلف ر بخشتعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوي توسعه ملی د

از %) 1(هاي مناطق آزاد موظفنـد حـداقل یـک درصـد      به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، سازمان     -ز
محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات ایـن منـاطق را از طریـق نهادهـاي حمـایتی بـه محـرومین و                 

  .نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند
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 براي اجراي مفـاد     ينسبت مساو    به ریال) 30,000,000,000(میلیارد  تا مبلغ سی  منابع واریزي را    
و سازمان بهزیستی کشور در همان منـاطق پرداخـت          ) ره(بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی      

  .کند
بت به  ي دولتی نس  ها  بانک بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق           -ب

ریال ) 14,400,000,000,000(یلیارد تأمین و پرداخت تسهیالت به مبلغ چهارده هزار و چهارصدم 
بـه  سـاله   الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوسـاله و در اقـساط ده   اندازهاي قرض  از محل پس  

%) 40(درصـد   ي عامـل و چهـل     هـا   بانکاز طریق    ازدواج جوانان    يبرا%) 60(درصد  نسبت شصت 
 بنیاد تعـاون  از طریقها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور          تغال مددجویان سازمان زندان   جهت اش 
  .کندآموزي و صنایع زندانیان کشور اقدام  و حرفه
 )30,000,000,000,000(یلیـارد  هزارم ی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است س      - ج

یلیـارد  هزارم یـست بـور را بـه تفکیـک ب       الحـسنه بـانکی و رشـد منـابع مز           ریال مانده تسهیالت قـرض    
ــام  )20,000,000,000,000( ــداد امــ ــه امــ ــه کمیتــ ــال بــ ــارد هزارم و ده) ره(خمینــــی ریــ یلیــ
ربط به مددجویان     ي ذي ها  هدستگا به سازمان بهزیستی کشور با معرفی        ریال )10,000,000,000,000(

ي مشمول بنـدهاي    ها  هگادست و هریک از     کندي مددجویی پرداخت    ها  طرحتحت پوشش و کارفرمایان     
 1394 این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیالت خود تـا پایـان آذرمـاه سـال                     )ج( و   )ب(

طورکامـل اسـتفاده     ي مشمول که از سـهمیه خـود بـه         ها  هدستگااستفاده نمایند، سهمیه مزبور به دیگر       
ع زمـانی پایـان آذرمـاه، پایـان سـال و        ي مزبور مکلفند در مقاط    ها  هدستگاگیرد و     نموده است، تعلق می   

  .خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه را به کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی تقدیم نمایند
و سـازمان بهزیـستی کـشور از        ) ره(خمینـی   مددجویان تحت پوشش کمیتـه امـداد امـام         - د

ي انـشعاب آب و     اهـ   هي صدور پروانه سـاختمانی، عـوارض شـهرداري و هزینـ           ها  هپرداخت هزین 
بار و در حد یک واحد مسکونی مطابق الگوي مـصرف معافنـد و                فاضالب و برق و گاز براي یک      

صـورت رایگـان بـه        مذکور موظـف بـه ارائـه ایـن خـدمات بـه             دماتي ارائه دهنده خ   ها  هدستگا
. باشـند   و سـازمان بهزیـستی کـشور مـی        ) ره(مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امـام خمینـی        

 قانون تـأمین  ین ا)9( جدول شماره520000-18 شماره یفت این بند از محل اعتبارات رد     اعتبارا
  .شود میدهنده خدمات پرداخت  ي ارائهها هدستگاو به 
شود، زندانیانی کـه      ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده می            به سازمان زندان   - هـ

مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خـدماتی اشـتغال        هاي باز،     شوند یا در زندان     به مرخصی اعزام می   
. دارند و همچنین محکومان واجـد شـرایط را تحـت نظـارت و مراقبـت الکترونیکـی قـرار دهـد           

 از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبـت الکترونیکـی عـالوه بـر                  ندانیانبرخورداري ز 
 بابـت تجهیـزات     وثیقـه  تودیع   هاي مندرج در قانون آیین دادرسی کیفري منوط به          سپردن تأمین 
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کنندگان از محل     به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده      شدهخسارات احتمالی وارد  . باشد  مربوطه می 

یکـصدهزار  تعرفـه اسـتفاده از تجهیـزات مـذکور روزانـه            . دشـو   تـأمین مـی    أخذشـده ي  ها  هثیقو
ینی و تربیتـی کـشور از       ها و اقدامات تأم     شود که توسط سازمان زندان      ریال تعیین می  )100,000(

 ي درآمـد  یـف داري کل کشور موضـوع رد        نزد خزانه  یکننده أخذ و به حساب درآمد عموم        استفاده
وجـوه  %) 100(دولت مکلف است صددرصـد . شود  واریز می  نون قا ین ا )5( جدول شماره    140164

ور اختـصاص  ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کش ي جاري به سازمان زندانها هحاصله را بابت هزین  
 و  زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجراي حکم یا رئیس زندان     . کندداده و پرداخت    

 یا بخشی از وجـوه مزبـور نباشـند از پرداخـت آن بخـش از          اممؤسسه مربوط قادر به پرداخت تم     
  رئـیس  یب بـه تـصو    ي دادگستر یر وز یشنهاد این بند به پ    اجرایینامه    آیین. باشند   معاف می   هزینه

  .رسد  میقضاییه قوه
 کـه پرداخـت خـسارات بـر     ي محکومان معسر و موارد یه اعتبارات د  ي کسر ینمنظور تأم    به - و

از %) 50(درصـد   مجاز است حداکثر تـا پنجـاه       يوزارت دادگستر  باشد،  ی دولت م  یا المال  یتعهده ب 
 )هـ( موضوع بندهاي  ین بد يها   خسارت ین صندوق تأم  ینهمازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هز      

 ي موتور یه نقل یل دارندگان وسا  ی مدن یتولؤ مس ي اجبار یمه قانون اصالح قانون ب    )11( اده م )و(و  
 530000 – 47را از محل اعتبارات ردیف       )64(16/4/1387 در مقابل شخص ثالث مصوب     ینیزم

ست بـا اعـالم      صندوق مزبور مکلف ا    یرعاملمد. کند ینه و هز  این قانون دریافت  ) 9(جدول شماره   
  

دارندگان وسایل نقلیـه موتـوري زمینـی در         مدنی     قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت      11ماده   از   ـ 64
منـابع مـالی صـندوق     -)1(* کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی     16/4/1387 مصوب   مقابل شخص ثالث  

   ...:هاي بدنی به شرح زیر است تأمین خسارت
   )2(*.کشور ایی و رانندگی در کلاز جرایم وصولی راهنم%) 20( بیست درصد - ه
  .قضاییه نقدي وصولی توسط قوه دادرسی و جزاي   هاي هزینه  از کل%) 20( بیست درصد -و
ـ 1* الذکر و اصالحات بعـدي آن    کل کشور، قانون فوق1394 قانون بودجه سال 14تبصره ) و(  به موجب بند  

  . تمدید گردید1394تا پایان سال 
ـ 2* هـاي تخلفـات    وجـوه حاصـل از جریمـه    :8/12/1389مصوب رسیدگی به تخلفات رانندگی  قانون 23ماده  

گردد تا عالوه بر بودجه سالیانه        داري کل واریز می    رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه          
هنمایی و رانندگی نیـروي      و پلیس را   )3(* شهرسازي و  ربط، وزارت راه    هاي ذي  ها و دهیاري   به شرح زیر به شهرداري    

   ....انتظامی تخصیص داده شود
هاي بدنی مقرر در قانون اصـالح   از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت%) 20(ج ـ بیست درصد  

  .گردد قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می
وزارت راه و   «، عبـارت    31/3/1390 مـصوب    قـانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي         4اده  اسـاس مـ     بر  - 3*

  .شده است» وزارت راه وترابري«جایگزین عبارت » شهرسازي
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  . قراردهديدادگستر  وزارتیارماهه در اخت نسبت درمقاطع سه  را بهیادشده مبلغ ي دادگستریروز
 و  ینیهـا و اقـدامات تـأم        سازمان زنـدان   یان جهت اشتغال مددجو   یالت به منظور پرداخت تسه    - ز

 از محـل منـابع      یـال ر)5,000,000,000,000(یلیـارد   هزارم مبلـغ پـنج   و خانواده زنـدانیان      کشور   یتیترب
 شـده در    بینی  یش مذکور از محل منابع پ     یالتسود تسه . شود  ی داده م  یص تخص ی نظام بانک  یالتیتسه

در وجه بانـک  کشور  یزير  و برنامهیریت و توسط سازمان مد  ین کل کشور تأم   1394قانون بودجه سال    
 ي بـا همکـار  رانیـ  ای اسالمي جمهوريدستورالعمل مربوط توسط بانک مرکز. شود  میعامل پرداخت   
  . شود می عامل ابالغ يها بانک پول و اعتبار به ي شورایب و پس از تصوین تدويوزارت دادگستر

 در اختیار   ها  بانکالحسنه    ریال از منابع قرض   )2,000,000,000,000( مبلغ دوهزارمیلیارد    - ح
 .گیرد  قرار میستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

ـ  ی را عمـوم یفـه  مشموالن خـدمت وظ یه تا کلشود  ی به دولت اجازه داده م     - ط  از یش کـه ب
  . کند معاف یبت، مدت زمان غیمه دارند با پرداخت جریبتسال غ هشت

 ی مشموالن مذکور بـه حـساب درآمـد عمـوم          هاي  یت معاف ي حاصل از اعطا   ي درآمدها تمام
تا سـقف بیـست و هفـت هـزار           و   یز کل کشور وار   يدار   نزد خزانه  150128 یفکشور موضوع رد  

 بـه صـورت مـساوي بـه         530000-135ریال درقالـب ردیـف      ) 27,000,000,000,000(میلیارد  
 بـا سـازمان     بادلـه مطـابق موافقتنامـه مت    ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهاي مـسلح          ي ذي ها  ردیف

  .شود می ینه کشور هزیزير  و برنامهیریتمد
د از نـامزدي نماینـدگی مجلـس شـوراي اسـالمی،            دارندگان کارت معافیت موضوع این بنـ      

) سیاسـی و اداري   (هـاي مـدیریتی      عضویت شوراهاي اسالمی شهر و روستا و انتصاب در سـمت          
  .باشند  محروم می)65(قانون مدیریت خدمات کشوري) 5(ي موضوع ماده ها هدستگا

زیـر  میزان جریمه مشموالن غایب براي صدورکارت معافیت نظام وظیفه بـه شـرح جـدول                
  :باشد می

  پایه ریالی جریمه مشمولین غایب  مدرك تحصیلی
   ریال100,000,000  زیردیپلم
   ریال150,000,000  دیپلم

   ریال200,000,000  فوق دیپلم
   ریال250,000,000  لیسانس

   ریال300,000,000  فوق لیسانس

  
  . رجوع شود3تبصره ) ط(بند زیرنویس  به  ـ 65
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  پایه ریالی جریمه مشمولین غایب  مدرك تحصیلی
   ریال350,000,000  دکتراي غیرپزشکی
   ریال400,000,000  دکتراي پزشکی

   ریال500,000,000  شکان متخصص و باالترپز
به مبالغ جریمه پایه اضافه و      %) 10(درصد     به ازاي هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده          -1

  .شود سال محسوب می ماه، یک مدت غیبت بیش از شش
ازاي هـر     و براي مشموالن داراي فرزند نیـز بـه        %) 5( درصد   براي مشموالن متأهل پنج    - 2

  .شود از مجموع مبلغ جریمه کسر می%) 5( صددر فرزند پنج
 يهـا  ه حاصل از ارائـه خـدمات و اجـازه اسـتفاده از امکانـات بازارچـ      يدرآمدها - 17تبصره  
 قـانون بـه حـساب درآمـد         یـن  ا )5( جدول شماره    140115 شماره   یف موضوع رد  يمشترك مرز 

ه توسـط هـر اسـتان از         تا متناسب با وجوه حاصل     شود  ی م یزداري کل کشور وار      نزد خزانه  یعموم
 ي اسـتاندار یـار  قانون در اختین ا)9( جدول شماره  530000-138 یل ذ يها  ردیفمحل اعتبارات   

اعتبـارات  %) 60(درصد  و شصت  اي  ینهاعتبارات هز %) 40(درصد   و به نسبت چهل    یردمربوط قرار گ  
  . گرددها ه صرف امور مربوط به بازارچاي یه سرماهاي ییتملک دارا
 وزارت کـشور  یشنهادپ  درآمد به کرد ینه بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هز        ین ا جراییا نامه  آیین

  .رسد ی میران وزیأت هیبتصو  کشور به یزير  و برنامهیریت سازمان مدییدو تأ
بگیـر از قبیـل هیـأت علمـی،           ي مختلـف حقـوق    ها  ه افزایش حقوق گرو   - الف - 18تبصره  

اگانه توسط دولت به نحوي کـه تفـاوت تطبیـق           طور جد   کارکنان کشوري و لشکري و قضات به      
 ،، ثابت باقی بمانـد    ق در حکم حقو   )66( قانون مدیریت خدمات کشوري    )78( و   )71(موضوع مواد   

  
 کمیسیون مشترك رسیدگی بـه الیحـه مـدیریت    8/7/1386کشوري مصوب  از قانون مدیریت خدمات    ــ  66

   :)1(* کشوري مجلس شوراي اسالمیخدمات
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(المی و اعضاء شوراي نگهبان جمهور، نواب رییس مجلس شوراي اس ب ـ معاون اول رییس

  .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    ن مـاده هـم    ایـ ) ب(وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بند         نخست ـ1تبصره  

هاي کارکنان اداري مجلس بـه عهـده ریـیس            ترازي پست  وزیران بوده و تعیین هم      تراز به عهده هیأت    هاي هم   پست
t  
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u  

  .مجلس خواهد بود
کـه حقـوق ثابـت       )2(*))66( مذکور در ماده  (هاي شاغل    بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگی         عالوه ـ2تبصره  

  .این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت )3(* )68(هاي ماده  العاده گردد فوق  میتلقی
 2/9/1390 قانون مدیریت خدمات کشوري مـصوب        71 ماده   3این تبصره به موجب قانون حذف تبصره         ـ 3صره  تب

  .حذف شده است
بـه اسـتثناء    (نونی مقامات موضـوع ایـن قـانون         دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قا          ـ4تبصره  

   .هاي خاص و ویژه قضایی تسري دهد اي و یا سمت را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه) حقوق و مزایا
هاي مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات ایـن فـصل بـه اسـتثناء                      در دستگاه  ـ78ماده  

گـردد و همچنـین برنامـه     ان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فـوت پرداخـت مـی            هاي قانونی که در زم     پرداخت
کـودك     سرویس، مهـد  عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف      که به  رفاهی  هاي کمک

  .گردد گردد، با اجراء این قانون لغو می و یا سایر موارد پرداخت می
ـ  هـاي مـشمول کـسور بازنشـستگی هریـک از       العـاده   با اجراء این فصل، حقوق ثابت و فـوق در صورتی که تبصره 

نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیـق          کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می         
ایـن  . گـردد  مـستهلک مـی  هاي بعدي  این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء          دریافت خواهند نمود و   

  .گردد تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می
مـصوب  قانون تمدیـد مـدت اجـراي آزمایـشی قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري         به موجب ماده واحده     ـ1*

 تمدیـد   1393 تا پایان سال     1386 /7 /8مدت اجراي آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب          14/8/1392
  .گردید

 کمیسیون مشترك رسیدگی به الیحه مدیریت 8/7/1386 ـ از قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3*و2* 
  :خدمات کشوري مجلس شوراي اسالمی

ـ 66ماده  بـر   عالوه(هاي آموزشی و مهارت  کلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیالت، دوره  
و ) 1000( و تجربه از امتیاز حق شاغل که حـداقل        ، سنوات خدمت  )لین طبقه شغل مربوط   حداقل شرایط مذکور در او    

  .گردند مند می باشد، بهره امتیاز می) 4500(حداکثر 
  .امتیاز شغل وي تجاوز نخواهد کرد%) 75(درصد  حداکثر امتیاز این ماده براي هر شاغل از هفتاد و پنج 

اي که با پیشنهاد سازمان به  نامه ینیاند براساس آ هاي علمیه تحصیل نموده وزههنرمندان و افرادي که در ح 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   عالوه ـ 68ماده  
  .باشد کارمندان قابل پرداخت می رح زیر بههایی به ش 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      تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر می     
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

t  
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u  
  .گیرد امتیاز تعلق می ) 750(هاي دولتی تا   و به دارندگان نشانامتیاز

انـد بـه ازاء هرسـال         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 

ف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانـی،             متعار هاي غیر  العاده سختی کار و کار در محیط         فوق ـ3
امتیـاز و در مـورد کـار بـا     ) 1000(هاي ویژه بیمارستانی تا      هاي سوختگی و مراقبت     عفونی و در اورژانس و در بخش      

بـل افـزایش   وزیران تا سه برابـر قا       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 تفاده میبراي اوالدي که از مزایاي این بند اس     
  .تمام و نداشتن شوهر براي اوالد اناث خواهد بود

بگیر مشمول این قانون که داراي همسر نبوده و یا همسر آنان معلـول و   کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه     
منـدي   تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمک هزینـه عائلـه  باشد و یا خود به  یا از کار افتاده کلی می     

 ربـط مـشمول    فرزندان معلول و از کارافتاده کلی به تشخیص مراجع پزشـکی ذي           . شوند  مند می   موضوع این بند بهره   
  )1(*.باشند محدودیت سقف سنی مزبور نمی

هـا، پیچیـدگی وظـایف و      مهـارت العاده شغل براي مـشاغل تخصـصی، متناسـب بـا سـطح تخـصص و               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(امتیاز و براي مشاغل همسطح کارشناسی حداکثر   ) 700(
  . باشد اده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت میالع 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 دان و با  عملکرد کارمن 
امتیازات مربـوط بـه   %) 20(نماید تا    براساس دستورالعملی که سازمان ابالغ می     . 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         بهره میزان) ب

عـالی اداري     ها و ارزیابی عملکرد دستگاه که توسط سازمان و تصویب شوراي            در تحقق تکالیف قانونی و اجراء برنامه      
  . گردد تعیین می%) 70و % 50، %30(به ترتیب گردند  بندي می در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه

العـاده    ربط مشمول دریافت این فـوق       متناسب با رتبه دستگاه ذي    ) 71(اجرایی مذکور در ماده    هاي  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             ان با تشخیص دستگاه اجرایی    کارمند

  .کارمندان پرداخت خواهد شد
العـاده اشـتغال خـارج از کـشور      هاي سازمانی اشتغال دارنـد فـوق    به کارمندانی که در خارج از کشور در پست ـ 8

t  
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  .پذیرد انجام می
 و  ی بازمانـدگان متـوف    ي، امتیاز کمک هزینـه فـوت بـرا        اجراییي  ها  هدستگا در تمامی    - ب
 تعیـین و پرداخـت      150) سـهم دولـت   (ولـت   انـداز کارکنـان د       و امتیاز حساب پس    6500ازدواج  

  .شود می
                                                                                                        

u  
  .گردد رسد پرداخت می وزیران می ه تصویب هیأتبراساس ضوابطی که به پیشنهاد سازمان ب

کنند دریافـت دیگـري بـه اسـتثناء           العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می        مدتی که از فوق    گونه کارمندان در    این
گیـرد نخواهنـد    گونـه کارمنـدان تعلـق مـی       از کشور به این     خارج که به موجب قوانین خاص براي اشتغال در         مواردي
  .داشت
که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداري گردنـد براسـاس      رصورتی د ـ9

کـار،   تـوان مبـالغی تحـت عنـوان اضـافه           رسـد، مـی     وزیران مـی    اي که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت         نامه  ینیآ
  )2 (*. نمودها پرداخت 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(حدودیت سقف م

، 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   اقتصادي فعالیت 

هـاي اجرایـی تـا     ، در برخـی از دسـتگاه   از مشاغل%) 25(اي براي حداکثر    وزیران امتیاز ویژه    تصویب هیأت سازمان و   
  . مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد هاي مستمر العاده سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق%) 50(

هاي اجرایی، مشروط بـه   دام از دستگاهاین ماده در هر ک) 6(و ) 5(هاي مذکور در بندهاي العاده  پرداخت فوقـتبصره  
) احکام مذکور در این قـانون     (وري و واگذاري امور به بخش غیردولتی        ااعمال اصالحات ساختاري، نیروي انسانی، فن     

باشد   امکانپذیر می  1387آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال        عمله  هاي ب   جویی  استفاده از منابع حاصل از صرفه      و
  .تأیید سازمان برسد تبصره باید به انجام اصالحات مذکور در این. گردد ها جزء دیون منظور نمی هالعاد این فوق و
  :18/11/1390قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب ) 68(ماده ) 4( قانون تفسیر بند-1*

 يقـانون مـدیریت خـدمات کـشور    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  متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایاي کمک هزینه عائله       
   یا خیر؟شوند  میبرخوردار

  .شوند  و اوالد نیز برخوردار میمندي ایاي کمک هزینه عائلهمزبلی، از  :نظر مجلس
تفـاوت   :15/10/1389 مصوب   ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   50بند ز ماده     -2*

) 68(ماده ) 9(هاي موضوع بند العاده قانون مدیریت خدمات کشوري در محاسبه فوق      ) 78(تطبیق موضوع تبصره ماده     
  .شود مذکور لحاظ نمیقانون 
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ـ ی مشموالن قانون بازنشـستگ    یه از موعد کل   یش پ ی بازنشستگ - ج  از موعـد کارکنـان   یش پ

 بـا موافقـت   ی دولتـ اجرایـی  يهـا  هدسـتگا  در  آنیـد قـانون تمد  و )67(5/6/1386دولت مصوب   
 یانون محاسـبات عمـوم     قـ  )53( و   )52( مقام مجاز موضوع مواد    یا دستگاه   اجرایی مقام   ینباالتر
 مصوب اي  حکم از محل اعتبارات هزینه  ین ا ياجرا. است مجاز   ی و بدون سنوات ارفاق    )68(کشور

  
 :5/6/1386مصوب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت  ـ 67

کارکنـان رسـمی،    ) 1* (شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مـدت سـه سـال               به دولت اجازه داده می     -ماده واحده 
خدمت قابـل قبـول داشـته       ها و مؤسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه               پیمانی و قراردادي وزارتخانه   

سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضاي کارکنان و موافقت دستگاه متبـوع خـود          باشند با حداکثر پنج   
حـداقل سـنوات قابـل    . شد سال پرداخت خواهد پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سی     . بازنشسته نماید 

. بـود  کم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پـنج سـال خواهـد        قبول براي استفاده بانوان شاغل از این ح       
  . شد پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد

ـ 1تبصره  از  را 1386 مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی از اجـراء ایـن قـانون در سـال     اجراییهاي   دستگاه 
ي آتی در قـوانین بودجـه سـنواتی کـل         ها  سالاعتبار مورد نیاز براي     . محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمایند      

  . 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 

هـاي مـذکور    تـأمین و بـه صـندوق   ) 1( ت به سنوات ارفاقی از محل اعتبـارات تبـصره     سهم مستخدم و کارفرما نسب    
  . شد پرداخت خواهد

ـ 3تبصره  توانند صـرفاً بـا اسـتفاده از منـابع مـالی        هاي دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی می  شرکت 
  . مایندخود، کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر در این قانون بازنشسته ن

ـ 4تبصره  شوند از حقوق و مزایاي سایر قوانین و مقررات کـه بـراي     کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می 
  . بود مند خواهند است بهره  کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده

ـ 5تبصره  یشنهاد سـازمان مـدیریت   ی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنا به پینامه اجرا ینی آ 
  . رسید ریزي کشور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد و برنامه

  :10/12/1389 مصوب 1386انون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ـ ق1*

 از تاریخ اتمام مهلت اجراي آن بـه  5/6/1386 ـ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  ماده واحده
  .گردد مدت پنج سال تمدید می

  : 1/6/1366 از قانون محاسبات عمومی مصوب ـ 68
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
 مقامـات فـوق   اسطه ازطـرف  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
t  
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جویی ناشی از کاهش نیروها کـه میـزان آن            یا صرفه %) 5(تا سقف حداکثر پنج درصد       ها  هدستگا
  .ت و پرداخت اسینرسد، قابل تأم  کشور مییزير  و برنامهیریتبه تأیید سازمان مد

 بـه کارکنـان     یرنقـدي  و غ  يحضور در جلسات و پاداش نقد        هرگونه پرداخت حقوق، حق    - د
 یرموظـف  غیره مـد یأتشاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو ه   

 بـه عنـوان   یـژه و  بـه یردولتـی،  غی عمـوم  ي وابسته بـه نهادهـا     يها  شرکت و   ی دولت يها  شرکت
  . ممنوع استآیند، ی م دری اشخاص حقوقیندگاننما

دسـته    اي آن   هاي سرمایه   نشده اعتبارات تملک دارایی     مانده وجوه مصرف   - الف - 19تبصره  
 آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به           اجراییي عمرانی که عملیات     ها  ه و پروژ  ها  طرحاز  

 مکلفند اجراییي ها هتگادس.  برسد مصرف همان طرح و پروژه  شود تا به      سال مالی بعد منتقل می    
دسـتورالعمل  . اتمـام برسـانند     بنـدي اولیـه بـه       ي مذکور را مطابق برنامه زمـان      ها  ه و پروژ  ها  طرح

قـانون محاسـبات عمـومی      ) 128( در اجراي ماده     ها  حسابمنظور نگهداري     حسابداري مربوط به  
  .شود  تعیین می)70(قانون اساسی) 53( وسوم  و با رعایت اصل پنجاه)69(کشور
 مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه         ء،ي مربوط به مطالعه و اجرا     ها  طرح اجراي   - ب

 قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه      )215(عملیات مطالعه و رعایت احکـام و تکـالیف مـاده       
  . است)71(جمهوري اسالمی ایران

                                                                                                        
u  

  .کننده نخواهد کرد لیت از تفویض سلب اختیار و مسؤو
حـساب   ذيزیـر یـا ریـیس مؤسـسه و      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        شخص و   به

  .مجاز نخواهد بود
هـا    نمونه اسنادي که براي پرداخـت هزینـه  :1/6/1366 مصوب قانون محاسبات عمومی کشور 128ماده   ـ  69

دارایی و تأییـد دیـوان    دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت شود و همچنین مدارك و مورد قبول واقع می
  .هاي اجرایی این قانون از طرف وزارت مزبور ابالغ خواهد شد و دستورالعمل شود محاسبات کشور تعیین می

  هـاي   در حـساب     دولـت   هـاي   دریافـت   کلیـه : 12/9/1358مصوب   ا.ا.اصل پنجاه و سوم قانون اساسی ج       ـ 70
  .گیرد  می  انجام  قانون موجب ه ب  مصوب ها در حدود اعتبارات  پرداخت شود و همه  متمرکز می  کل ريدا خزانه
پیـشنهاد   :15/10/1389 مـصوب    ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   215 ماده   ـ 71
  :پذیر است موارد زیر امکاناي جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت  هاي سرمایه دارایی  هاي تملک طرح
ـ الف ) 23(و ) 22(اي جدیـد بـا رعایـت مـواد      هاي سـرمایه  دارایی  هاي تملک  عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح 

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

ي برنامـه و  هـا  سـال گردد به تفکیک  هاي مورد نظر براي اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می      سالی که طرح  
t  
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اي هـر     مایههـاي سـر     ي تملک دارایی  ها  طرحاز اعتبارات مربوط به     %) 8(درصد  حداقل هشت 
  .یابد ي هادي روستایی اختصاص میها طرحاستان به اجراي 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی          ) 224(ماده  ) ش(در اجراي بند     - ج
   :یابد ، مبالغ زیر اختصاص می)72(ایران

                                                                                                        
u  
  .رسد ي بعد به تصویب مجلس شوراي اسالمی میها سال

ـ تبصره ماهـه اول سـال اول    محیطـی را در شـش   است استانداردهاي زیستسازمان حفاظت محیط زیست موظف   
هاي مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در       ی و شرکت  یهاي اجرا   جهت ابالغ به دستگاه    )2(*برنامه به معاونت  

  .اي خود اعالم نماید هاي سرمایه دارایی تملک هاي طراحی طرح
ـ  ب اي مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیـات، اعتبـارات    هاي سرمایه راییدا  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 قتنامهمواف
ـ تبصره  طـرح در برنامـه   يمانده اجرا ي باقیها سالاي براي  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  رحهایی که براي انطباق میزان اعتبارات ساالنه ط  موافقتنامه 

موارد استثناء که منجر بـه تغییـر حجـم     . هاي طرح شوند    اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه         
بـا  هیأت وزیـران   و تصویب )4(*معاونتربط و تأیید  ی ذي یشوند 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  مبادله موافقتنامه 

  .رسد میبه تأیید هیأت وزیران  )5(*به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و معاونت
هایی کـه از منـابع عمـومی تـأمین      هاي توجیهی طرح بندي گزارش اي از جمع ظف است خالصهمو )6(*هـ ـ معاونت 

 در دسترس )7(*سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت         هاي دفاعی و امنیتی را یک        طرح ءاستثنا  شود، به   مالی می 
  . عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد

منـوط بـه تـأمین اعتبـار     ، )8(*اي جدید در هر فصل توسط معاونـت  ایههاي سرم 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                  کامل براي طرح  

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     

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

  .مان مدیریت و برنامه ریزي کشوردر حال حاضر به ساز  - 8* الی 1*
 )1390ــ    1394( ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسعه پنجمپنجساله   برنامهقانون  ) 224(ماده  ) ش(بند   ـ 72

شود به منظور پیشگیري، مقابله و جبران خسارات ناشـی از حـوادث               به دولت اجازه داده می     :15/10/1389مصوب  
t  
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) 10(ریال از محل منـابع مـاده      ) 3,500,000,000,000(معادل سه هزار و پانصد میلیارد      – 1
 و ســـه هـــزار و پانـــصد میلیـــارد )73(قـــانون تنظـــیم بخـــشی از مقـــررات مـــالی دولـــت 

قانون تشکیل سـازمان مـدیریت بحـران        ) 12(ریال از محل منابع ماده      ) 3,500,000,000,000(
  کشور به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران

زات امـداد هـوایی و      از اعتبارات مذکور بـراي خریـد و تـأمین بـالگرد و تجهیـ              %) 40( درصد  چهل
اي براي    هاي سرمایه   تملک دارایی %) 60(درصد  اي و شصت    هزینه%) 40(درصد  باقیمانده به نسبت چهل   

هـاي    ي امـداد و نجـات و انبارهـاي اضـطراري، سـاختمان            ها  هنوسازي، بازسازي، خرید و احداث پایگا     
 منـدرج در قـانون اساسـنامه        ها و تکـالیف     ، خودروهاي امداد و نجات و سایر مأموریت       اجراییستادي و   

منظـور    بـه )74( و اصالحات بعـدي آن     8/2/1367جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران مصوب        
ــا حــوادث، ســوانح و بحــران  هــا در اختیــار جمعیــت هــالل احمــر   پیــشگیري و آمــادگی و مقابلــه ب

  .مصرف برساند  گیرد تا مطابق اساسنامه خود به اسالمی ایران قرار می جمهوري
مقابلـه بـا رونـد    پیـشگیري و   ریال به منظـور     ) 600,000,000,000(یلیارد م ششصدمبلغ   -2

ي کشور، احیـاء  ها هها و دریاچ یی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تاالب       ها  هفزاینده پدید 
  زیست و پایش آن به سازمان حفاظت محیط

مکهاي فنی و اعتباري بـراي      ریال جهت ک  )10,000,000,000,000(یلیارد  م هزار مبلغ ده  -3
 یاري آبین نويها توسعه روش

ــغ ده-4 ــزار  مبل ــارد  ه ــه  )10,000,000,000,000(میلی ــت صــندوق بیم ــال جهــت تقوی ری
 محصوالت کشاورزي 

ریـال جهـت تجهیـز واحـدهاي راهـداري          )5,000,000,000,000(میلیارد   هزار  مبلغ پنج  -5
 ها ه آمادگی و پیشگیري از حوادث و سوانح در جادمنظور امدادرسانی و  ي کشور به  ها  همستقر در را  

  )اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده(از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شهرسازي 
                                                                                                        

u  
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مـصوب  ) 10(ن موضوع ماده گردا غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه  

%) 2(قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را بـه دو درصـد  ) 12(و اعتبارات موضوع ماده  %) 3( را به سه درصد    1380
 مـذکور  بخشی از اعتبارات. وزیران قابل هزینه است اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت     . افزایش دهد 

اي بـه     اي و تملـک دارایـی سـرمایه         شود به صورت هزینـه      ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می           به  
  ..یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد جمعیت هالل احمر اختصاص می

   . رجوع شود11به زیرنویس مندرج در بند ط تبصره   ـ 73
 www.dotic.irي مالحظه قانون مذکور به سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایرانبرا  ـ 74

   .رجوع شود
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کـه  را یی هـا  ه کشور مکلف است تخـصیص اعتبـار پـروژ   یزير  و برنامه سازمان مدیریت - د

 هـستند   )75(وري اسالمی ایران  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمه     ) 215(داراي مجوز ماده    
 از محل اعتبارات سایر منابع مشارکت       ها  شرکتو در ساخت آنها، سایر      ) 20 و   19ول شماره   اجد(

  .نمایند در اولویت قرار دهد می
 قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی               )214( مـاده    )ب( بنـد    ي در اجرا  -  ه
 ي مجازنـد بـرا  اجرایی يها هدستگا یه کل ی، بخش خصوص  هاي یت و به منظور استفاده از ظرف      )76(ایران

 مـصوب  يهـا  طـرح  خـود و  اي یه سـرما هـاي  یی تملک دارايها طرح و ها  ه پروژ اجرایی یاتشروع عمل 
  . یند اقدام نمای مشارکت با بخش خصوصيها  روشیق از طری، دولتيها شرکت یمجامع عموم
 وجـود   ی بخـش خـصوص    یه متقاض  ک ي مکلفند در موارد   ي آب و فاضالب شهر    يها  شرکت

 فاضالب، نـسبت بـه عقـد        یه انتقال و تصف   ي،آور   جمع يها  طرح و توسعه    یلدارد، به منظور تکم   
ـ    يهـا   طـرح  یا موجود و    یسات تأس یفروش پساب خروج   یش پ یاقرارداد فروش و      در  ی توسـعه آت

  .کنند اقدام ی با بخش خصوصکتی مشاريقالب انواع قراردادها
 کـاهش مـصرف   يها طرح ي نسبت به اجرا1394 موظفند در سال  جراییا يها  هدستگا یهکل
 متعلـق بـه بخـش    ي خـدمات انـرژ    يها  شرکت گذاري  یه خود با جلب سرما    ی و آب مصرف   يانرژ

 گذاري  یهالذکر و بازپرداخت اصل و سود سرما         فوق يها  طرحبه  ی  کمک مال . کنند اقدام   یخصوص
 550000 -36 یف کشور از محل اعتبار ردیزير امه و برنیریت سازمان مدییدانجام شده پس از تأ

 یـزي ر   و برنامه  یریت سازمان مد  یشنهاد تبصره با پ   ین ا اجرایی نامه  یینآ. شود  ی م ین قانون تأم  ینا
  .رسد ی میران وزیأت هیبکشور به تصو

 کامل قانون ضـوابط پرداخـت       یت موظفند ضمن رعا   یرندهگ   کمک ی و حقوق  یقیاشخاص حق 
قانون محاسبات عمومی کشور    ) 71(یردولتی موضوع ماده    ه افراد و مؤسسات غ     اعانه ب  و یا کمک  

 .کنند ینه را هز  یافتی قانون مذکور، مبالغ در    )77( )1( ماده   )1( تبصره   یژهو  به ،17/8/1378مصوب  
  

) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   215 براي مالحظه ماده     ـ 75
  . مراجعه شود19به زیرنویس بند ب تبصره  15/10/1389مصوب 

مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسعه پنجمپنجساله   برنامه قانون   214از ماده   . ـ 76
اي با    هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    منظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرح       دولت موظف است به    :15/10/1389

  :آورداساسی اقدامات زیر را به اجرا درقانون ) 44(رعایت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم 
ـ  تـأمین منـابع مـالی،    «، »برداري و واگـذاري  تأمین منابع مالی، ساخت، بهره«هاي اجرایی مناسب از قبیل   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
قـانون  ) 71(قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افـراد و مؤسـسات غیردولتـی موضـوع مـاده                    از   .ـ 77

t  
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  و انجام هرگونـه   نیست   ی به منزله تداوم کمک در سال آت       ي و پرداخت کمک در سال جار      ینتأم
  .  ممنوع استی، مجدد در سال آتین با فرض تأمدهیرنگ تعهد توسط کمک

 یر سـا  یـل  ذ ي و پژوهش کـاربرد    ي فناور ، فصل توسعه علوم   يها  ه کاهش اعتبارات برنام   - و
  . ممنوع است،اجرایی يها هدستگافصول توسط 

دهنده خدمات مخابراتی موظفند عالوه بر قیمـت هـر پیامـک              ارائه) اپراتورهاي( کاروران - ز
کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمـد عمـومی ردیـف               ال از استفاده  ری) 10(مبلغ ده   
 درآمد حاصله متناسب با وصـول از محـل اعتبـار            .داري کل کشور واریز کنند       نزد خزانه  160154

  :یابد ربط اختصاص می ي ذيها هدستگا به شرح زیر به 530000-140ردیف 

                                                                                                        
u  

  :)1(*17/8/1378 مصوب محاسبات عمومی کشور
هـا و مؤسـسات دولتـی و       پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه               -  1ماده  

ربط و یـا مقـام مجـاز از     هاي اجرایی یاد شده به تشخیص باالترین مقام اجرایی ذي       که دستگاه  هاي دولتی در صورتی    شرکت
طرف او به اقتضاي طبع و ماهیت وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند بودجـه و اعتبـار الزم بـراي ایـن         

  : در موارد زیر مجاز خواهد بودها به تصویب رسیده باشد منحصراً  هاي آن دستگاه منظور ضمن بودجه
ی مربوط و یا مقام مجاز از طـرف         ی فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرا            - الف  

او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مـذکور را تـسریع و تـسهیل نمایـد و در عـین                             
  . ت کمک یا اعانه براي استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروري باشدحال پرداخ

  .  شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی در جهت اهداف و وظایف قانونی دستگاه اجرایی مربوط تعهدات مشخصی را بپذیرد- ب 
  . ر جزء وظایف قانونی دستگاه اجرایی ذکر شده باشد پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مورد نظ- ج 
هـاي مـشروع و     پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیـر دولتـی کـه بـراي رفـع نیازمنـدي               -د  

 .  مربوط و یا مقام مجاز از طرف او ضرورت داشته باشداجراییناپذیر آنها به تشخیص باالترین مقام دستگاه  اجتناب
 در کلیه موارد مذکور در این ماده پرداخت کمک و یا اعانه به صورتی که جنبه خرید خـدمت، روز مـزد و     - 1تبصره  

باشد و همچنین دریافت کمـک و   یا هر نوع رابطه استخدامی دیگر اعم از رسمی و غیر رسمی ایجاد کند، ممنوع می             
  .نمودیا اعانه به هیچ وجه علقه و حق استخدامی براي اشخاص ایجاد نخواهد 

ها   پرداخت هر گونه کمک و یا اعانه موضوع این قانون منحصراً از محل بودجه و اعتبارات جاري دستگاه         - 2تبصره  
  .مجاز خواهد بود
اي است کـه بنـا بـه     نامه  نحوه نظارت مذکور تابع آیین    . شود نظارت مالی اعمال کند      لتی پرداخت می    مؤسسات غیردو 

  .رسید  زیران خواهد ت و تصویب هیأ  به)2(*زارت برنامه و بودجه  دارایی و وزارت امور اقتصادي و پیشنهاد و
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضـوع     جهت مالحظه متن کامل       -1*

 نیبه سـامانه ملـی قـوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نـشا                قانون محاسبات عمومی کشور     ) 71(ماده
www.dotic.ir رجوع شود.  

  .ریزي در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه -2*

http://www.dotic.ir
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%) 20(درصد  بیست(اسالمی ایران    جمهوريبه جمعیت هالل احمر     %) 35(درصد   وپنج   سی -1

العـالج و سـرطانی و        هزینه داروهاي بیماران با اولویت بیماران صعب        جهت تأمین، تولید و کمک    
  )جهت افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات%) 15(درصد پانزده
  پوشش سازي نیازمندان تحت جهت توانمند) ره(خمینی به کمیته امداد امام%) 20(درصد   بیست- 2
ي درمانی  ها  هبه سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به تأمین هزین        %) 20(درصد    بیست -3

  و تجهیزات توانبخشی افراد تحت پوشش
بیمه تأمین اجتماعی     حق%) 50(درصد  جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه    %) 5(درصد   پنج -4

  بسیجیان معسر
 سالمت ایران جهت ارتقـاي پوشـش تعهـدات خـدمات            به سازمان بیمه  %) 5(درصد    پنج -5

  دندانپزشکی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده سال
  اي هاي سرمایه به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی%) 5(درصد   پنج-6
  به سازمان پزشکی قانونی%) 5(درصد   پنج-7
  تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهیبه سازمان انتقال خون ایران بابت %) 5(درصد   پنج- 8

 بـه دولـت     )78(15/10/1388 مـصوب    هـا   هیاران قانون هدفمند کردن     ي اجرا در - 20 تبصره
 کاالهـا و خـدمات موضـوع    یمت حاصل از اصالح قی منابع مال  1394 در سال    شود  یاجازه داده م  

 و ي پرداخـت نقـد  يهـا  ز انواع روش  قانون را با استفاده ا     ین ا اي  یارانه يها  ردیفقانون مذکور و    
کمک به    و یتی ارائه خدمات حما   ي برا ین و همچن  یع توز یازمند، هدف و ن   ي به خانوارها  یرنقديغ

  :ید اقدام نمایر به شرح زیدبخش تول
 تـا مبلـغ     1394 در سال    )79( قانون مذکور  )3( و   )1( مفاد مواد    ي درآمد حاصل از اجرا    - الف

  
 با اصالحات بعـدي بـه سـامانه ملـی           15/10/1388ها مصوب      براي مالحظه قانون هدفمندکردن یارانه      ـ 78

  .یدمراجعه نمای www.dotic.irا به نشانی .ا.قوانین و مقررات ج
  : با اصالحات بعدي15/10/1388 مصوب ها قانون هدفمندکردن یارانه از ـ 79
  :هاي انرژي را اصالح کند  دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حامل- 1ماده 
 قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت 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     حاظ کیفیت حامل  مشتقات نفت، با ل   
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    قیمت فروش نفت خام و میعانات گازي به پاالیشگاه         -تبصره  

  .گردد ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده فارس تعیین می خلیج) فوب(روي کشتی 
اي تعیین شود که به تدریج تـا پایـان    بیعی به گونه میانگین قیمت فروش داخلی گاز ط -)17/2/1391اصالحی  (ب  

t  
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u  

%) 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

 وزارت نفت مکلف اسـت قیمـت خـوراك گـاز و خـوراك مـایع تحـویلی بـه                     -)1(*)4/12/1393اصالحی  (تبصره  
  :واحدهاي صنعتی، پاالیشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهاي زیر تعیین کند

 متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی براي سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتـی، قیمـت                      - 1
  ول با حفظ قابلیت رقابت پذیري محصوالت تولیدي در بازارهاي بین المللی و بهبود متغیرهاي کالن اقتصاديمحص
   ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاري داخلی و خارجی-2
ـأمین مـواد               ) %30( اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد        - 3 اولیـه   با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهایی کـه بتواننـد جهـت ت

در ایـن قـرارداد     . افـزوده را افـزایش دهنـد       کنند و زنجیره ارزش    واحدهاي پتروشیمی داخلی که محصوالت میانی و نهائی تولید می         
  .گردند شوند، از تخفیف بیشتري برخوردار می اندازي می یافته راه هایی که در مناطق کمترتوسعه بنگاه

مشمول ایـن تبـصره خـارج از قـرارداد و بـا اراده              ع واحدهاي   در صورت قطع یا کاهش خوراك گاز و خوراك مای         
 )2(*16/11/1390قانون بهبود مستمر محـیط کـسب و کـار مـصوب     ) 25(دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده     

   .خسارت وارده را از محل خوراك تحویلی در مراحل بعدي جبران کند
قیمت بورس مبناي عمل است و یارانه مورد نظر دولت          در خرید محصوالت پتروشیمی توسط یا به دستور دولت،          

  . گیرد ربط قرار می کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذي براي مصرف
نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفـات پلکـانی و نحـوه جبـران خـسارت، دامنـه صـنایع مـشمول و چهـارچوب                          آیین

هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امـور اقتـصادي و             قراردادهاي بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه       
  .رسد شود و به تصویب هیأت وزیران می دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه می

سـاله پـنجم توسـعه     اي تعیین شود که به تدریج تا پایـان برنامـه پـنج    گونه  میانگین قیمت فروش داخلی برق به  -ج  
  .شده آن باشد معادل قیمت تمام  و فرهنگی جمهوري اسالمی ایراناقتصادي، اجتماعی

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        هاي کشور و رعایت استانداردها محاسبه می       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 
ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و        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 نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاست
ي برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ منـاطق جغرافیـایی، نـوع، میـزان و                   ها  در خصوص قیمت   - 1تبصره

  .هاي ترجیحی را اعمال کند زمان مصرف قیمت
کننـد،   برداري مـی  هاي آب، برق و گاز موظفند در مواردي که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترك بهره               شرکت

ا با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعـداد کنتورهـا               کردن کنتور باشد، تنه    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 ین میشده در بودجه ساالنه تعی اساس قیمت ارز منظور هاي انرژي براي پس از سال پایه بر قیمت حامل -  2تبصره
t  
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  .شود می یین تعیالر) 480,000,000,000,000( یلیاردچهارصد و هشتاد هزار م

 ی از محل بودجه عموم    اي  یارانه يها  ردیف و منابع مربوط به      )الف( منابع مذکور در بند      - ب
  :شود ی مینه هزیر قانون به شرح زیندولت مندرج در ا

 قـانون   )8( مـاده  ي در اجـرا   یـال ر)52,000,000,000,000(یلیـارد   ودوهزارم تا مبلغ پنجاه   -1
 سـازي   ینه و به  ی بهبود حمل و نقل عموم     ید، کمک به بخش تول    ي برا )80(ها  هیارانمندکردن  هدف

                                                                                                        
u  

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  رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع دولت مجاز است، با- 3ماده

اي تعیین   میانگین قیمت آب براي مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه                  - الف  
سالمی ایران معادل ساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري ا         شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج       

  .شده آن باشد قیمت تمام
هاي تأمین، انتقال و توزیـع بـا رعایـت           شده آب را با در نظر گرفتن هزینه         دولت مکلف است قیمت تمام     - 1تبصره 

  .بازده تعیین کند
 تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی براي مصارف مختلف آب بـا لحـاظ منـاطق جغرافیـایی، نـوع و میـزان                       - 2 تبصره

  .ف مجاز خواهد بودمصر
بـرداري شـبکه پـس از کـسر      هاي نگهـداري و بهـره   آوري و دفع فاضالب براساس مجموع هزینه        کارمزد خدمات جمع   -  ب

  .گردد تعیین می) هاي تشویقی مربوط به سیاست(هاي دولت در بودجه سنواتی  ارزش ذاتی فاضالب تحویلی و کمک
) 2( برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت             الحاق اصالح این تبصره به موجب قانون         -1*

  . به عمل آمده است4/12/1393مصوب 
 در زمان کمبود بـرق، گـاز یـا    :16/11/1390 مصوب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار      25ماده    -2*

خـدمات مخـابرات قـرار      خدمات مخابرات، واحدهاي تولیدي صنعتی و کشاورزي نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا                
کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي تولیـدي         هاي عرضه  داشته باشند و شرکت   

بینـی   اعم از صنعتی، کشاورزي و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخـابرات را در مـتن قـرارداد پـیش      
کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهـد موقتـاً         هاي عرضه   مقطعی به شرکت   هرگاه دولت به دلیل کمبودهاي    . کنند

هـاي خـصوصی و تعـاونی را قطـع کننـد،       جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهاي تولیدي متعلق به شرکت          
 .نـد ها ناشی از تـصمیم فـوق را نیـز تعیـین و اعـالم ک      هاي وارده به این شرکت موظف است نحوه جبران خسارت

هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نفـت، نیـرو و ارتباطـات و                 ی این ماده توسط وزارتخانه    ینامه اجرا   آیین
  .رسد وزیران می االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت شود و ظرف سه ماه پس از الزم فناوري اطالعات تهیه می

خـالص  %) 30(درصـد    دولت مکلف است سـی     :15/10/1388 مصوب   ها قانون هدفمندکردن یارانه   8 ماده   ـ 80
شـده   هاي بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجـوه اداره   این قانون را براي پرداخت کمک   يوجوه حاصل از اجرا   

  : موارد زیر هزینه کنديبراي اجرا
t  
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  یستز یط محی از آلودگیري و جلوگی و مسکونی خدماتیدي، تولي در واحدهايمصرف انرژ
 )ب( بنـد  ي به منظور اجرایالر)48,000,000,000,000(یلیارد هزار م وهشت تا مبلغ چهل   -2
   )81(مه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون برنا)34(ماده 

                                                                                                        
u  
ی و رعایت الگوي    جوی سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه              بهینه - الف

  .شود ربط معرفی می ی ذيیمصرف که توسط دستگاه اجرا
  .وري انرژي، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر  اصالح ساختار فنآوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهره- ب 
هـاي نفتـی و    آوردهدهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعی و فـر         هاي ارایه   جبران بخشی از زیان شرکت     -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(پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 
  .عتی حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صن-  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   نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کـشاورزي و خـدمات و نحـوه پرداخـت                    آیین -تبصره  

صنعت، معـدن   امور اقتصادي و دارایی،      يه حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرا           موضوع این ماد  
یس سـازمان  یـ ، 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    ظر می به ن   - 1*

  : باشد قانون مذکور به شرح ذیل می) 10(و) 9(مواد. ذکر شده است) 9( بوده که به اشتباه ماده18/9/1386
 . ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است  مدیریت حمل-9ماده 

ریـال در  ) 000/000/000/000/40(هـزار میلیـارد     اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون بـه میـزان چهـل        -10ده  ما
 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،    ي و برون شهر 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 داري کل کشور به صورت صد در حساب مخصوص نزد خزانه
مـصوب  ) 1390-1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم ه  پنجـسال  برنامه قانون   34ماده   از   ـ 81
  ...:  به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادالنه منابع عمومی سالمت:15/10/1389
درصـد   بـه حـداکثر معـادل سـی     هاي مـستقیم مـردم   ـ به منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم هزینه ب
هـاي   بـه خـدمات بهداشـتی درمـانی، کمـک بـه تـأمین هزینـه         ي سالمت، ایجاد دسترسی عادالنـه مـردم  ها هزینه) 30%(

بهداشـتی   العـالج، تقلیـل وابـستگی گـردش امـور واحـدهاي       دارو، درمان بیماران خاص و صعب ناپذیر درمان، پوشش تحمل
خـالص  ) %10(خصص موردنیـاز، ده درصـد   انسانی مت درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداري نیروي

t  
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 و ي به منظور پرداخت نقدیالر)390,000,000,000,000( یلیارد هزار مسیصدونودتا مبلغ    -3

  )82(ها هیاران قانون هدفمند کردن )7( موضوع ماده یرنقديغ
 یارانـه از   ی بخش ینمنظور تأم  ه ب یالر)13,000,000,000,000(یلیارد  هزارم یزدهتا مبلغ س   -4

 ییان و عـشایر،  روسـتا  پـذیر،   یب جوان، اقـشار آسـ     يها  زوج یتی مسکن حما  ین تأم یالتسود تسه 
   شهرها و مسکن مهریه حاشيها ه فرسوده، سکونتگايها بافت مسکن در یسامانده

توانمندسـازي مهـارتی   «از اعتبـار ایـن ردیـف بـراي اجـراي طـرح            ) %10( درصد  معادل ده 
بـه  » یافته و اقـشار محـروم بـا رویکـرد اشـتغال پایـدار       اطق کمتر توسعه روستاییان و ساکنان من   

 .یابد اي کشور اختصاص می سازمان آموزش فنی و حرفه
 يهـا   ه به منظور کمک بـه برنامـ       یالر)40,000,000,000,000(یلیارد  هزارم چهلتا مبلغ    -5

  ها ه دانشگایالنالتحص اشتغال جوانان و فارغ
                                                                                                        

u  
   .شود ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده می هدفمندکردن یارانه کل وجوه حاصل از اجراي قانون

ذیل وزارت بهداشـت، درمـان و    است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در الیحه بودجه  دولت موظف
  .الذکر هزینه گردد فوق ي مواردآموزش پزشکی منظور نماید تا برا

%) 50( دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد -15/10/1388 مصوب ها قانون هدفمندکردن یارانه 7ماده ـ 82
  : این قانون را در قالب بندهاي زیر هزینه نمایديخالص وجوه حاصل از اجرا

خانوار نـسبت بـه کلیـه خانوارهـاي کـشور بـه          یارانه در قالب پرداخت نقدي و غیرنقدي با لحاظ میزان درآمد             -الف
  .سرپرست خانوار پرداخت شود

  : نظام جامع تأمین اجتماعی براي جامعه هدف از قبیلي اجرا-ب 
هاي اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقـاء سـالمت جامعـه و پوشـش دارویـی و                    گسترش و تأمین بیمه    - 1

  .العالج درمانی بیماران خاص و صعب
  .سازي مسکن و اشتغال به تأمین هزینه مسکن، مقاوم کمک - 2
  .هاي حمایت اجتماعی  برنامهي توانمندسازي و اجرا- 3

هـاي   سـازي پایگـاه    هنگام ی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به          ینامه اجرا  ینی آ - 1تبصره  
وضوع این ماده حداکثر سه مـاه پـس از تـصویب    هاي م 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 ریزي کشور به تصویب هیأت برنامه
هاي مشمول یا فرد واجد شـرایط        رست خانواده نام سرپ   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 جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه حساب از

ماده واحده قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معـدن و      3بر اساس تبصره       - 1*
  .گردید» رفاه و تأمین اجتماعی«جایگزین عبارت » تعاون، کار و رفاه اجتماعی«، عبارت 8/4/1390تجارت مصوب 
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  .در موارد فوق مجاز است%) 10( درصد   تا دهییجا ه جاب- ج
نام کلیه کسانی را که موفق بـه          ، امکان ثبت  1394دولت موظف است از فروردین ماه سال         - د
ها فراهم نمـوده و از مـاه          هاي شهرستان   اند در فرمانداري    نام در طرح دریافت یارانه نقدي نشده        ثبت

  .دنام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نمای بعد از ثبت
 1394 و   1393 يها  سال برق و آب در      یمت ق یشمنابع حاصل از افزا   %) 100(  صددرصد -  ه

 قـانون  ) 8(و براسـاس مفـاد مـاده       شـود     مـی  یـز  کل کـشور وار    يدار   نزد خزانه  یبه حساب خاص  
  .یابد ی به صنعت برق و آب اختصاص مها هیارانکردن هدفمند
کردن قـانون هدفمنـد   ) 5(ق مـاده     طبـ  1394  دولت مکلف است از فـروردین مـاه سـال          -   و
  .اقدام کند )83(ها هیاران
 دولت مکلف است نسبت به برقراري و پرداخـت مـستمري بـه رزمنـدگان معـسر داراي                   - ز

ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمري ماهانـه آنهـا کمتـر از                    حداقل شش 
  . نباشد1394حداقل دستمزد سال %) 75( درصد هفتادوپنج

  .شود این تبصره تأمین می) ب(بند ) 3(منابع مورد نیاز از محل جزء 
ـازمان مـدیریت و                 ـاري س ـا همک نحوه اجراي این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح ب

  .شود  این تبصره درج میاجرایینامه  در آیینریزي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و  برنامه
خانوارهـاي پردرآمـد بـه تـشخیص     .  موظف است یارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند       دولت - ح

  .شود دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می
 کـشور و    یـزي ر   و برنامـه   یریتماه توسط سازمان مد    سهمدت   تبصره ظرف    ین ا اجرایی نامه  یین آ - ط
ـاز     یرو، نفت، ن   یی، و دارا  ي امور اقتصاد  يها  ه وزارتخان يبا همکار  ـارت، راه و شهرس  ي، صنعت، معـدن و تج

  .رسد یان میر وزیأت هیب و به تصوشود ی میه و کشور تهیورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماع
ازاي هر مـورد ارائـه    شود به  به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می    - 21تبصره  

لکترونیک به استعالمات و اعالم وضعیت امالك از بانک جامع اطالعات امالك، عالوه بر پاسخ ا
ریــال و در منــاطق )300,000(تعرفــه مــصوب دریــافتی، در منــاطق شــهري مبلــغ سیــصدهزار 

داري کـل     ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانـه         )100,000(غیرشهري مبلغ یکصدهزار    
ریـال از محـل     )830,200,000,000(میلیون    میلیارد و دویست    صدوسی مبلغ هشت  .کشور واریز کند  

  
 نان را به میزانی     دولت موظف است یارانه آرد و      :15/10/1388 مصوب   ها قانون هدفمندکردن یارانه   5ماده ـ 83

  .کنندگان متقاضی قرار دهد هاي مناسب در اختیار مصرف شود با روش که در الیحه بودجه سالیانه مشخص می
پذیر در سایر شـهرها بـه         سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهاي زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب              -تبصره  

  .از متوسط یارانه سرانه خواهد بودبیشتر %) 50(تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد 
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جامع کـشور بـه     ) کاداستر(منظور اجراي طرح حدنگار      متناسب با وصولی به    530000-141ردیف  

  .یابد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اختصاص می
ز شـود کـه بخـشی ا    اي کـشور اجـازه داده مـی      به سازمان آموزش فنی و حرفه      - 22تبصره  

هاي پیامکی و مجازي بـا مـشارکت بخـش       هاي غیررسمی خود را از طریق ارائه آموزش         آموزش
.  واریـز کنـد  140103غیردولتی ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به ردیف درآمـدي                

 متناسـب بـا    530000-142ریال از محـل ردیـف       ) 36,000,000,000(مبلغ سی و شش میلیارد      
  .گیرد زمان مذکور قرار میوصولی در اختیار سا

هاي طیـور مـشابه        دولت موظف است از داروهاي دامی آماده مصرف و واکسن          - 23تبصره  
ارزش فـروش محـصوالت   %) 2(و غیرمـشابه معـادل دودرصـد     %) 5(درصد  تولید داخل معادل پنج   

ــه  ــزد خزان ــه حــساب درآمــد عمــومی ن ــغ . کــشور واریــز کنــد داري کــل وارداتــی أخــذ و ب مبل
 متناسـب بـا     530000-143ریال از محـل ردیـف       )175,000,000,000(میلیارد    ادوپنجیکصدوهفت

ي دارو، سـموم و مـواد   هـا  همانـد  ي موردنیـاز پـایش بـاقی   هـا  همنظـور تـأمین هزینـ    وصـولی بـه  
برداري و آزمایش و خرید امکانـات         ي خام دامی و نمونه    ها  هدر فرآورد ) بیولوژیکی(شناختی    زیست

شـناختی در قالـب     ي و آزمایش خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیـست          بردار  و تجهیزات نمونه  
بـه سـازمان   %) 60( درصـد   ریـزي کـشور، شـصت    مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامـه  

  .یابد سازي رازي اختصاص می به مؤسسه تحقیقات و سرم%) 40( درصد دامپزشکی کشور و چهل
ـ (ي دولتی سـودده     ها  شرکت - 24تبصره   و ) اسـتثناي شـرکت دولتـی تابعـه وزارت نفـت        هب

ي خود را که در ها هاز هزین%) 2( درصد و دو %) 1( درصد   ي دولتی موظفند به ترتیب یک     ها  بانک
. جـویی کننـد     ي اداري و عمـومی صـرفه      هـا   هاین قانون آمده با تأکید بر هزین      ) 3( پیوست شماره 

ي ها  بانک و   ها  شرکتوازدهم مالیات ماهانه    د  سود ویژه و یک   %) 50( درصد  درآمد حاصله از پنجاه   
ریال پس از واریز به خزانه متناسـب بـا   )17,000,000,000,000(میلیارد   هزار  مزبور به مبلغ هفده   

گیرد تا در امور       در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می        530000-149وصولی از محل ردیف     
  .مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود

دالر یا معادل ریـالی آن از       )1,200,000,000(میلیون    دویست و میلیارد   مبلغ یک  - 25بصره  ت
  .گیرد صندوق توسعه ملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهاي مسلح قرار می

جاي دریافـت وام بـه صـورت          توانند به   هاي مشمول دریافت وام ازدواج می       زوج - 26تبصره  
کننـدگان و     تـسهیالت مزبـور توسـط تولیـد       . قساطی اسـتفاده کننـد    نقدي، از تسهیالت فروش ا    

 صرفاً ها بانکشود و  کننده کاالهاي بادوام داخلی هستند، ارائه می        فروشندگان متقاضی که عرضه   
 و مؤسسات اعتباري موظفند بـا درخواسـت فروشـنده           ها  بانک. نمایند  پرداخت اقساط را تقبل می    

  .جین، پرداخت اقساط را تقبل کنندهاي الزم از زو پس از أخذ تضمین
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باشـد و بانـک عامـل، پرداخـت اقـساط را در       خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک مـی  
سـقف تـسهیالت    . کند  تضمین می ) یا فروشندگان (سررسیدهاي مذکور در قرارداد براي فروشنده       

 آن هـستند در     موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط          به ها  بانکفروش اقساطی که    
  .ریال است) 100,000,000( براي هر یک از زوجین یکصد میلیون 1394سال 

ـ          اجرایینامه    آیین ي هـا  ه این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران و وزارتخان
ماه از تاریخ تصویب ایـن قـانون بـه            امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک           

  .شود کارمزد بانک توسط شوراي پول و اعتبار تعیین می. رسد یأت وزیران میتصویب ه
قانون مدیریت خدمات کشوري اجـازه      ) 5( مشمول ماده    اجراییي  ها  هدستگا به   - 27تبصره  

 را به سازمان صدا     )6(و  ) 4(،  )1(استثناي فصول     بهاز اعتبارات خود    %) 1( درصد  شود یک   داده می 
 ایران اختصاص دهند تا این سازمان براساس تفاهمنامـه منعقـده بـا           و سیماي جمهوري اسالمی   

رسانی نسبت به تولید      بخشی و اطالع    سازي و آگاهی    هاي مذکور جهت فرهنگ     دستگاه و سازمان  
 .ي آنها اقدام کندها هو پخش برنام
شــود بابــت  بــه نیــروي انتظــامی جمهــوري اســالمی ایــران اجــازه داده مــی - 28تبــصره 

 خودروها اعم از نوشماره، نقل و انتقال و تعویض پالك خودروهایی که ارزش آنهـا                گذاري  شماره
ریال )500,000,000(ربط بیش از پانصدمیلیون     به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذي        

ریال را پانصدهزار   )500,000,000(ریال و کمتر از پانصدمیلیون      )1,000,000(میلیون    یک است را 
معـادل مبلـغ واریـزي از محـل         . داري کل کشور واریز نماید       دریافت و به خزانه    ریال،)500,000(

  .گیرد  در اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار می530000-62اعتبارات ردیف
ـا   بانـک  درصـورت درخواسـت      1394دولت مجاز است در سال       - 29تبصره   ـا سـقف       ه ي دولتـی ت

ـا       اي نیمـه    هاي سرمایه   ي تملک دارایی  ها  طرحریال  )100,000,000,000,000(یکصدهزارمیلیارد   ـام را ب تم
  :عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کند  با شرایط زیر، بهها طرحگذاري  حفظ کاربري پس از قیمت

گردد اعتبار مورد نیاز براي تکمیل پروژه را از منابع خـود تـأمین و آن را             بانک متعهد می   -1
  .شود، به اتمام برساند ر قرارداد درج میبندي که د طبق زمان

برداري بـه     سال از زمان بهره      بانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه           -2
  .بخش خصوصی یا تعاونی واگذار کند

  .شود  پس از واگذاري، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می-3
نک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران، وزارت     پیشنهاد با  این تبصره به   اجرایینامه     آیین -4

تـصویب   مـاه بـه   ریزي کشور ظرف مدت یـک  امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه       
  .هیأت وزیران خواهد رسید

  . است1394سال مربوط به کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً  - 30 تبصره



  
  
  
 
  
  

  )84( کل کشور1394از ضمائم قانون بودجه سال 
  تغییرات متفرقه: نهماز بخش 

شـود متناسـب بـا تغییـرات         ریـزي کـشور اجـازه داده مـی         به سازمان مدیریت و برنامـه      ـ  2
آمده در الیحه بودجه در مجلس شوراي اسالمی و اشـکاالت تـایپی موجـود در پیوسـت                   عمل به

  .الیحه، اصالحات الزم را در این پیوست به عمل آورد) 4(شماره 
سسات انتفاعی وابسته بـه دولـت       ؤها و م     دولتی، بانک  هاي  هاي شرکت   و هزینه  درآمدها   ـ  8

نهـا در  آ درصـد سـود سـهام    50اي به ترتیب افزایش یا کاهش یابـد کـه مالیـات و        باید به گونه  
  میلیون ریال نسبت بـه ارقـام منـدرج در جـدول          026/021/8 و   052/042/16مجموع به ترتیب    

  . یابدالیحه بودجه افزایش) 5(شماره 
هـاي   عالی فـضاي مجـازي درخـصوص اجـراي پـروژه           هاي کلی شوراي     رعایت سیاست  ـ 9

  .کرد اعتبارات مربوطه الزامی است فضاي مجازي مندرج در پیوست قانون بودجه و نیز هزینه
 بــه اســتثناي اجــازه) 10 – 3(و ) 10- 2(، )10 – 1( کلیــه توضــیحات ذیــل جــداول ـ   11

ربط در قانون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون        دلیل تصویب احکام ذي   جابجایی حقوق و مزایا به      
  .تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف شود

 در جـدول  1394قانون برنامه پنجم توسعه در قانون بودجه سال ) 180( اعتبارات ماده   – 12
ویژه ی و مل درصد ملی 40و استانی  درصد سهم هر استان به عنوان اعتبار 60 به نسبت  10 – 2

ریزي کـشور در توزیـع سـهم ملـی و اسـتانی سـهم هـر               سازمان مدیریت و برنامه   . اصالح گردد 
  .کند شهرستان را رعایت می

  
باشد، جداول مزبـور در       از آنجا که امکان درج ضمایم و جداول قانون بودجه در این مجموعه میسر نمی               ـ   84

ریزي و نظـارت    از طریق معاونت برنامهیا  در روزنامه رسمی و توانند  مجموعه درج نشده است و مخاطبان محترم می       
در عین حال نظر به اینکه برخی احکام که اصوالً باید در مـتن        . آن دسترسی پیدا کنند   راهبردي ریاست جمهوري به     

باشد در این قـسمت    که حاوي چنین احکامی می  آن در این ضمایم درج گردیده لذا تنها بخشی از           شد قانون ذکر می  
  .درج شده است
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مربوط به سایر نهادهاي دینی و فرهنگی اسـت       ) 17(جدول شماره   ) 51( ردیف شماره    – 14
هـاي    عالی حوزه   وراي، ش )دبیر(عضویت سازمان تبلیغات اسالمی      اي با   ت توسط کمیته  ااین اعتبار 

ریـزي کـشور بـا نظـارت        علمیه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی و سـازمان مـدیریت و برنامـه              
هاي فرهنگی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شـوراي اسـالمی              نمایندگان عضو کمیسیون  

یـد  این اعتبارات به عنوان کمک تلقی شده و بر اساس خر          . گردد  توزیع می ربط    بین نهادهاي ذي  
ریـزي کـشور      و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامـه          ربط    خدمت از نهادهاي ذي   
  .یابد توزیع و تخصیص می

هاي علم و فناوري وابـسته   ها و مؤسسات آموزش عالی و پارك  براي برخی از دانشگاه  – 15
کی کـه در الیحـه      قیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـ          حبه وزارت علوم، ت   

یـا  ) بنـد و  (باشند ولی فاقد اعتبارات حقوق و مزایاي مـستمر             داراي ردیف می   1394بودجه سال   
ریـزي   باشند، سازمان مدیریت و برنامه آالت می مین تجهیزات و ماشینأعمیرات اساسی و ت  تطرح  

 – 87 و   550000 – 86کشور باید از محل اعتبارات دستگاه اجرایی مادر و یا دو ردیف متمرکـز               
و طـرح تعمیـرات اساسـی و        )  و دبنـ (اعتبار حقوق و مزایاي مـستمر       ) 9( جدول شماره    550000

  .آالت مستقل منظور نماید مین تجهیزات و ماشینأت
الشرکه خود ناشی    اي براي واگذاري سهام و یا سهم        توسعه هاي  اکثر مهلت سازمان  د ح – 21

یافته اعـم    ي اقتصادي واقع در مناطق کمتر توسعه      ها هاي غیردولتی در طرح    از مشارکت با بخش   
  .برداري است هاي قبلی و یا جدید، سه سال پس از بهره از مشارکت

بودن از فهرسـت واگـذاري خـارج         هاي آب و فاضالب روستایی به دلیل زیانده         شرکت – 31
  .شوند



  
  
  
  
  
  
  

  کشور کل 1394 سال بودجه قانون اجرایی ضوابط
 9/1/1394 مصوب

 :روند می کار به مربوط مشروح معانی در زیر اصطالحات نامه تصویب این در ـ1ماده
 .کشور کل 1394 سال بودجه قانون: قانون ـ الف
 مـصوب  اسالمـی ایــران،   جمهـوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون: برنامه قانون ـ ب
1389. 
 .کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان: سازمان ـ ج
 .ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک: کزيمر بانک ـ د

ـ 2ماده  هـاي  دارایـی  تملـک  و اي هزینـه  هـاي  نامـه  موافقـت  موظفند اجرایی هاي دستگاه  
ــا را خــود مــصوب اعتبــارات مــالی و جدیــد اي ســرمایه  براســاس 1394 اردیبهــشت پایــان ت

  .نمایند ارسال سازمان به و تنظیم سازمان ابالغی هاي دستورالعمل
 ذکـر  بـا  عـودت  یا و مبادله به نسبت وصول، تاریخ از روز پانزده ظرف است وظفم سازمان

 .نماید اقدام دلیل
 هاي دستگاه ـ)85(1351 مصوب ـ کشور بودجه و برنامه قانون) 35 (ماده اجراي در ـ3ماده

 بـر  نـاظر  اطالعـات  تمـامی  موظفنـد  )86(برنامه قانون) 222 (ماده موضوع استانی و ملی اجرایی
 در منـدرج  احکـام  عملکـرد  جملـه  از کـشور  کـل  1394 و 1393 هاي سال بودجه قوانین عملکرد

  
 اجرایـی موظفنـد در پیـشرفت    هـاي  دسـتگاه  :10/12/1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب       35ماده  ـ   85

تعیـین   سـازمان   آورده و منظماً به ترتیبی کـه از طـرف   عمرانی مراقبت دائم به عمل هاي هاي جاري و طرح فعالیت
همکـاري الزم را بـراي نظـارت و ارزشـیابی      تـسهیالت و  شود اطالعات الزم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه می

  .سازند ها از هر حیث فراهم طرح ا وه فعالیت سازمان بر نتایج اجراي
مـصوب  ) 1390–1394( اسـالمی ایـران     قانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري           222 مادهـ   86
هاي موضوع  و نیز دستگاه قانون مدیریت خدمات کشوري) 5(ی موضوع مادهیهاي اجرا  کلیه دستگاه:15/10/1389

  .باشند  در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می)1(*کشور قانون محاسبات عمومی) 5(و )4(، )3(، )2(مواد 
  .رجوع شود) همین مجموعه(کل کشور1394  قانون بودجه سال4 جهت مالحظه مواد مربوط به زیرنویس تبصره-  1*
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 سـازمان  کـه  دسـتورالعملی  مطابق ماهه سه مقاطع در را مصارف و منابع عملکرد و ها  واحده ماده
 .نمایند ارایه سازمان به نماید، می ابالغ

 دینـی،  هـاي   فعالیـت  و بـسیج  مقاومـت  هاي  پایگاه قرآنی، امور به مربوط هاي  هزینه ـ4ماه
 توسـعه  و ترویج نامه آیین اجراي و کارکنان سالمت و دانش ارتقاي و بهبود و ورزشی و فرهنگی
 بـه  کـه  نحوي به اجرایی دستگاه یافته تخصیص مصوب اي   هزینه اعتبارات محل از نماز فرهنگ

 .است پرداخت قابل نشود، وارد اي خدشه دستگاه اصلی هاي فعالیت انجام
 عنـاوین  یـا  و آزاد التـدریس  حـق  صـورت  به جدید افراد بکارگیري 1394 سال در ـ 5ماده

 .است ممنوع ها استان پرورش و آموزش کل ادارات توسط شکل هر به مشابه
 هزینـه  کمـک  پرداخـت  بـه  نـسبت  اسـت  موظـف  کـشوري  بازنشستگی صندوق ـ 6ماده

 بازنشستگان به مربوط هاي  هزینه رسای. نماید اقدام بازنشستگان براي عیدي و اوالد مندي، عائله
 هـاي  دسـتگاه  توسـط  حـوادث  و عمـر  بیمه حق فوت، هزینه کمک ازدواج، هزینه کمک قبیل از

 بازنشـستگان  درمـان  بیمـه  حـق  بـراي  اجرایـی  دسـتگاه  سهم. شود  می پرداخت ربط  ذي اجرایی
 .شود می پرداخت سالمت بیمه سازمان توسط کشوري،
ـارات   در قانون، و قانونی تکالیف رعایت با موظفند اجرایی هاي  دستگاه ـ7ماده  تخـصیص  سقف اعتب

 .نمایند خودداري مازاد تعهد هرگونه ایجاد و از اقدام خود ناپذیر اجتناب هاي هزینه پرداخت به نسبت یافته
 نهادهاي و مؤسسات و اجرایی هاي دستگاه ،)87(برنامه قانون) 190 (ماده اجراي در ـ 8ماده

 این اجرایی نامه آیین براساس را قانون در مندرج اعتبارات از درصد یک مجازند یغیردولت عمومی
 و پایـه  منـابع  بهینـه  مـصرف  هـاي   سیاست اعمال و سبز مدیریت سیستم استقرار منظور به ماده

 .نمایند هزینه زیست محیط
ـ  تبصره  شـماره  نامـه   تـصویب  مطـابق  مـاده  ایـن  موضـوع  اعتبـارات  مـصرف  مـصادیق  ـ

 .باشد می )88(22/10/1393 مورخ هـ51122ت/125173
 و مـشاغل  در عنـوان  و شـکل  هـر  بـه  جدیـد  انـسانی  نیـروي  بکـارگیري  هرگونه ـ9ماده

  
مـصوب  ) 1390 – 1394(  قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران               190 ماده ـ 87
   اعتبـارات    کاهش   موظفند جهت    غیردولتی   عمومی  نهادهاي  و   و مؤسسات   هاي اجرایی    دستگاه  هکلی :15/10/1389

   سبز شـامل   مدیریت  برنامه  اجراي  براي  زیست  و محیط    پایه   منابع   بهینه  هاي مصرف    سیاست  ، اعمال    دولت  اي  هزینه
در ( آنهـا      مـواد زائـد جامـد و بازیافـت          ، کـاهش  ) کاغـذ   شـامل  (  و تجهیـزات    ، مواد اولیه    ، آب    انرژي   مصرف  مدیریت
  بـا همکـاري  معاونـت   و   زیـست   محـیط   حفاظـت   سـازمان   توسـط    که  اي  نامه   آیین  طبق)   نقلیه  ها و وسایط   ساختمان
  . نمایند وزیران خواهد رسید اقدام  هیأت تصویب   و به  تهیه ربط هاي ذي دستگاه

ضـوابط اجرایـی قـانون بودجـه       ) 11(ین مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده       تعی«مقصود تصویبنامه    ـ   88
 جهت مالحظه مصوبه مزبور به سامانه ملـی قـوانین و مقـررات    .باشد  می9/1/1394مصوب »  کل کشور  1393سال  

  .رجوع شود www.dotic.irکشور به نشانی 

http://www.dotic.ir
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 رعایت با دولتی مؤسسات و ها  شرکت و) اعتبار هرگونه محل از (اجرایی هاي  دستگاه هاي  فعالیت
 ـ1386 مصوب ـ شوريک خدمات مدیریت قانون و برنامه قانون جمله از مربوط مقررات و قوانین

  .است پذیر امکان سازمان مجوز با صرفاً و
 تخـصیص  و ابـالغ  براي است موظف انتظامی نیروي رانندگی و راهنمایی پلیس ـ10ماده

 موضـوع  بـه  مربـوط  اطالعـات  ،)530000ــ  68 (،)530000ــ  67 (،)530000ـ 66 (هاي   ردیف
 کـل  داري  خزانـه  تأییـد  بـا  را ـ)89(1389 مصوب ـ رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون) 23(ماده

 .نماید اعالم سازمان به ماه سه مقاطع در وصول، و وقوع محل استان تفکیک به کشور
 مـاه  یـک  حـداکثر  1394 سـال  بـراي  )90(برنامه قانون) 50 (ماده موضوع پاداش ـ11ماده

 مـصوب  اعتبـارات  سـقف  در اعتبـار  وجود صورت در کارگزینی احکام در مندرج مزایاي و حقوق
 اعـضاي  بـه  مـذکور  پـاداش  مـاه  یـک  پرداخـت . شـود   می تعیین اجرایی دستگاه یافته تخصیص

 و ذکـر  مـستلزم  هـاي   شـرکت  از اعـم  (دولتـی  هـاي   شرکت کارکنان و عامل هیأت/ مدیره  هیأت
  .است مجاز آنها عالی شوراهاي یا مجامع تصویب از پس دولتی هاي بیمه و ها بانک ،)نام تصریح
 یافته تخصیص مصوب اعتبارات سقف در غیرمستقیم و مستقیم رفاهی هاي  کمک ـ12ماده

 .باشد می پرداخت و تأمین قابل اجرایی هاي دستگاه موافقتنامه در مندرج
 هـاي  دسـتگاه  در مـشمول  کارکنـان  شب کاري نوبت و تعطیل ایام غذاي هزینه ـ1تبصره

 از مجـاز  مقـام  یا اجرایی دستگاه مقام ینباالتر تأیید با قراردادي و پیمانی رسمی، از اعم اجرایی
 .است پرداخت قابل اداري هاي هزینه عنوان به وي طرف

 ذهاب و ایاب ریال،) 52,000 (هزار دو و پنجاه حداکثر روزانه غذاي هزینه کمک ـ2تبصره
 و میلیـون  یـک  حـداکثر  ماهانـه  تهران در نمایند نمی استفاده سازمانی سرویس از که کارمندانی

 حـداکثر  ماهانه باالتر و جمعیت نفر هزار پانصد داراي شهرهاي در و ریال) 1,090,000 (ارنودهز
 زیـر  فرزنـد  هـر  ازاي بـه  کارمنـد  زنـان  بـراي  مهـدکودك  ریال،)730,000 (هزار سی و هفتصد

  
ـاي  وجوه حاصـل از جریمـه   :8/12/1389  مصوبیدگی به تخلفات رانندگیقانون رس 23 از مادهـ  89 ـات  ه  تخلف

تا عالوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به  گردد داري کل واریز می در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه رانندگی
   ....نیروي انتظامی تخصیص داده شود رانندگی وو پلیس راهنمایی  شهرسازي و وزارت راه ربط، هاي ذي ها و دهیاري شهرداري

 :15/10/1389 مـصوب  اسالمـی ایـران  جمهـوري توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون 50بند الف ماده  ــ    90
وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمـشمول قـانون مـدیریت               هیأت

و تـصویب  )  تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افـزایش نباشـد        به نحوي که درج   (خدمات کشوري   
العـاده   هاي موضوع فـصل دهـم قـانون مـذکور از جملـه تـسري فـوق               العاده  افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق      

ي و تعیـین عیـدي و پـاداش شـش ماهـه فقـط بـرا          ) %50(ایثارگري در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد          
هـاي رفـاهی    اند و تعیین مـوارد و سـقف کمـک    کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده 

مصوبات هیأت وزیران،   . گردد  قانون مدیریت خدمات کشوري، تعیین می     ) 125(مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده       
  .... هاي سنواتی است صوب مندرج در بودجهشوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مدیریت در سقف اعتبارات م
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 .است پرداخت قابل ریال) 866,000 (هزار شش و شصت و هشتصد حداکثر ماهانه سال، شش
ـاي اجرایـی     دسـتگاه  کارمنـدان  به کشور داخل روزانه موریتمأ العاده  فوق ـ13ماده  ایـن  مـشمول  ه

 خـود  خـدمت  محـل  شهرستان حوزه از به خارج  موقت وظیفه انجام براي مأمور عنوان به که نامه تصویب
 از هریـک  مـشمولین  مورد در مزایا و حقوق حداقل میزان تا شبانه هستند،  توقف به ناچار و شوند  می اعزام

ـازاد  به نسبت و بیستم یک مأخذ به نامه   تصویب این بندهاي ـاهم  یـک  مأخـذ  بـه  م ـار    در پنج  سـقف اعتب
ـاده   نامـه فـوق     آیین مطابق موارد سایر. باشد  می پرداخت قابل دستگاه مصوب ) ث (بنـد  موضـوع  روزانـه  الع

  .بود  خواهد )92(آن اصالحات بعدي و )91(کشوري استخدام قانون) 39(ماده
 شـده  یـاد  بنـد  در منـدرج  میزان از درصد پنجاه تنها شبانه، وقفت عدم صورت در ـ1تبصره

 .باشد می پرداخت قابل
 نگهـداري،  خـاص  وظـایف  انجـام  سـبب  به که شهرسازي و راه وزارت کارمندان ـ2تبصره

 محـل  شـهر  حـریم  از خـارج  در مـداوم  هـاي   مأموریت انجام به موظف ها  راه بازگشایی و مرمت
 بوده مستثنی) 1 (تبصره و »خدمت محل شهرستان حوزه از خارج «قید از باشند،  می خود خدمت

 .بود خواهد پرداخت قابل آنها به مربوط العاده فوق مأموریت، به اعزام با و
 کـارمعین  قـرارداد  کارکنـان  بـه  غیرمستقیم و مستقیم رفاهی هاي کمک پرداخت ـ14ماده

 محـل  از )93(کـشوري  ماتخـد  مدیریت قانون) 124 (ماده موضوع موارد و ساعتی و) مشخص(
 .باشد می مجاز موافقتنامه، در مندرج یافته تخصیص مصوب اعتبارات
 بـه  مـاه  در ریـال ) 300,000 (هـزار  سیـصد  تـا  همراه تلفن هزینه کمک پرداخت ـ15ماده

 تـشخیص  به باشند، دسترس در مستمر طور به باید خاص شرایط به بنا که کارمندانی و مدیران
 .است مجاز وي طرف از مجاز مقام یا اجرایی دستگاه رئیس

ـ 16ماده  مـدیریت  قـانون  مـشمول  غیر و مشمول هاي دستگاه از اعم اجرایی هاي دستگاه  
 و مشخص و معین کار قرارداد پیمانی، رسمی، کارکنان اطالعات ثبت به موظف کشوري خدمات

  
تواننـد    ها و مؤسسات دولتی مـی        وزارتخانه :31/3/1345 مصوب    قانون استخدام کشوري   39ماده  از   -الف ـ 91

   ....پرداخت کنند مستخدمین هایی به شرح زیر به العاده فوق  این قانون38مذکور در ماده  العاده شغل عالوه بر فوق
کنـد قابـل      وزانه که فقط در قبال روزهایی که مستخدم خارج از محل خدمت خود انجام وظیفه می               العاده ر    فوق -ث  

  .پرداخت است
بـه  آن   هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعـدي          24/6/1352نامه مذکور مصوب      براي مالحظه آیین    ـ 92

  .مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوري از انتشارات این معاونت مراجعه شود
الیحـه   مشترك رسـیدگی بـه    کمیسیون  18/7/1386  مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري    124ماده  ـ   93

دارد در سـقف    به کارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعـالم مـی             :)1(*مدیریت خدمات کشوري  
  .باشد پذیر می امکان هاي سازمانی مصوب و مجوزهاي استخدامی براساس قانون کار پست

ـ 1*   
مـصوب  قانون تمدید مـدت اجـراي آزمایـشی قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري        به موجب ماده واحده  

  .گردید تمدید 1393کشوري تا پایان سال مدت اجراي آزمایشی قانون مدیریت خدمات 14/8/1392
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 و شناسـه  شـماره  یـا  مـستخدم  شماره دریافت و اداري نظام اطالعاتی پایگاه در کارگري قرارداد
 و اداري مختلـف  امـور  انجـام  و اداري نظـام  کارکنـان  سـامانه  طریق از کارگزینی احکام صدور

 .باشند می سامانه این طریق از ماده این موضوع مکاتبات
 کارشناسـی  هزینه دادرسی، هزینه مختلف عناوین تحت محل هر از وجه پرداخت ـ17ماده

 ممنـوع  قـضایی  مراجـع  در دولتی مؤسسات و ها  وزارتخانه ینب اختالفات طرح براي آن، مشابه و
 هـاي   دسـتگاه  دولتی، مستقل مؤسسات یا ها  وزارتخانه زیرمجموعه هاي  دستگاه اختالفات و است

 ربـط،   ذي دولتـی  مـستقل  مؤسـسه  یا وزارتخانه طریق از ترتیب به ستادي هاي  دستگاه و استانی
 بـین  اخـتالف  رفع چگونگی نامه  آیین رعایت با و رجمهو یسیر حقوقی معاونت و مربوط استاندار
 شـماره  نامـه   تـصویب  موضـوع  مجریـه،   قـوه  داخلـی  کارهاي و ساز طریق از اجرایی هاي  دستگاه

 .شود می فصل و حل )94(27/12/1386 مورخ ك37550ت/212767
ـ 18ماده  و اسـالمی ایـران   جمهـوري  عـضویت  حق که المللی بین مجامع و ها سازمان  فهرست 

 کمک و عضویت حق عنوان سهمیه  با قانون،) 3ـ107000 (ردیف محل از آنها ساالنه تعهدات یهسهم
 شـود،   می پرداخت تعهدات و المللی  بین هاي  سایر سازمان  و متحد ملل سازمان مخارج بابت ایران دولت

 بـه  لـی المل  بـین  مجـامع  و هـا   سازمان در دولت عضویت بررسی کمیته به پیشنهاد  1394 مرداد پایان تا
 تعهدات سـاالنه  سهمیه و عضویت حق موظفند اجرایی هاي  دستگاه. رسید خواهد وزیران تصویب هیأت 

 مـصوب  اعتبـارات  محل از گیرند،  قرار نمی  مذکور فهرست در که را المللی  بین مجامع و ها  سازمان سایر
 .نمایند اعالم و سازمان دولت هیأت دفتر به را مراتب و پرداخت
ـ 19ماده ـاي  پروژه شروع ها براي استان اي سرمایه هاي دارایی تملک اعتبارات از درصد ده ثر حداک   ه

 .یابد می اختصاص )95(برنامه قانون) 215(ماده  رعایت با رسند می پایان به سال سه ظرف که جدید
 تجهیـزات  و تعمیـرات  مستمر، هاي  پروژه و رهبري معظم مقام سفرهاي هاي  طرح ـ تبصره

 .باشند می مستثنی دهما این شمول از
ـ 20ماده  و حقـوق  بـراي  اي سـرمایه  هاي دارایی تملک اعتبارات محل از پرداخت هرگونه  

 قـانون ) 224 (مـاده ) ر (بنـد  موضـوع  مـوارد  اسـتثناي  بـه  اجرایی، هاي  دستگاه کارکنان به مزایا
 .است ممنوع مذکور، قانون مفاد رعایت با )96(برنامه

  
  www.dotic.irنـشانی  ملی قوانین و مقررات کشور به  جهت مالحظه مصوبه مزبور به سامانه   ـ 95و  94

    .رجوع شود
مـصوب  ) 1390 – 1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران           224 ماده   ربند  ـ   96
انقـالب اسـالمی،    اي بنیـاد مـسکن   هـاي سـرمایه    هزینه خدمات مدیریت طرح هاي تملک دارائی:15/10/1389

و توسعه زیربناهاي حمـل و نقـل، سـازمان     سیسات دولتی و عمومی، شرکت ساختأها و ت سازمان مجري ساختمان
آب و نیـروي ایـران، شـرکت توسـعه و نگهـداري امـاکن ورزشـی، شـرکت          توسعه برق ایران، شرکت توسعه منـابع 

صـد  در نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسسه جهـاد نـصر، حـداکثر تـا دو و نـیم      مادرتخصصی حمل و
t  

http://www.dotic.ir
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 )97(ــ 1366 مـصوب  ـ کشور عمومی محاسبات قانون) 75 (هماد تبصره استناد به ـ21ماده
 تملـک  هـاي   طـرح  هـاي   موافقتنامـه  ابالغ از پس ماه دو ظرف موظفند ملی اجرایی هاي  دستگاه
 از اعـم  مربـوط  اجرایـی  هـاي   دستگاه اعتبارات سازمان، توسط اي  هزینه و اي  سرمایه هاي  دارایی
 .ایندنم اعالم سازمان به و ابالغ را ملی یا استانی

ـ 22ماده  موضـوع  اعتبارات موظفند قانون) 2 (تبصره) ط (بند موضوع اجرایی هاي دستگاه  
 قالـب  در منـابع  سـایر  صـورت  بـه  را) پرورش و آموزش به مربوط اعتبارات استثناي به (بند این

 مـاده،  ایـن  اجـراي  در. نماینـد  منظـور  ربـط  ذي اي سـرمایه  هـاي   دارایـی  تملک طرح موافقتنامه
 عمـومی  محاسـبات  قـانون ) 75 (مـاده  موضوع کار و ساز از توانند  می مرتبط اجرایی هاي دستگاه
 .نمایند استفاده کشور،

 و آموزش وزارت اي  هزینه اعتبار نامه  موافقت در پرورش و آموزش به مربوط اعتبار ـ تبصره
 .شود می منظور پرورش
 قـانون  در منـدرج  اي  مایهسـر  دارایی تملک هاي  طرح براي مشارکت اوراق انتشار ـ23ماده

 تخـصیص . اسـت  مجـاز  ــ 1376 مـصوب  ــ  مـشارکت  اوراق انتشار نحوه قانون رعایت با صرفاً
 الحـساب   علـی  سود نرخ و انجام مربوط منابع وصول و فروش از پس ماده این از ناشی اعتبارات

 .شود می تعیین اعتبار و پول شوراي تصویب و سازمان هماهنگی با اوراق این
ـ 24ماده  در غیرمنقول اموال مستندسازي به نسبت مکلفند دولتی مؤسسات و ها وزارتخانه  

 نمایندگی با ایران اسالمی جمهوري دولت نام به برگی  تک مالکیت اسناد صدور براي خود اختیار
 امـوال  اسـناد  خزانـه  بـه  را مالکیت اسناد اصل و اقدام مقررات برابر مربوط مؤسسه یا وزارتخانه
 .نمایند تحویل) دارایی و اقتصادي امور وزارت (دولت غیرمنقول
 داخلـی  سـواري  خـودرو  خریـد . است ممنوع خارجی سواري خودرو هرگونه خرید ـ25ماده

 و اسـقاطی  یـا  مـازاد  خودروهـاي  فروش از حاصل منابع محل از صرفاً دولتی هاي  شرکت توسط
 رعایـت  بـا  سـواري  خودروهاي خروج تعداد به حداکثر دولتی مؤسسات و ها  وزارتخانه درخصوص

                                                                                                        
u  

منـابع بودجـه عمـومی کـشور، توسـط       ربط با احتساب اعتبـارات دریـافتی از   عملکرد تخصیص اعتبارات ذي) 5/2%(
  .گردد تعیین می )1(*معاونت

  . در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور- 1*
 وجه بـراي    مقررات مربوط به نحوه درخواست     :1/6/1366  مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور    75ماده  ـ   97

هـاي نقـدي بـه     حوالـه  ها و نیز مقررات مربوط به ابالغ اعتبـار 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

هـا و   ال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبـارات کلیـه دسـتگاه            حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هر س       -تبصره  
  .هاي مجري تخصیص داده شود از اعتبارات طبق قانون به دستگاه ها به آنها ابالغ و مقداري موافقتنامه
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 .بود خواهد مجاز مقررات

   .بود خواهد وزیران هیأت تأیید با استثناء موارد تبصره ـ
ـ 26ماده  اجرایـی  هـاي  دسـتگاه  ،)98(کـشور  عمومی محاسبات قانون) 37 (ماده اجراي در  

 زمـانی  مقـاطع  در را قـانون ) 5 (شـماره  جـدول  در مندرج عمومی منابع عملکرد گزارش موظفند
 .نمایند ارسال کشور کل داري خزانه و سازمان به بعد، ماه پانزدهم تا بار یک ماه سه

ـ 27ماده  زمینـه  در )99(برنامـه  قـانون ) 79 (مـاده  در مندرج اهداف به دستیابی راستاي در  
 از) %3 (درصد سه تا موظفند اجرایی هاي دستگاه ملی، تولید رشد سازي زمینه و وري بهره ارتقاي

 بـا  موافقتنامه مبادله طریق از و پژوهشی قراردادهاي قالب در را خود اي هزینه پژوهشی اعتبارات
 وري بهـره  جامع برنامه با اجرایی دستگاه وري بهره ارتقاي هاي  برنامه هماهنگی متضمن سازمان،

 درخـصوص  اقـدام . دهنـد  اختـصاص  وري، بهره ارتقاي زمینه در کاربردي هاي پژوهش به کشور
 گـزارش  ارایه به منوط) برنامه قانون) 79 (ماده موضوع (وري  بهره به مربوط رصدد سه تخصیص

 .بود خواهد 1394 آذرماه پانزدهم تا سازمان به اجرایی دستگاه توسط ماده این
ـ 28ماده  پولی مؤسسات و نهادها از اجرایی  هاي دستگاه دریافتی تسهیالت اقساط پرداخت  

. باشد می اجرایی دستگاه هر مصوب اعتبار محل از پرداخت و تخصیص اولویت در خارجی مالی ـ
 بـه  را فوق موارد فهرست است موظف ایران فنی و اقتصادي هاي  کمک و گذاري  سرمایه سازمان

  
بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبـار            پیش :1/6/1366  مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور    37ماده   ـ 98
. مجـوز قـانونی دارد    احتیـاج بـه  گردد و در هر مـورد  اشخاص تلقی نمی دجه کل کشور مجوزي براي وصول ازدر بو
  .باشد هاي اجرایی مربوط می موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاه ولیت حصول صحیح بهؤمس

مـصوب   )1390 – 1394( قانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران                 79ماده   ـ 99
 و بـه منظـور   برنامـه  وري در رشد اقتصادي بـه یـک سـوم در پایـان      در راستاي ارتقاء سهم بهره:15/10/1389

نیروي کار، سرمایه، انـرژي   وري کلیه عوامل تولید از جمله سیاستگذاري، راهبري، پایش و ارزیابی بهره ریزي، برنامه
تی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجـود  مؤسسه دول وري ایران به صورت و آب و خاك، سازمان ملی بهره

وري،  ی ارتقاء بهرهیوري و نظام اجرا استاندارد بهره وري کشور شامل شاخص هاي جامع بهره برنامه شود تا ایجاد می
دولتـی   هاي هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اعم از بخش ها در کلیه بخش ها و مسؤولیت دربرگیرنده توزیع نقش

هاي یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیـران   االجراء براي تمامی بخش الزم برنامه غـیردولتی، به صورتو 
وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربـوط بـه    تغییرات بهره برنامه ی موظفند از سال دومیهاي اجرا تمام دستگاه. برساند

شــناسایی کننـد تـا     وري را  متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهرهها و مستمر منتشر نمایند و سیاست بخش خود را به طور
هـاي   توانـد حـاوي سیاسـت       هـاي مـذکور مـی      سیاست .باشد  هاي مزبور رشد صعودي داشته       وري از دستگاه    اثر بهره 

 از هر مرحلـه تخـصیص اعتبـارات   ) %3(حداکثر سه درصد . هاي دولتی باشد هاي غیردولتی و شرکت تشویقی بخش
منوط به ارائه تأیید معاونـت مبنـی    شود و پرداخت آن به دستگاه ی در خزانه نگهداري مییهاي اجرا گاهاي دست هزینه

ی ایـن مـاده   یـ نامـه اجرا  آیـین .وري است تکالیف قانونی مربوط به بهره بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر
  .رسد أت وزیران می تصویب هی وري ایران به پیشنهادي سازمان ملی بهره برنامه مشتمل بر
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 سـایر  از لزوم صورت در و اجرایی دستگاه اعتبار محل از آن تخصیص به نسبت تا اعالم سازمان
 .نماید اقدام مجاز هاي ردیف

 اجرایی هاي دستگاه از دسته آن ،)100(برنامه قانون) 17 (ماده) الف (بند اجراي در ـ29ماده
 از) %5 (درصد پنج مجازند گردد،  می اعالم ماه اردیبهشت پایان تا سازمان توسط آنها فهرست که

 حـداقل  کـه  محـوري  تقاضا هاي  پژوهش قالب در را خود پژوهشی هاي  برنامه اي  هزینه اعتبارات
 هزینـه  باشـد،  کـرده  تعهـد  و تأمین غیردولتی کارفرماي را آن هاي  هزینه از) %50 (درصد پنجاه
 فنـاوري  و تحقیقـات  علـوم،  عـالی   شوراي هاي  سیاست براساس بند این موضوع اعتبارات. نمایند
  .باشد می کرد هزینه قابل

  
مـصوب  ) 1390 – 1394( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران             17ماده  از   ـ 100

بنیان اقدامات زیـر   هاي دانش  دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوري و حمایت از شرکت :15/10/1389
  :را انجام دهد

آموزش عالی، پژوهشی و فنـاوري   ها و مؤسسات ور مشترك با دانشگاههاي تقاضا مح  حمایت مالی از پژوهشـ الف
از ) %50(موجود کشور مشروط به این کـه حـداقل پنجـاه درصـد      هاي علمیه در موارد ناظر به حل مشکالت و حوزه
  .کارفرماي غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد هاي آن را هزینه




