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  ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نت تدو اداره چاپ و انتشار معاو
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 تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات امور :تنظیم تهیه و 

   ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات نت تدو معاو :ناشر
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   ریال000/50 : قیمت
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  نت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  کلیه حقوق براي معاو
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ی فُـضُولَکُم واقـصِدوا قـصد      قالمکُم و قارِبوا بینَ سطُورِکُم و احذِفُوا عنّ       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 

و مـصرف بـیش از حـد       روي    حذف و اصل سخن را مورد توجه قرار دهید، بپرهیزید از زیاده           
  .که اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان ندارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  همکاران
  :تدوین و تنقیح      
  :دستیار تدوین       

   :             نامه واژه
         :  سازي  آماده

  :چاپ   ولیتوگرافی 
                  :زیر نظر

  
   مهناز کردنائیج- مریم عامري
  زاده سپیده رحیم

  اطمه هوشمندف
   آزیتا خورشیدي-لیال صمدي

    داود محمودي- احمدآباديعلیرضا -علی ابراهیمی دهشیري
  زاده مهدي مهدي

  
  

سازي اقتصاد مقـاومتی و   استاي اجرا و پیادهکتاب حاضر در ر... 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  

  .نندگان عزیز با اغماض بدان بنگرندسهولت استفاده از مجموعه کاسته شده، خوا

 معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات



  
  
  
  
  

  ١٣٨١ مصوب هاي عمومی و انقالب نامه اصالحی قانون تشکیل دادگاه آیین :ا.ع.د.ت.ق.ا.آ
  جمهوري  و مقررات معاونت حقوقی ریاست  تنقیح وانتشار قوانینین،  معاونت تدو:م.ق.ا.ت.ت.م  
   اداره کل حقوقی 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(ي عمومی و انقالب ها  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
  1304 قانون مجازات عمومی مصوب .:ع.م. ق
  با اصالحات و الحاقات بعدي 1376 قانون مبارزه با موادمخدر مصوب .:م.م.م. ق
  1377هاي مالی مصوب  یت قانون نحوه اجراي محکوم:1377.م.م.ا.ن. ق
 مجلس شوراي 1393هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت :1393.م.م.ا.ن.ق

  مجمع تشخیص مصلحت نظام1394اسالمی و 
  

  1347 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب .:ت.ق.ا.ق. ل
 31/5/1291سب بررسی صـورت گرفتـه،        درج شده است، ولی ح     1290تاریخ تصویب این قانون در برخی از متون         * 

 . باشد صحیح می



  

  
  پیشگفتار

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

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

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

هاي  هاي مختلف را در طول یک سال از حیث محل        بودجه ساالنه کل کشور فعالیت دستگاه     
بر اساس اصل پنجـاه و دوم قـانون اساسـی جمهـوري اسـالمی               . درآمد و مصرف مشخص کند    

باشد که به شکل الیحه به مجلـس شـوراي            دولت می ایران، تهیه بودجه ساالنه کشور بر عهده        
  .نماید گردد و قوه مقننه نیز به رسیدگی و تصویب آن مبادرت می اسالمی تقدیم می

، معاونـت   27/2/1395 کل کـشور در تـاریخ        1395با توجه به تصویب قانون بودجه سال        
در راسـتاي انجـام     مهـوري   ین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست ج            تدو

  ) 1(.، به انتشار اثر حاضر مبادرت نموده استوظایف خود
 اجرایـی قـانون بودجـه       ضـوابط  ، کـل کـشور    1395قانون بودجه سال    در مجموعه حاضر،    

 5تبصره) هـ(نامه اجرایی بند   آیین،با اصالحات بعدي 19/3/1395 کل کشور مصوب 1395سال
 13 تبـصره ) و(نامه اجرایی بند     آیین،  30/4/1395 مصوب    کل کشور  1395 قانون بودجه سال  
 5تبـصره ) و(نامـه اجرایـی بنـد     آیین، 26/3/1395 مصوب  کل کشور  1395 قانون بودجه سال  

  
ملــی قــوانین و مقــررات بــراي مالحظــه ایــن قــانون و ســایر قــوانین و مقــررات مــرتبط بــه ســامانه    ـــ  1

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

http://www.dotic.ir


  6  کل کشور1395انون بودجه سال مجموعه ق
هـاي مـصوب      برخـی تـصویبنامه    و نیز    3/5/1395 مصوب   کل کشور 1395 قانون بودجه سال  

جا کـه قـانون بودجـه       از آن ضمناً  . درج شده است   وزیران در راستاي اجراي قانون بودجه      هیأت
منظـور دسترسـی    ه و استناد نمـوده بـه   کل کشور به قوانین و مقررات متعددي اشار  1395 سال

  سریع و آسان مخاطبان به قوانین و مقررات مذکور و جلوگیري از صرف وقت غیرضـرور در ایـن   
 .هـاي مربوطـه درج شـده اسـت          هـا و تبـصره      خصوص، موارد یاد شده در زیرنویس بندها، جـزء        

 کل کشور صـرفاً مـوارد نـاظر بـر احکـام             1395همچنین از جداول و ضمایم قانون بودجه سال         
  .در مجموعه حاضر درج گردیده است قانونی

باشد، جداول    از آنجا که امکان درج ضمایم و جداول قانون بودجه در این مجموعه میسر نمی              
برنامه و بودجه   ز طریق سازمان    توانند ا   مزبور در مجموعه درج نشده است و مخاطبان محترم می         

 16ز اهمیت در ایـن مجموعـه درج جـدول شـماره     یاما نکته حا.  به آن دسترسی پیدا کنند  کشور
 از 53 قانون و نیز بند32که به موجب تبصره  توضیح آن؛ کل کشور است1395قانون بودجه سال 

 16بـه جـدول شـماره    ) 19ردیف(هاي جدید خدمات قضایی       ، تعرفه )تغییرات متفرقه : بخش دهم (
 ، اضافه گردیده و صرفاً همین قسمت از جدول مزبـور همـراه بـا قـانون                1395قانون بودجه سال  

 امـا بـه دلیـل اهمیـت آگـاهی مخاطبـان از              ؛منتشر شده اسـت   در روزنامه رسمی کشور     ابالغ و   
 1395  از الیحـه بودجـه سـال   16هاي دیگر جدول شماره هاي مندرج در این جدول، ردیف     تعرفه

هـاي     الزم به ذکر است که عناوین و نـرخ تعرفـه           .است  درج شده   حاضر  استخراج و در مجموعه     
 کل کشور منتـشره در روزنامـه   1395 این جدول مطابق با اصالحیه قانون بودجه سال   19ردیف  

  .باشد می) 876نامه شماره  ویژه (26/3/1395 مورخ 20760رسمی شماره 
هـاي دیگـر تـا حـد تـوان            شنگري در تهیه این مجموعـه و مجموعـه          ظیفه رو   براي اینکه و  

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

بـرداري از     م مـردم ضـمن بهـره      امید است مسؤوالن و کارگزاران نظام، صاحبنظران و عمـو         
ها و پیـشنهادهاي خـویش، ایـن معاونـت را در هرچـه          مجموعه حاضر، با ارایه نظرات، راهنمایی     

   )1(.هاي بعدي یاري نمایند پربارتر شدن مجموعه
  مجید انصاري
ـ خیابان پاستور ـ نهاد ریاست جمهوري ـ کـد پـستی      تهران: ظرات، انتقادات و پیشنهادهاي خود را به نشانین ـ  1    جمهور معاون حقوقی رییس

ین، تنقیح و انتـشار قـوانین و مقـررات معاونـت حقـوقی ریاسـت جمهـوري یـا پـست                         معاونت تدو  -1316843311
 021 ـ  64455511 و تلفـن  021ــ  64455575رنگـار  ودر ضمن د. ارسال فرمایید TTgh@govir.ir الکترونیک
  .باشد می دریافت و استماع نظرات عالقمندان و صاحبنظران هنیز آماد

mailto:TTgh@govir.ir


  
  
 ها فهرست

 
 
  

  فهرست مندرجات
 صفحه عنوان

  5  پیشگفتار
  8  هاي قانون بودجه فهرست تبصره

  9  ها مندرج در زیرنویس  و مقررات قوانینفهرست تاریخی
  11   کشورریزي سازمان مدیریت و برنامهنامه ابالغ قانون بودجه به 

  12  نامه ابالغ قانون بودجه به ریاست محترم جمهوري
  13  27/2/1395مصوب کشور   کل 1395دجه سال قانون بو

  13  )زیرنویس( 25/12/1394 مصوب  کل کشور1395قانون دو دوازدهم بودجه سال 
  53   کل کشور1395از ضمایم قانون بودجه سال 

  53  تغییرات متفرقه: از بخش دهم
  55  )5(هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره   تعرفه-16جدول شماره 

  68  19/3/1395 مصوب  کل کشور1395قانون بودجه سال ضوابط اجرایی 
 مـصوب   کـل کـشور    1395 قـانون بودجـه سـال        5تبصره  ) هـ(نامه اجرایی بند     آیین
26/3/1395  

85  

مـصوب    کـل کـشور    1395قانون بودجـه سـال      ) 13(تبصره  ) و(نامه اجرایی بند      آیین
30/4/1395  

90  

 مـصوب    کـل کـشور    1395ودجـه سـال     قـانون ب  ) 5 (تبصره) و(نامه اجرایی بند     آیین
3/5/1395  

91  

  96  نامه تفصیلی واژه
  
  



  
  
  
 
 
  هاي قانون بودجه فهرست تبصره

  
 صفحه   تبصره

  13  ماده واحده
 14 1تبصره 
 20 2تبصره 
 21 3تبصره 
 24 4تبصره 
 26 5تبصره 
 32 6تبصره 
 35 7تبصره 
 37 8تبصره 
 37 9تبصره 
 38 10تبصره 
 39 11تبصره 
 40 12تبصره 
 41 13تبصره 
 44 14تبصره 
 48 15تبصره 
 48 16تبصره 
 48  17تبصره 

 صفحه   تبصره
 48 18تبصره 
 49 19تبصره 
 49 20تبصره 
 49 21تبصره 
 49 22تبصره 
 49 23تبصره 
 50 24تبصره 
 50  25تبصره 
 50  26تبصره 
 51  27تبصره 
 51  28تبصره 
 51  29تبصره 
 52  30تبصره 

 52  31ره تبص
 52  32تبصره 
 52  33تبصره 
 52  34تبصره 



  
  
  
  
  

  ها مندرج در زیرنویس  مقرراتوقوانین فهرست تاریخی 
  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
  قوانین  

  50  18/4/1351  از قانون پولی و بانکی با اصالحات بعدي   1
  68  10/12/1351   قانون برنامه و بودجه کشور از   2
هاي دولتی و فروش     ونی نحوه استفاده از اتومبیل    یحه قان از ال    3

  هاي زائد  اتومبیل
1358/6/27  76  

  28،32  12/9/1358  ا با اصالحات بعدي .ا.از قانون اساسی ج   4
  13،30،32  1/6/1366   قانون محاسبات عمومی کشوراز    5

75،81،85  
  33  3/12/1366  با اصالحات بعدي هاي مستقیم قانون مالیاتاز    6
عی و فرهنگـی    نون برنامه سوم توسعه اقتـصادي، اجتمـا       قااز      7

  جمهوري اسالمی ایران
17/1/1379  29  

 بـا الحاقـات و      لـت   قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو      از     8
  اصالحات بعدي

27/11/1380  26،32،41  
83  

  78  21/2/1383   قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعیاز    9
اسالمی    قانون اساسی جمهوري44 هاي کلی اصل    سیاستاز     10

   ایران
1/3/1384  20  

  86  1/9/1384  از قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران   11
  22،40،72  8/7/1386  از قانون مدیریت خدمات کشوري    12

79،93  
  33،47  17/2/1387   از قانون مالیات بر ارزش افزوده   13
  79  25/2/1387  حمایت از تولید و عرضه مسکن از قانون ساماندهی و    14
  42  31/2/1387  از قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور   15
بنیــان و  هــا و مؤســسات دانــش قــانون حمایــت از شــرکتاز    16

  ها و اختراعات  سازي نوآوري تجاري
5/8/1389  24  



 10   کل کشور1395مجموعه قانون بودجه سال 

  صفحه  تاریخ تصویب  عنوان  ردیف
 ایران اسالمی جمهوري توسعه پنجمپنجساله   برنامهاز قانون      17

  با اصالحات بعدي) 1390 -1394(
15/10/1389  22،47،68  

70،71،74  
76  

  70  8/12/1389   قانون رسیدگی به تخلفات رانندگیاز   18
  36  22/8/1390  از قانون امور گمرکی    19
عـالی،   نظـام آمـوزش   (وري  آ کلـی علـم و فنـ       هاي  از سیاست    20

  ) وريآتحقیقات و فن
29/6/1393  44  

تنظیم بخشی از مقـررات     قانون الحاق برخی مواد به قانون       از     21
  ) 2(مالی دولت 

4/12/1393  14،15،21  
41،47،73  

77،80  
  54  24/12/1393   کل کشور 1394قانون بودجه سال از    22
  16،17،81  1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور  رفع موانع تولید رقابت قانون از   23

94  
  13  25/12/1394    کل کشور1395قانون دو دوازدهم بودجه سال    24
قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شـخص ثالـث در     از     25

   اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
20/2/1395  39  

  ها تصویبنامه  
سـال   صویبنامه در خصوص اجراي قانون دو دوازدهم بودجه       ت   1

قـانون   هـاي اجرایـی    نامـه   کل کشور براي کلیه آیـین      1395
    کل کشور1394بودجه سال 

22/1/1395  13  

ریـزي    اجازه سازمان مدیریت و برنامـه    ه در خصوص  صویبنامت   2
قـانون  ) 14(کشور در تخصیص اعتبـارات منـدرج در جـدول           

) 2-8( کل کشور در راسـتاي اجـراي بنـد           1395بودجه سال   
وري ابالغی مقام معظـم رهبـري       آهاي کلی علم و فن     سیاست

   هاي اجرایی به دستگاه

6/4/1395  43  

 قانون 4 تبصره) د( بند سازوکار اجراییخصوص  تصویبنامه در   3
   کل کشور 95بودجه سال 

10/5/1395  25  

  



 
 
 
  

   کل کشور به1395نامه ابالغ قانون بودجه سال 
  )1(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

  
  
  

  24229: شماره
  30/2/1395: تاریخ

  
  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه

در اجراي اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران، بـه پیوسـت              
ه در جلـسه علنـی روز دوشـنبه مـورخ بیـست و هفـتم           ک»  کل کشور  1395قانون بودجه سال    «

اردیبهشت ماه یکهـزار و سیـصد و نـود و پـنج مجلـس شـوراي اسـالمی تـصویب و در تـاریخ                     
 29/2/1395 مـورخ    12463/646 به تأیید شوراي نگهبان رسیده و طی نامه شماره           29/2/1395

  .گردد ه جهت اجرا ابالغ میمجلس شوراي اسالمی واصل گردید
  

  وحانیحسن ر
  جمهور رییس

  

  
 . کشور در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه ـ1 



  
  
  

   کل کشور 1395نامه ابالغ قانون بودجه سال 
  به ریاست محترم جمهوري

  
  

  12463/646 :شماره
  29/2/1395: ریختا

  
 حسن روحانیجناب آقاي دکتر م والمسلمین الاالس حضرت حجت

  رییس محترم جمهوري اسالمی ایران
  

سـوم   ي اصل یکصد و بیـست و      در اجرا  26/10/1394 مورخ   139574عطف به نامه شماره     
 کـه بـا      کل کشور  1395قانون بودجه سال    ایران   اسالمی قانون اساسی جمهوري  ) 123(

 دوشنبهجلسه علنی روز با تصویب در به مجلس شوراي اسالمی تقدیم گردیده بود     عنوان الیحه   
  .گردد  میابالغ، به پیوست و تأیید شوراي محترم نگهبان 27/2/1395مورخ 

  
  الریجانیعلی     

  رییس مجلس شوراي اسالمی
  
  
  
  



  
  
  
  کل کشور1395قانون بودجه سال 

  )1(27/2/1395مصوب 
بر نه میلیون و هفتصد و       بالغ منابع حیث از )2(کشور کل 1395 سال بودجه -واحده  ماده

  
  . منتشر شده است4/3/1395 مورخ 20742 قانون حاضر در روزنامه رسمی شماره -الف  ـ1 
   :25/12/1394 مصوب  کل کشور1395قانون دو دوازدهم بودجه سال  -الف
 مطابق احکام و جداول قـانونی بودجـه سـال           1395اول سال   شود در دو ماهه       به دولت اجازه داده می     - واحده    ماده

 . کل کشور بر مبناي دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید1394
گـردان حـسابداري موضـوع      موظـف اسـت تنخـواه   ) داري کل کشور  خزانه(وزارت امور اقتصادي و دارایی  -1تبصره  

چوب ماده مذکور در سـقف بودجـه سـال           را که در چهار    1/6/1366ت عمومی کشور مصوب     قانون محاسبا ) 26(ماده
 . تسویه نماید1395کند، حداکثر تا پایان سال  هاي اجرایی مربوط پرداخت می  از محل اعتبار فوق به دستگاه1394

دل دو ماهـه پایـانی    معـا 1395ها بـراي دو ماهـه اول سـال             کردن یارانه    دولت در اجراي قانون هدفمند     -2تبصره  
 . اقدام کند1394سال

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مـالی دولـت و نفـت بـر                    هاي دولتی، بانک     بودجه شرکت  -3تبصره  
 . کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است1394اساس قانون بودجه سال 

 بـر اسـاس قـانون    1/1/1395، دولت موظف است از تاریخ  کل کشور1395 با تصویب قانون بودجه سال    -4تبصره  
  .مزبور اعمال حساب نماید

هـاي   نامـه   کل کشور براي کلیـه آیـین       1395سال   صویبنامه در خصوص اجراي قانون دو دوازدهم بودجه        ت -ب
در اجـراي قـانون دو دوازدهـم     :وزیـران   هیـأت 22/1/1395 مصوب  کل کشور1394قانون بودجه سال    اجرایی

 کل کشور و سایر مقـررات مربـوط       1394هاي اجرایی قانون بودجه سال       نامه  کل کشور کلیه آیین    1395جه سال   بود
 .شوند  کل کشور تمدید می1395االجرا شدن قانون بودجه سال  براي اجرا در چهارچوب قانون یاد شده تا زمان الزم

ل کشور برنامه مالی دولت اسـت کـه بـراي        بودجه ک  :1/6/1366 مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور    1ماده   ـ2 
بـراي انجـام عملیـاتی کـه       هـا  بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینـه  یک سال مالی تهیه و حاوي پیش 

  :شود شود، بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می هاي قانونی می هدفبه ها و  منجر به نیل سیاست
  : که شامل اجزاء زیر است بودجه عمومی دولت- 1
ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یـا غیرمـستقیم در سـال مـالی قـانون بودجـه          بینی دریافت    پیش -الف  

  .گردد داري کل اخذ می خزانه  هاي ها از طریق حساب وسیله دستگاه به
عتبارات جـاري عمرانـی و اختـصاصی    هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی براي ا          بینی پرداخت    پیش -ب  

  .در سال مالی مربوط انجام دهد  تواند هاي اجرایی می دستگاه
  .بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار ها شامل پیش هاي دولتی و بانک بودجه شرکت - 2
 .شود بودجه مؤسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می - 3



  14   کل کشور1395قانون بودجه سال مجموعه 

ــون      ــار میلی ــاد و چه ــصد و هفت ــارد و نه ــه میلی ــست و ن ــصد و بی ــزار و پان ــنج ه ــشتاد و پ  ه
نه میلیـون و هفتـصد و هـشتاد و           بر بالغ مصارف حیث از  ریال و  )000/000/974/529/785/9(

ــون     ــار میلیـ ــاد و چهـ ــصد و هفتـ ــارد و نهـ ــه میلیـ ــست و نـ ــصد و بیـ ــزار و پانـ ــنج هـ  پـ
  :است زیر شرح به ریال )000/000/974/529/785/9(

 لیما و اي  سرمایه هاي  دارایی واگذاري و درآمدها لحاظ از دولت عمومی بودجه  منابع -الف
 بـر  بـالغ  و مـالی  اي سرمایه هاي  دارایی تملک و ها  ههزین حیث از دولت عمومی بودجه مصارف و

و پـنج   سه میلیون و سیصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج میلیارد و یکصد و چهـل           
  :شامل ریال) 000/000/145/895/354/3 (میلیون
هفـت   و  چهـل و سـه هـزار و نهـصد و سـی     دو میلیون و نهصد و      بر بالغ عمومی  منابع -1

  ریال)000/000/199/937/943/2 (میلیارد و یکصد و نود و نه میلیون
چهارصـد و ده هـزار و نهـصد و           بر بالغ دولتی مؤسسات و ها  هوزارتخان اختصاصی درآمد -2

  ریال)000/000/946/957/410 (پنجاه و هفت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون
 لحـاظ  از دولـت  بـه  وابـسته  انتفـاعی  مؤسـسات  و هـا   بانک دولتی، يها  رکتش  بودجه -ب
شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد         بر بالغ اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها

 از  و  ریال )000/000/863/171/828/6 (و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون           
شش میلیون و هشتصد و بیست و هشت هزار و یکصد و  بر بالغ ها پرداخت سایر و ها ههزین حیث

   ریال)000/000/863/171/828/6 (هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و شصت و سه میلیون
ربـط وزارت نفـت موضـوع         ابعـه ذي   سهم شرکت دولتی ت    1395در سال    -الف -1تبصره  

) 2(خـشی از مقـررات مـالی دولـت     قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظـیم ب ) 1(ماده  ) الف(بند
شود و سود حاصل از آن معـاف          تعیین می ) %5/14(و نیم درصد      ، چهارده   )1(4/12/1393مصوب  

  
مـصوب  ) 2(قانون الحاق برخی مواد بـه قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت                    ) 1(ماده  ) الف(بند   ـ1 

و وزارت نفـت از  ) داري کـل کـشور       خزانـه ( منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولـت               به: 4/12/1393
صـادراتی و   ) ت گـازي و خـالص گـاز طبیعـی         نفت خام، میعانا  (ربط، معادل سهمی از ارزش نفت        طریق شرکت تابعه ذي   

گردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیـه مـصارف    مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می 
اي و بیع متقابل و جبـران        اي شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه            اي و هزینه   سرمایه

هاي ناشی از عملیات صادرات بـا        هاي نفتی خالص درآمد و هزینه      هاي ناشی از فعالیت     محیطی و آلودگی   خسارات زیست 
  . شود این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می. شود تعیین می) سیف(هاي حمل و بیمه  احتساب هزینه

صـدهاي مـذکور و سـایر منـابع،         ربط موظف است از محـل سـهم خـود از در            وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي      
هاي عملیاتی تولید نفت و گـاز بـر اسـاس قیمـت تمـام شـده و در چهـارچوب بودجـه           قراردادهاي الزم را با شرکت    

  . ریزي کشور منعقد نماید عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
t  



 15   کل کشور1395قانون بودجه سال 

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

بانـک مرکـزي   . شـود  تعیین می ) %20( درصد  ت، بیس )1()2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت       
                                                                                                        

u  
 بشکه نفت صادراتی از مبادي اولیه در هر محمولـه  ادي اولیه، قیمت معامالتی یک   بقیمت نفت صادراتی از م     -1

صادراتی عرضه شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادي اولیه در یک ماه شمسی است و                 نفت  است و قیمت    
هاي پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نـود و پـنج          هاي داخلی و مجتمع    همچنین براي نفت تحویلی به پاالیشگاه     

 . هاي صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است بهاي محمولهمتوسط ) %95(درصد 
کند، براي تـسویه     هاي نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می          تا زمانی که دولت براي مصرف فرآورده       -2

نفت خام و میعانات (هاي نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت  حساب بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده        
هاي داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به پیـشنهاد کـارگروهی متـشکل از             تحویلی به پاالیشگاه    )گازي

هـا    ریزي کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانـه  وزراي نفت و اموراقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه  
التفاوت ایـن رقـم بـا قیمـت مـذکور در               شود که مابه   یرسد و اجازه داده م      وزیران می   به تصویب هیأت   1388مصوب  

ی این ماده تـسویه     ینامه اجرا    داري کل کشور ثبت و طبق آیین        به صورت حسابداري در دفاتر خزانه     ) الف(بند  ) 1(جزء
 . حساب شود

و ربط مبالغی از منابع حاصل از فـروش گـاز طبیعـی در داخـل کـشور             وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي       -3
ربط بابت گاز تولیدي کـه هـر سـاله بـه موجـب            هاي واردات و سهم شرکت تابعه ذي       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
مـصوب  ) 2(ه قانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت              قانون الحاق برخی مواد ب    ) 1(ماده  ) ب( بند   ـ1 

هاي حاصل از صـادرات      ربط، مکلف است دریافتی    وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذي        : 4/12/1393
هاي قبل به هر صورت را پس از کسر بازپرداخت تعهـدات        نفت خام و میعانات گازي اعم از صادرات هر سال و سال           

هـاي مـورد تأییـد بانـک         هاي موضوع این ماده بالفاصله از طریق حساب        الحساب پرداخت  عنوان علی بیع متقابل به    
  . داري کل کشور واریز نماید هاي مربوط در خزانه مرکزي جمهوري اسالمی ایران به حساب

از بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به طـور متناسـب، سـهم وزارت نفـت             
، سهم صندوق توسعه ملی و سـهم درآمـد   )هاي بیع متقابل با احتساب بازپرداخت(ربط   طریق شرکت دولتی تابعه ذي    

شود، پس از فروش مبالغ ارزي به نرخـی کـه ضـوابط آن را شـوراي                  عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می        
شور و مازاد آن را به حساب ذخیـره ارزي واریـز   داري کل ک کند به حساب مربوط نزد خزانه پول و اعتبار مشخص می   

  . نماید
ربـط را بـه      بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شـرکت دولتـی تابعـه ذي                  

داري کل کشور در داخل و مـورد تأییـد آن بانـک در خـارج از کـشور بـراي        هاي آن شرکت مورد تأیید خزانه  حساب
هـاي جـاري و      کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینـه           اران، سازندگان و عرضه   پرداخت به پیمانک  

 .تعهدات ارزي شرکت واریز و براي قراردادهاي تسهیالت مالی خارجی توثیق نماید
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نفـت،  ارزش صـادرات    منابع حاصل از     )%20(درصد    جمهوري اسالمی ایران موظف است بیست     
صورت  مذکور بهلغ امب. به حساب صندوق توسعه ملی واریز کندرا  ي نفتیها ه و فرآوردگاز طبیعی

  .دشو  از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می وواریزماهانه 
قـانون رفـع   ) 13( اسـاس سـازوکار مـاده     ي نفتی بر  ها  هسهم این صندوق از صادرات فرآورد     

  .شود  تعیین می)1(پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور موانع تولید رقابت
شـود بـا تـصویب     ربـط اجـازه داده مـی     به وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي   -ج

ي نفت و گاز با اولویت میادین مشترك نـسبت          ها  طرحر  گذاري د    سرمایه  منظور  شوراي اقتصاد به  
  ریـالی از طریـق بـازار سـرمایه در سـقف پنجـاه هـزار میلیـارد                  -به انتشار اوراق مشارکت ارزي    

 ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفـت              )000/000/000/000/50(
  .مصوب همان سال اقدام کنداز محل افزایش تولید همان میادین نسبت به ارقام 

 و توسعه شبکه ي مکلف است نسبت به نوسازربط  وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذي -د
 سهم دولت   ی منابع مال  ین و تأم  ی نفت يها  ه و فرآورد  ي گاز یعاناتخطوط لوله انتقال نفت خام و م      

 منـابع  اقـدام کنـد و       ه فرآورد یع و توز  سازي  یره ذخ ین، تأم هاي یرساخت و ز  ها  هیشگادر توسعه پاال  
ی شـامل بنـزین،      نفت يها  ه فرآورد یتر هر ل  یمتبه ق ) %5( درصد   پنج یش را از محل افزا    یازمورد ن 

 داري  بـه خزانـه  یز و پس از وارین تأمنفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما         
 یـن ا.  بـه مـصرف برسـاند      لیار )000/000/000/000/15 (یلیاردمهزار    پانزده تا سقف    کشور  کل 

  
کلیـه  : 1/2/1394مـصوب   پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور             رفع موانع تولیـد رقابـت      قانون   13ماده   ـ1 

هاي کشور مشروط به پرداخت و تسویه وجوه نفت خام و میعانات گازي خریداري شده تحویلی بـه قیمـت         پاالیشگاه
 صـورت نقـدي یـا اعتبـار اسـنادي       خلیج فـارس و بـه  ) فوب(تحویل روي کشتی ) %95(هر بشکه نود و پنج درصد       

د بر نیاز داخلی را رأساً صادر کنند هاي نفتی مازا  ربط تابعه وزارت نفت، مجازند فرآورده       ماهه به شرکت دولتی ذي      یک
  . و دولت مکلف است ساالنه سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نماید

هاي نفتـی و      استفاده از سازوکارهاي بورس انرژي در خرید و فروش نفت خام و میعانات گازي و فرآورده                -1تبصره  
  . انرژي برق در اولویت قرار دارد

شـده در    تابعه وزارت نفت مجاز است قیمت پایه نفت خام و میعانات گازي عرضـه             ربط     شرکت دولتی ذي   -2تبصره  
  : بورس را

  . خلیج فارس تعیین کند) فوب(تحویل روي کشتی ) %95(کمتر از نود و پنج درصد ) %2(تا دو درصد  -1
هـاي جدیـد تـا     هاي موجـود یـا احـداث پاالیـشگاه     براي توسعه پاالیشگاه) 1( کمتر از بند) %3(تا سه درصد   -2

  . برداري، تعیین کند سال پس از بهره ده
هـاي خـارجی بـه سـوختگیري و      شود براي تشویق کشتی ها اجازه داده می     به وزارت نفت و سایر دستگاه      -3تبصره  

هاي ترجیحی نـسبت بـه سـایر رقبـا در تـأمین       تأمین سایر نیازهاي خود در بنادر ایران از ابزارهاي تشویقی و قیمت           
 .سایر نیازها استفاده کنندسوخت و 
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  .باشد شود و مشمول مالیات با نرخ صفر می نمیمنابع جزء درآمد شرکت محسوب 
ربـط معـادل ریـالی دو         ي دولتی تابعـه ذي    ها  شرکت وزارت نفت موظف است از طریق        -    ه

 ریـال   )000/000/000/000/24 (میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد           
 در اختیار وزارت راه و شهرسـازي جهـت روکـش آسـفالت و    ) %62(بت شصت و دو درصد   به نس 

در اختیار بنیاد مـسکن انقـالب اسـالمی جهـت           ) %20(ي روستایی و بیست درصد      ها  هآسفالت را 
) %15(ها و پانزده درصد  ي مشارکتی با دهیاري  ها  هآسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژ       

جهت آسفالت معابر شـهرهاي  ) هاي کشور ها و دهیاري سازمان شهرداري( کشوردر اختیار وزارت   
جهت نوسازي مدارس در اختیار وزارت آموزش و ) %3( درصد  با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه   

مابین خـود و      هاي فی  قرار دهد و در حساب    ) سازمان نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس      (پرورش  
 نسبت به   1395وزارت نفت تا پایان سال مالی       . ال و با آن تسویه کنند     داري کل کشور اعم     خزانه

  .کند تحویل کامل قیر اقدام می
ربط مجاز است به منظـور اجـراي خطـوط             وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي        -و

 ریـال بـراي     )000/000/000/000/3 (گازرسانی به شهرها و روستاها تا مبلغ سـه هـزار میلیـارد            
ریال براي شـرق    ) 000/000/000/000/2(یستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد          استان س 

پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مـصوب          قانون رفع موانع تولید رقابت    ) 12(هرمزگان از محل ماده   
  .ي مربوط اختصاص دهدها هبه پروژ )1(1/2/1394
  

بـه کلیـه    : 1/2/1394مـصوب   پذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور            رفع موانع تولید رقابت    قانون   12ماده   ـ1 
ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارنـدگان          هاي تابعه و وابسته به آنها و سازمان        ویژه نفت و نیرو و شرکت         ها به   وزارتخانه

) 000/000/000/100(شود ساالنه تا سقف یکـصد میلیـارد       کل کشور اجازه داده می     عنوان و ردیف در قوانین بودجه     
 صورت ریالی که هر سـاله تـا سـقف     ریال به ) 000/000/000/000/500(صورت ارزي و پانصد هزار میلیارد         دالر به   

ي یـا اقـدام اشـخاص       گذار  گردد، در موارد مربوط به بندهاي ذیل این ماده که سرمایه            نرخ تورم سال قبل تعدیل می     
هاي خصوصی یا تعـاونی بـه تولیـد، صـادرات، ارتقـاي کیفیـت،                حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش        

جویی یا کاهش هزینه در تولید کاال یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و                        صرفه
هاي نفتی و کاالها و خدمات قابل صادرات یا واردات بـه        ي و فرآورده  انجامد براي نفت و گاز و میعانات گاز         مالی می 

هاي صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قـانونی               قیمت
تی و عـوارض قـانونی و       اي با احتساب حقوق دول      هاي غیریارانه  هاي متعلقه و براي سایر موارد با قیمت         و سایر هزینه  
 .هاي متعلقه قرارداد منعقد کنند سایر هزینه

  :دولت مکلف است
شـده و منـافع یـا ارزش حاصـله را حـسب مـورد و از محـل درآمـد،          جویی کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه       -1
  .جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداري کند صرفه
هاي متعلقه یا منافع اقدام موضـوع   وارض قانونی و سایر هزینه    گذاري و حقوق دولتی و ع       اصل و سود سرمایه    -2

t  
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  .این ماده را به آنان پرداخت نماید

از بودجه کل کشور، ضـمن مبادلـه موافقتنامـه بـا     ) 2(و ) 1(درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز اجزاي      
  .شود قدام میداري کل کشور ا ریزي کشور از طریق خزانه سازمان مدیریت و برنامه

شـده و   جویی توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه         اشخاص فوق می  
بـرداري و اسـتفاده از آنهـا اقـدام      گذاري یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یـا بهـره             منافع یا ارزش حاصله از سرمایه     

  .نمایند
مله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازي با اولویت مخازن مشترك و               هاي نفت و گاز از ج       طرح -الف

سـازي نفـت خـام،     افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازي، افزایش تولید محصوالت پتروشـیمی، ذخیـره              
فـصول  سـازي گـاز در    میعانات گازي و گاز طبیعی مخازن مشترك در مخازن غیرمـشترك و داخـل کـشور، ذخیـره            

و گاز و میعانات گازي به محصول یا بـرق، تزریـق            مصرف براي استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجاي نفت           کم
نفـت خـام، میعانـات گـازي و گـاز و      ) سـوآپ (و معاوضـه  ) ترانزیـت (گاز به میادین داخلی، رشـد صـادرات و عبـور          

نات گازي و جایگزینی گاز داخلـی یـا وارداتـی بـا       هاي نفتی، جلوگیري از سوختن گازهاي همراه نفت و میعا           فرآورده
جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازي          هایی که به افزایش تولید یا صرفه        ربط و کلیه طرح     هاي نفتی ذي    فرآورده

  .هاي نفتی بیانجامد و گاز و فرآورده
بـر و حمـل و    نایع انرژيهاي مختلف از جمله صنعت با اولویت ص سازي مصرف انرژي در بخش      هاي بهینه   طرح -ب

هاي تجدیدپـذیر، گـسترش اسـتفاده از     شهري و ساختمان، توسعه استفاده از انرژي نقل عمومی و ریلی درون و برون  
 شـهري، تولیـد و یـا         هاي اصلی بین   شده با اولویت شهرهاي بزرگ و مسیر راه         گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع       

هاي حمـل بـار و    و یا برقی با خودروهاي پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه مصرف    جایگزین کردن خودروهاي کم   
اي، دریـایی، هـوایی اعـم از          هاي حمل و نقـل ریلـی، جـاده          ها و طرح   کشتی) تأخیر  خسارت(مسافر و کاهش دموراژ     

آالت و  شـود، ماشـین   اي منجـر مـی   هایی که بـه کـاهش گازهـاي گلخانـه          ها و وسایل حمل و نقل، طرح        زیرساخت
  واحدهاي تولیدي بخش کشاورزي

هـا کـه منجـر بـه         باال، افزایش تولید و بـازدهی حرارتـی نیروگـاه         ) راندمان(هاي احداث نیروگاه با بازدهی        طرح -پ
ترکیبی اعم از ترکیب بـرق      ) سیکل(هاي چرخه    افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه          

توسـعه اســتفاده از   )DG(و مولــدهاي مقیـاس کوچــک  ) CCHP(رما و گرمـا  و ترکیــب بـرق، ســ ) CHP(و گرمـا  
جـویی در مـصرف بـرق و          سازي و صرفه    هاي تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژي در تولید، انتقال و توزیع، بهینه            انرژي

، جـایگزینی   هاي نو از جمله انرژي خورشیدي       هاي کشاورزي با اولویت استفاده از منابع انرژي        کردن چاه   انرژي، برقی 
هاي نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادي دارد و افزایش سـهم صـادرات و عبـور         مصرف برق به جاي گاز یا فرآورده      

  برق، تولید برق از تلفات گاز و سوخت کارخانجات) ترانزیت(
 هاي جلوگیري از شوري و کاهش کیفیـت آب، شـیرین کـردن       هاي احداث سد، بندر، آب و فاضالب، طرح         طرح -ت

سـازي و   هـاي حرارتـی بازیـافتی، بهینـه       هاي مختلف با اولویت روش     آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش         
هـاي داخلـی،     بـرداري بهینـه از آب       جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال و توزیع، مهـار و بهـره                  صرفه

هـایی   آوري و دفع بهداشتی فاضالب و کلیـه طـرح   هاي جمع ریزد و طرح هایی که به دریا می    مشترك و مرزي و آب    
هاي نـوین آبیـاري،    هاي زهکشی اراضی کشاورزي و شیوه انجامد، طرح که به بهبود کیفیت و کاهش مصرف آب می  

t  
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گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کـشاورزي و       تضمین خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایه        
  آبیاري

جویی و جلوگیري از هدر رفـتن   هایی که به ارتقاي کیفیت یا کمیت کاالها و خدمات تولیدي یا صرفه   سایر طرح  -ث
  .شوند هاي انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می سرمایه
بندي اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یـک از   توجیه فنی و اقتصادي و زیست محیطی، زمان -1تبصره  

شوراي اقتصاد . رسد ربط به تصویب شوراي اقتصاد می    نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذي         هایی که   طرح
  . ماه پس از وصول هر طرح به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند مکلف است حداکثر تا مدت یک

 فنی و اقتـصادي ایـن مـاده بـا         هاي داراي توجیه    هاي عامل موظفند به طرح     صندوق توسعه ملی و بانک     -2تبصره  
  .اولویت، تسهیالت ارزي و ریالی پرداخت نمایند

گذاري یا اقدامات اشخاص موضوع این ماده منجر به افزایش درآمـد عمـومی و یـا                که سرمایه   در مواردي  -3تبصره  
انونی و سایر   گذاري و حقوق دولتی و عوارض ق        هاي عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه          کاهش هزینه 

رسـد بـه    هاي متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به میزان و ترتیبی که به تصویب شوراي اقتصاد مـی              هزینه
  .عهده دولت است

کننده را مطابق مصوبه شوراي اقتصاد از محل افـزایش            گذار یا اقدام    وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه       
و در سایر مـوارد،  ) براي سوخت(هاي صادراتی یا وارداتی  ها، حسب مورد به قیمت     هش هزینه درآمد حال یا آتی یا کا     

کننده، پرداخت کنند و همزمان بـه حـساب    گذار یا اقدام هاي تابعه موظفند به سرمایه    ربط و شرکت    هاي ذي   وزارتخانه
گذاري یـا اقـدامات     که در اثر سرمایهدر مواردي. منظور و تسویه حساب نمایند    ) داري کل کشور    خزانه(بدهکار دولت   

هاي دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کـاهش   هاي اجرایی یا شرکت   موضوع این ماده، درآمد دستگاه    
  .هاي دولتی مربوط است یا شرکت هاي  درآمد دستگاه

وسعه جمهوري اسـالمی ایـران   قانون برنامه پنجساله پنجم ت   ) 82(ماده  ) ب(و  ) الف(حکم این تبصره شامل بندهاي      
  .گردد نمی

ها در قوانین  این ماده از محل درآمدهاي حاصل از اجراي طرح   ) ت(بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند       -4تبصره  
  .گیرد بودجه سنواتی صورت می

هـاي   فرآوردهگذارانی است که نفت خام، میعانات گازي و یا            در اجراي بندهاي این ماده اولویت با سرمایه        -5تبصره  
  .کنند نفتی را براي تسویه تعهدات دولت قبول می

سال قبل   شده بر اساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در دوره یک            جویی  ارزش سوخت و یا انرژي صرفه      -6تبصره  
  .شود هاي صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می از انعقاد قرارداد و طبق قیمت

هـاي نفتـی و سـایر         صورت نیاز آب، برق، گـاز و فـرآورده         شود در   کور اجازه داده می   هاي مذ   به وزارتخانه  -7تبصره  
شده را از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتـی، خـصوصی یـا تعـاونی      جویی اي تولید یا صرفه   کاالها و خدمات یارانه   
اي از آنـان و    غیریارانه هاي و براي سایر موارد به قیمت     ) براي سوخت (هاي صادراتی یا وارداتی      حسب مورد به قیمت   

اي   هاي سـرمایه    هاي تملک دارایی    گذاران در این زمینه خریداري یا براي ایجاد اشتغال و اجراي طرح             یا سایر سرمایه  
توانـد کـاال یـا خـدمت تولیـد یـا        گذار می در صورت تمایل سرمایه. گذاري کنند  در هر استان و هر شهرستان سرمایه      

  .یا خارج به فروش برساندشده را در داخل  جویی صرفه
t  
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مصارف مربـوط بـه واگـذاري     1395شود در سال   به دولت اجازه داده می -الف -2تبصره  
) 44(هـاي کلـی اصـل چهـل و چهـارم               سیاسـت   )د(بنـد   ) 2 ( ي دولتـی موضـوع جـزء      هـا   هبنگا

ي خصوصی و ها  بخشبدهی خود به     این قانون و      )13(را از طریق جدول شماره       )1(اساسی قانون
 به دولـت و     الشرکه متعلق   را از محل واگذاري سهام و سهم      تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی      

هاي کلی اصل  سیاست) د( بند  )2(استثناي موارد مندرج در جزء      ي دولتی به  ها  شرکتمؤسسات و   

                                                                                                        
u  

هـاي    اي بـه وزارتخانـه      ها و تشویق به کاهش مصرف در کاالها و خدمات یارانـه             به منظور کاهش هزینه    -8تبصره  
شود با تصویب شوراي اقتصاد مصارف       ربط به آنها در این ماده اجازه داده می          هاي تابعه و وابسته ذي     مذکور و شرکت  

اي را بـا توجـه بـه فـصل، منطقـه       هاي نفتی و سایر کاالها و خدمات یارانه ، فرآوردهکمتر از حد معین، آب، برق، گاز  
  .کنندگان، متناسب با کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف

ي امـور   هـا   و وزارتخانـه  ) 1(*ریـزي کـشور     چگونگی اجراي این تبصره با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامـه           
اقتصادي و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي شامل تعیین حد معین براي مصارف مناطق                   

کنندگان و مقدار و قیمت مصرف تا دو ماه پـس از ابـالغ ایـن قـانون بـه تـصویب           جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف    
  .رسد شوراي اقتصاد می

هـاي امـور اقتـصادي و     ریزي کـشور و وزارتخانـه   یشنهاد سازمان مدیریت و برنامه  این ماده به پ   ) 2(*نامه اجرایی   آیین
  .رسد ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه

  .در حال حاضر، سازمان برنامه و بودجه کشور  -1*
 در تـاریخ  پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور      ن رفع موانـع تولیـد رقابـت       قانو) 12(نامه اجرایی ماده     آیین  -2*

 .است وزیران رسیده   به تصویب هیأت21/4/1394
 مقام معظم   1/3/1384قانون اساسی مصوب    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم          سیاست  )د(بند  ) 2 ( جزء ـ1 

  : مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري -رهبري
ها  داري کل کشور واریز و در قالب برنامه         هاي دولتی به حساب خاصی نزد خزانه        ري سهام بنگاه  وجوه حاصل از واگذا   

  :شود هاي مصوب به ترتیب زیر مصرف می و بودجه
  .هاي مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی ایجاد خوداتکایی براي خانواده - 1-2
  .هاي فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اونیاز درآمدهاي حاصل از واگذاري به تع% 30اختصاص  - 2-2
  .ایجاد زیربناهاي اقتصادي با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته - 3-2
هـاي اقتـصادي      هـا و نوسـازي و بهـسازي بنگـاه           براي تقویت تعاونی  ) شده وجوه اداره (اعطاي تسهیالت    - 4-2

هـاي غیردولتـی در توسـعه منـاطق           ذاري بخـش  گـ   هاي واگذار شده و نیـز بـراي سـرمایه           غیردولتی با اولویت بنگاه   
  .یافته کمترتوسعه

بـه منظـور توسـعه اقتـصادي منـاطق       % 49هاي غیردولتی تا سقف       هاي دولتی با بخش     مشارکت شرکت  - 5-2
  .یافته کمتر توسعه

 .ها هاي دولتی با رعایت بند الف این سیاست تمام شرکت هاي نیمه تکمیل طرح - 6-2
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  )1(.این قانون پرداخت کند) 18(از طریق جدول شماره را قانون اساسی ) 44(چهل و چهارم 
همچنـین   و   1395ي در حـال واگـذاري در سـال          هـا   ه نظارت بیشتر بر بنگـا      منظور  به -ب

سازي بـه    از سوي سازمان خصوصیها هشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگا       واگذاري  ها  هبنگا
. شـود    اعـالم مـی    انسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـر              

صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره      سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت          
را پـس از أخـذ مجـوز کتبـی از     ي مزبـور  هـا  هو امالك بنگا  ر اموال   دخل و تصرف د   و همچنین   

 طـی   موظف است نیز   مرکزي جمهوري اسالمی ایران       بانک .سازي انجام دهد    سازمان خصوصی 
اعطـاي هرگونـه    و مؤسـسات اعتبـاري خـصوصی و دولتـی،        هـا   بانـک دستورالعمل اعالمی بـه     

  .سازي نماید از سازمان خصوصیمذکور را مشروط به أخذ مجوز ي ها ه بنگاتسهیالت به
در مـورد    )2()2(قانون الحاق تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت              ) 4( رعایت ماده    -ج
  . الزامی است1395ي در حال واگذاري در سال ها شرکت

 با توجه به تمدید مدت اجراي قانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري               -3تبصره  
 مجمع تـشخیص    27/10/1389 مورخ   0101/66631وبه شماره    و با رعایت مص    )3(اسالمی ایران 

  
) 101000(ردیـف   ) 9(مین اعتبار براي نهاد ریاست جمهوري از محل منـابع جـزء             أرباره ت تصویبنامه د به    ـ1 

سامانه ملی قـوانین     مندرج در    وزیران  هیأت 6/5/1395 مصوب    کل کشور  1395قانون بودجه سال    ) 8(جدول شماره   
 .شودمراجعه  www.dotic.irا به نشانی .ا.و مقررات ج

» )2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت              «عنوان صحیح قانون      -الف ـ2 
   .باشد می
: 4/12/1393مـصوب  ) 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت         4ماده   -ب  

ها که در بودجـه کـل کـشور بـراي      ت کشوري و بانکقانون مدیریت خدما) 5(هاي دولتی موضوع ماده   کلیه شرکت 
الحـساب بودجـه مـصوب بـه      الحساب و سود سهام علی شود موظف به واریز مالیات علی بینی می  آنها سود ویژه پیش   

شود در صورت عدم واریـز مالیـات و          کشور اجازه داده می    داري کل  به خزانه . باشند دوازدهم در هر ماه می     صورت یک 
بر اساس اعالم سـازمان  (دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده         الحساب و یک   ت به صورت علی   سود سهام دول  

اري کل کشور   د    ها، از موجودي حساب آنها نزد خزانه       هاي دولتی و بانک    توسط هر یک از شرکت    ) امور مالیاتی کشور  
ا و هـ  هـاي شـهرداري   را بـه حـساب  برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهاي عمومی کشور و عوارض               

هـاي   تسویه حساب قطعی دولت بر مبنـاي صـورت       . حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید          
قـانون مـدیریت   ) 5(هاي دولتی موضوع ماده  شرکت. مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد  

 به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخـش غیردولتـی،         خدمات کشوري که قسمتی از سهام آنها متعلق       
وصول مبـالغ یـاد شـده تـابع احکـام مربـوط و مقـرر در قـانون             . باشند مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی      

 . و اصالحات بعدي آن است1366هاي مستقیم مصوب سال  مالیات
انون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی           ق) 235(قانون اصالح ماده    به موجب ماده واحده      ـ  3 

t  

http://www.dotic.ir
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مانده یعالوه بر باق )ینانسفا( ی خارجی مالین تأمیالتتسه سقف  1395در سال   ) 1(مصلحت نظام 
  .شود ی مییندالر تع )000/000/000/50( یلیارد مپنجاه یالی معادل ر، قبليها  سالیهسهم

ي هـا  بخـش و   )2(یت خـدمات کـشوري    قـانون مـدیر   ) 5(ی موضوع مـاده     یي اجرا ها  هدستگا
ي عامل  ها  بانکهاي الزم به      خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غیردولتی با سپردن تضمین         

قانون برنامـه  ) 82(شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده . توانند از تسهیالت مذکور استفاده کنند   می
، ایـن تـسهیالت را بـه        )3(15/10/1389پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مـصوب         

                                                                                                        
u  

 15/10/1389 قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب      ، 18/12/1394مصوب  ایران  
االثـر   و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن ملغـی شده است شمسی تمدید    هجري1395حداکثر تا پایان سال  

  .شود می
 مجمـع   25/10/1389 و   21/10/1389العـاده مـورخ        مورد اشاره مربوط به مصوبات جلسات فـوق         مصوبه  ـ1 

 . باشد تشخیص مصلحت نظام در خصوص موارد اختالفی الیحه برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران می
 -)1395ل االجرا تا پایان سـا  آزمایشی و الزم   (8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب       5 ماده   ـ2 

هـاي دولتـی و       ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شـرکت           کلیه وزارتخانه : ییدستگاه اجرا 
ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام اسـت از قبیـل شـرکت ملـی نفـت ایـران،                      هایی که شمول قانون بر آن       کلیه دستگاه 

 .شوند ی نامیده مییهاي دولتی، دستگاه اجرا ها و بیمه نکبانک مرکزي، با سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، 
مـصوب  ) 1390 – 1394 (ایـران  اسـالمی  جمهـوري  توسـعه  پـنجم پنجـساله    برنامـه  قـانون    82 ماده   -3 
15/10/1389:*)1(   
ـ الف از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قـوانین بودجـه سـنواتی مجـاز     هاي اجرایی  دستگاهاستفاده   

هـاي   مربوط به برنامـه  ) فاینانس( و تسهیالت مالی خارجی     متقابلهاي باقیمانده تسهیالت مصوب بیع        سهمیه. ستا
 در طول برنامه پـنجم نیـز    )با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام  (سوم و چهارم    

  .به قوت خود باقی است
هاي خود از روش بیع متقابل بـا رعایـت    شود براي تأمین منابع مالی طرح هاي اجرایی اجازه داده می به دستگاهب ـ  

هـاي دولتـی پـس از تـصویب          اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکـزي و بانـک              
  .شوراي اقتصاد استفاده نمایند

گـذاري   هاي سرمایه الی طرحهاي تجاري و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع م بانکج ـ  
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   رعایـت مـوارد   ایـن مـاده   ) ج(و ) ب(، )الـف ( موضـوع بنـدهاي   در استفاده از تسهیالت مالی خارجید 

  :هاي عامل ضروري است هاي اجرایی و بانک دستگاه
  بـا قـانون اساسـی  ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم  هاي اجرایی با رعایت سیاست دستگاههاي    تمامی طرح  ـ1

 ی، اقتـصادي و  فن  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  

t  
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ي خـصوصی و    هـا   بخشمحیطی با اولویت      ي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست       ها  طرح
                                                                                                        

u  
هـاي    هـا، امکانـات و توانـایی       توجه به ظرفیـت    بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل با           

هـا     پروژه يی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجرا         حداکثر استفاده از توان فن    «داخلی و رعایت قانون     
 يمحیطی در اجـرا     و نیز رعایت شرایط زیست    » )2(*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 خارجی شامل  از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی گانکنند  استفاده ـ 2

 ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یـا اسـتفاده شـده و نیـز           باید مستقیم
پـس از اجرایـی شـدن      . دنـ 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  مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل بر اصل      هاي    طرح
  .شود می اعالم )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 بههماهنگی الزم را 

دالر باشد بـا رعایـت قـوانین        ) 000/000/1( تمامی معامالت و قراردادهاي خارجی که بیش از یک میلیون            ـ)3(* هـ
هـا و   حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پـروژه      « مربوط شامل قانون  
المللـی بـا    تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین » )5(*12/12/1375منظور صدور خدمات مصوب       ایجاد تسهیالت به  

مـوارد  . شـود  هاي الکترونیکی داخلی و خـارجی انجـام و منعقـد مـی            هاي کثیراالنتشار و رسانه     درج آگهی در روزنامه   
 راهبردي ریاست ریزي و نظارت ی، معاون برنامهیاستثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارا          

هـا، حـق کنتـرل و       در کلیه مناقصه  . رسد  ربط می    و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرایی ذي         )6(*جمهوري
وزیـر یـا   . ها براي خریـدار محفـوظ اسـت        بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتی و پروژه            

بانک مرکزي جمهوري اسـالمی ایـران فقـط         .  اجراء این موضوع است    ربط، مسؤول حسن    باالترین مقام اجرایی ذي   
اجرایـی، مبنـی بـر       هاي  مجاز به تعهد یا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهایی است که تأیید باالترین مقام دستگاه              

  .رعایت مفاد این بند را داشته باشد
توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب      قانون برنامه پنجساله پنجم 235به موجب قانون اصالح ماده      -1*

 تمدید شده است و با تصویب برنامـه شـشم توسـعه و           1395 قانون برنامه پنجم حداکثر تا پایان سال         18/12/1394
  .شود االثر می ابالغ آن قانون مذکور ملغی

مین نیازهـاي   قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خـدماتی در تـأ            23این قانون به موجب ماده        -5 *و 2*
 لغـو شـده   1/5/1391 مـصوب  هـاي مـستقیم   قانون مالیات) 104(کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده    

  .اخیرالذکر با اصالحات بعدي آن رجوع شودقانون در حال حاضر به . است
، این بنـد    »د« رییس مجلس شوراي اسالمی به علت تکرار بند          5/2/1390 – 5979/419 به موجب نامه      -3*

  .اصالح شده است» هـ«به بند 
باشـد کـه بـا معاونـت      جمهـور مـی     رییس ریزي و نظارت راهبردي     برنامهمنظور از معاونت، معاونت       -6 * و 4*

ریزي کشور تشکیل گردیـد در حـال    جمهور ادغام و سازمان مدیریت و برنامه توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس     
 .رنامه و بودجه و امور اداري و استخدامی کشور تبدیل شده استحاضر مجدد به دو سازمان ب
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ي مصوب که منابع آنها از محل تـسهیالت تـأمین مـالی             ها  طرحکلیه  . دهد  تعاونی اختصاص می  
تـصادي و  ربـط، وزارت امـور اق   ی ذيیـ شود باید با تأیید دستگاه اجرا  تأمین می ) فاینانس( خارجی

داراي  )1(ریـزي کـشور     دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه          
 صرفاً از محـل عایـدات       ها  طرحالذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از              توجیه فوق 

رح و  شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طـ          بینی  برداري و یا منابع پیش      طرح در دوران بهره   
  . باشد در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجراي طرح قابل پرداخت می

کننـده    برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسالمی ایـران نـزد کـشور تـأمین                
هـاي کـافی را بـراي         دولت مکلف است تـضمین    . ممنوع است ) فاینانس( تسهیالت مالی خارجی  

  .خت بخش غیردولتی أخذ نمایداطمینان از بازپردا
ي دفاعی شامل صنایع دفـاعی و بنیـه        ها  طرحاز اعتبارات این تبصره جهت      ) %10( درصد   ده

  .گردد دفاعی هزینه می
 و هـا  شرکت از یت از اهداف مندرج در قانون حما    یبخش   تحقق    منظور    به - الف -4تبصره  

 )2( تبـصره    یـژه و   به 5/8/1389صوب   و اختراعات م   ي نوآور سازي  ي و تجار  یانبن  مؤسسات دانش 
دالر از محـل    ) 000/000/200 (یلیـون مدویـست    مبلـغ    یـالی معـادل ر   )2( قانون مذکور  )5(ماده  

  
 . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور ـ1 
هـا و اختراعـات      سـازي نـوآوري     بنیان و تجاري    ها و مؤسسات دانش    قانون حمایت از شرکت    5 ماده   - الف ـ2 

عات و شکوفاسازي و کاربردي نمودن دانش       ها و اخترا   سازي نوآوري   به منظور کمک به تجاري    : 5/8/1389مصوب  
الحسنه و تسهیالت بدون اخذ هرگونـه تـضمین و مـشارکت بـا اختیـار                  فنی از طریق ارایه کمک و تسهیالت قرض       

بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوري  ها و مؤسسات دانش بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکت        
منـابع مـالی   . شـود  وري و زیر نظر رییس شورا تأسـیس مـی  آعلوم، تحقیقات و فن   عالی   و شکوفایی وابسته به شوراي    

گذاري اشـخاص حقیقـی    هاي دولت، اعتبارات مندرج در بودجه ساالنه، هرگونه کمک و سرمایه   صندوق شامل کمک  
 و تـابع    هاي وابسته  ها و شرکت   هاي دولتی وابسته و تابع، نهادهاي عمومی غیردولتی و شهرداري          و حقوقی و شرکت   

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

 از منابع بودجـه عمـومی   %)5/0(درصد   صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در الیحه بودجه، حداقل نیم        
  . ر بگیردخود را جهت کمک به این صندوق در نظ

...  
 ریـال بـه   )000/000/000/000/30 (هزار میلیارد   سرمایه اولیه صندوق نوآوري و شکوفایی به میزان سی         -2تبصره  

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

 .نماییدمراجعه 

http://www.dotic.ir
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. یابد ی اختصاص میان خصوصی و تعاونیبن  دانشيها شرکت از یت بابت حماتوسعه ملیصندوق 
 دالر بـه  یلتبـد . دشـو  ی بازگشت از منابع محسوب م   ی صندوق توسعه مل   ي مذکور برا  يمبلغ ارز 

  .گیرد ی صورت میران ای اسالمي بند زیر نظر بانک مرکزي جمهورین موضوع ایالر
 ي نـسبت بـه اعطـا   1395 کـه در سـال   شـود  ی اجـازه داده مـ   به صندوق توسعه ملـی     -ب

 ی و نهادهـاي عمـومی غیردولتـی       تعـاون ی،   خصوص يها  بخش گذاران  یه به سرما  ي ارز یالتتسه
آوري گازهاي   و جمع مشتركهاي یدان میت نفت و گاز با اولوی باالدستيا  توسعهيها طرح يبرا

 از آنها یدي تولو نفت و گاز موجود در مخازن یت وزارت نفت و بدون انتقال مالکینبا تضمهمراه 
  .کنداقدام 
 یالت تـسه ي نسبت بـه اعطـا  شود ی اجازه داده م1395 در سال    ی به صندوق توسعه مل    -ج

 مختلـف   مـوارد  يا   توسـعه  يهـا   طـرح  ي برا ی تعاون یا و   ی بخش خصوص  انگذار  یه به سرما  يارز
 و  ي وزارت راه و شهرسـاز     ی و بـا معرفـ     یـت  بـدون انتقـال مالک      درون و برون شهري    ونقل حمل
 تـا   یخـذ حـق دسترسـ     أ وزارتخانه در قبال     ین ا ربط  ي تابعه و ذ   يها  شرکتها و     سازمان ینتضم

  .کندکنندگان اقدام   و سود آن از استفادهیهاستهالك اصل سرما
دالر از محل صندوق توسعه ملی در  )000/000/500 ( مبلغ پانصد میلیون1395 در سال  -د

ي هـا  بخـش ي آبیاري تحت فـشار بـه    ها  طرحگیرد تا صرفاً براي       اختیار بانک کشاورزي قرار می    
این اعتبار طی هشت سـال از محـل عوایـد اجـراي طـرح بـه           . خصوصی و تعاونی پرداخت شود    

  )1(.باشد تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می. گردد ندوق توسعه ملی بازپرداخت میص
  

مـصوب   کـل کـشور      95 قـانون بودجـه سـال        4تبـصره   ) د( بنـد    سازوکار اجرایی تصویبنامه درخصوص    ـ1 
  :وزیران  هیأت10/5/1395

 )000/000/500 (کل مبلغ پانصد میلیـون     با اعالم سازمان برنامه و بودجه کشور، صندوق توسعه ملی معادل             -1
 کل کشور را نزد بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران              1395 قانون بودجه سال  ) 4( تبصره) د( دالر موضوع بند  

  .مسدود خواهد نمود
  .نماید اي این اعتبار اقدام می بودجه کشور، نسبت به واریز مرحله و  ملی با اعالم سازمان برنامه   صندوق توسعه- 2
 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، نسبت به تبدیل ارز اقدام نموده و معادل ریالی آن را بـه حـسابی کـه                -3

اسـاس معرفـی وزارت جهادکـشاورزي     شود، واریز خواهد کرد تـا بـر     براي این منظور نزد بانک کشاورزي مفتوح می       
  .رداخت گرددهاي آبیاري تحت فشار به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی پ براي طرح

 جدول بازپرداخت ارزي اعتبار مذکور با همکاري صندوق توسعه ملی و سازمان برنامـه و بودجـه کـشور و در                   -4
سازمان یادشده بازپرداخت اعتبار موضوع ایـن تـصویبنامه را          . شود چارچوب ضوابط و شرایط صندوق مذکور تهیه می       

  .نماید تضمین می
 در شش قسط مـساوي سـاالنه از   1398 ملی پس از دو سال تنفس، از سال  اعتبار دریافتی از صندوق توسعه     -5

  .بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد محل عواید طرح و یا از طریق پیش
t  
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نفت، راه و شهرسازي،     ي نیرو، ها  هي وابسته و تابعه وزارتخان    ها  شرکتبه   -الف -5تبصره  
 اطالعات، صنعت، معدن و فنآوريدفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، ارتباطات و     ورزش و جوانان،    

شود با رعایـت قـانون نحـوه      اجازه داده می  یران ا ی اتم يکشاورزي و سازمان انرژ   تجارت و جهاد  
ــصوب    ــشارکت مـ ــشار اوراق مـ ــقف   )1(30/6/1376انتـ ــا سـ ــصدتـ ــزار یکـ ــاردم هـ  یلیـ

ي انتفاعی داراي توجیه فنـی، اقتـصادي و         ها  طرح براي اجراي    ریال )000/000/000/000/100(
 و مهـار    یگان نفت و گاز مشترك با همسا      یادین م يها طرح و   ها  ه پروژ ي اجرا یتمالی خود با اولو   

 آب،  ین و تـأم   ی آبرسان يها  طرح،   به ویژه وسائط نقلیه برقی     ونقل ي حمل ها  طرح ي، مرز يها آب
آوري و انتقـال فاضـالب،        تکمیـل شـبکه جمـع      کـن،   یرینشـ    آب يهـا   طـرح  یـل  تکم واحداث  

ي با راندمان باال مانند تولیـد       ها  ه پروژ  با اولویت   برق يها  هیروگا آب و فاضالب، ن    يها  هخان  یهتصف
ي هـا   هشـبک ) CCHP(و برق و گرمـا و سـرما         ) CHP(همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما          

ي هـا  هتمام ورزشی، تبـدیل گـاز بـه فـرآورد           ي نیمه ها  طرحانتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل        
 صـکوك  یـا شارکت ریـالی و   اوراق مـ یافتـه،  توسـعه   مناطق محروم و کمتر ینو همچن شیمیایی  

ــا رعا ــتاســالمی و ب ــاده ی ــانون تنظــیم بخــش )88( م ــالی ق ــررات م ــتی از مق ــصوب  دول  م
 خـود در    بـا تـضمین    رسـد،   ی م صاداقتي   شورا یبتصو   که به  ییها  طرح يو برا  )2(27/11/1380

                                                                                                        
u  

هـاي    به منظور کنترل حین اجرا، بانک کشاورزي مکلف است در قالب سامانه الکترونیکی ایجاد شده، گزارش     -6
  .بق با چارچوب تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به آن سازمان ارایه نمایدمالی الزم را مطا

هاي الزم را به سازمان برنامـه و بودجـه     وزارت جهادکشاورزي مکلف است در مقاطع زمانی سه ماهه گزارش  -7
  .کشور ارایه نماید

ــو     جهــت مالحظــه -1  ــی ق ــامانه مل ــه س ــور ب ــانون مزب ــل ق ــتن کام ــررات جم ــشانی .ا.انین و مق ــه ن ا ب
www.dotic.irمراجعه نمایید . 

االجرا تا پایـان دوره       آزمایشی و الزم  ( 27/11/1380مصوب   لت  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو       از   ـ2 
  ):برنامه پنجم توسعه

 نهـم  و  اصول بیست یژه تکالیف مذکور در     و لت به   ایف اجتماعی دو  ظ   در اجراي و   ـ   ) 26/7/1384اصالحی  ( 88 ماده
لـت و   نمـودن حجـم و انـدازه دو         و به منظـور منطقـی      )1(*قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران    ) 30(ام    و سی ) 29(

ل لتی و توسعه اشـتغا  اي و بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردو             کاهش تدریجی اعتبارات هزینه   
قـانون اساسـی   ) 30(ام  و سـی ) 29(، بیـست و نهـم   )3( و صرف بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت اصـول سـوم       

دار ارایـه خـدمات       لتی که عهـده     هاي دو   ها، مؤسسات و شرکت     زارتخانه  و مصالح عامه، و    )2(*جمهوري اسالمی ایران  
 ، آموزش عمومی، تربیـت بـدنی، منـاطق کمتـر    اي اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه 

میانگین کشوري، درمان، توانبخشی، نگهداري از سالمندان، معلولین و        رزشی زیر   هاي و   یافته و دارندگان سرانه     توسعه
سـتایی، ایرانگـردي و       هاي عمومی، مراکز فرهنگـی و هنـري، خـدمات شـهري و رو               سرپرست، کتابخانه   کودکان بی 

t  
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لـت بـر اسـاس        هـاي دو     مجازند براي توسعه کمی و کیفی خدمات خود و کاهش حجم تصدي            باشند  جهانگردي می 
  :مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند

بایـست   باشـند مـی   لتی که متقاضی ارایه خدمات بر اساس مفاد این ماده مـی  اشخاص حقیقی و حقوقی غیردو   ـ   الف   
  .ربط داشته باشند انه فعالیت از مراجع قانونی ذي  پروهاي فنی و اخالقی الزم و صالحیت

لتی، مشارکت  ش؛ خرید خدمات از بخش غیردو      لتی به سه رو     ارایه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیردو        ـ   ب   
  .شود لتی انجام می اگذاري مدیریت بخش غیردو لتی و و با بخش غیردو

هاي موجود در بخـش   براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهاي اجرایی مشمول این ماده      دستگاه ـ   ج   
 و با پرداخت هزینه سرانه خدمات، نسبت به خرید خدمات و ارایه آن به مـردم طبـق                   )»الف«موضوع بند   (لتی    غیردو

  .لتی اقدام نمایند شرایط دو
اگذاري زمین، ارایـه     هاي الزم از قبیل و      مایتلت موظف است ح     احدها، دو   گونه و   براي ایجاد و توسعه این     ـ  1 تبصره   

جوه اداره شده طبق ضوابط و بـه میزانـی کـه در قـوانین بودجـه سـنواتی                     خدمات زیربنایی و استفاده از تسهیالت و      
  .گردد اقدام نماید بینی می پیش

ـ   ) 10/9/1383الحاقی  ( 2تبصره   اردانش و  اسـتثناي خریـد خـدمت در شـاخه کـ           رش بـه    زارت آمـوزش و پـرو        و  ـ
از ایـن    )3(*قانون اساسی جمهوري اسـالمی ایـران      ) 30(ام    ره متوسطه و با رعایت اصل سی        اي تا پایان دو     حرفه فنی

  .باشد حکم مستثنی می
قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی                  ) 64(ماده  ) ب(در اجراي بند     ـ   د  

تمـام   احدهاي خدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه   این ماده مجازند مراکز و و     هاي مشمول     دستگاه،  )4(*ایران
  .اگذار نمایند و) الف(خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بند 

  :الزامی است) الف(ط به رعایت بند  هاي زیر مشرو لویت در اجراي این بند، رعایت او ـ   1تبصره  
  .ها ها و دهیاري لتی نظیر شهرداري  عمومی غیردو نهادهايـ  
  .شوند المنفعه که بر اساس 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   2ره تبص 
در موارد اسـتثنایی بـا ذکـر دالیـل        . باشد  شوند ممنوع می    اگذار می   احدهایی که و    تغییر کاربري مراکز و و     ـ     3تبصره   

لـت بـا پیـشنهاد بـاالترین مقـام       تغییر کاربري بـه نفـع دو  ده ناشی از  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 بـا لحـاظ    گذاري کلیه اموال منقول و غیرمنقول در و   تعیین میزان اجاره و قیمت     ـ     4تبصره   
  .گیرد  کارشناس رسمی دادگستري صورت میها بر اساس متوسط نظر سه نفر نمودن کاربري آن

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

تـی، مؤسـسات   ل توانند بر اساس 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 

t  
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اگـذار    ها و   لت بر اموال منقول و غیرمنقول به آن         احدهاي خود را با حفظ مالکیت دو        باشند، مدیریت و    می) الف(در بند   
  .احد طرف قرارداد اداره خواهند شد بر اساس ضوابط حاکم بر واحدها  در این صورت این و. نمایند

  .باشد لت به عهده طرف قرارداد می لیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دو مسؤو ـ   1تبصره  
د نماینـ  ربط دریافت مـی  هاي اجرایی ذي   احدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاه          گونه و   این ـ     2تبصره   

  .این ماده خدمت نمایند) ز(اساس بند  ربط بر هاي مصوب توسط مراجع ذي بر اساس تعرفه
احد مربوطه در صـورت تقاضـاي کارکنـان بـراي ادامـه        طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربري وـ   3تبصره   

هـا   ذیرد و حقوق و مزایاي آنمور بپ 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 بـر ایـن   هاي اجرایی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دو     تعیین سیاست  ـ   و   
  .ربط انجام خواهد شد تگاه ذيمربوطه توسط باالترین مقام دس

گـردد و در   الذکر مطابق ضوابط قـانونی مربـوط تعیـین مـی         لتی فوق   هاي غیردو    تعرفه ارایه خدمات توسط بخش     ـ   ز   
ربـط بـه      زیر و یـا بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرایـی ذي              جود ندارد با پیشنهاد و      مواردي که ضابطه قانونی مشخص و     

  .سیدتصویب شوراي اقتصاد خواهد ر
اجرایـی ایـن مـاده را       لت، برنامـه    هاي دو   هاي جاري و حجم تصدي      لت موظف است به منظور کاهش هزینه         دو ـ   ح   

لتی و میزان اعتبار مربـوط بـراي    هاي دو جویی در هزینه   هاي کمی و میزان صرفه      ظایف مربوط، شامل هدف     حسب و 
  .یح بودجه سنواتی منظور نمایدلتی را همه ساله در لوا 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 سـازمان مـدیریت و برنامـه                  آیین ـ   ي   

  .رسد زیران می و ت  هیأربط تهیه و به تصویب هاي ذي دستگاه
  : ا .ا.ج.ا. از ق- 3*  الی1*

م، همه امکانات خود      لت جمهوري اسالمی ایران موظف است براي نیل به اهداف مذکور در اصل دو               دو ـ   اصل سوم   
  :را براي امور زیر به کار برد

  .ا کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد محیط مساعد براي رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه بـ   1
هـی و     هاي گـرو    ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه         هاي عمومی در همه زمینه       باال بردن سطح آگاهی    ـ     2

  .سایل دیگر و
  .عالی رش و تربیت بدنی رایگان براي همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش  آموزش و پروـ   3
سـیس   هاي علمی، فنی، فرهنگـی و اسـالمی از طریـق تـأ             تتبع و ابتکار در تمام زمینه      ح بررسی و     تقویت رو  ـ     4

  .مراکز تحقیق و تشویق محققان
  . طرد کامل استعمار و جلوگیري از نفوذ اجانبـ   5
  . محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبیـ   6
  .د قانون هاي سیاسی و اجتماعی در حدو مین آزادي  تأـ   7
  . مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی خویشـ   8
  .هاي مادي و معنوي ا و ایجاد امکانات عادالنه براي همه، در تمام زمینه  رفع تبعیضات ناروـ   9

t  
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  .کنندخصوص اصل و سود، منتشر 
 ریـال  )000/000/000/000/50( یلیاردشود تا مبلغ پنجاه هزار م    به دولت اجازه داده می     -ب

ي هـا  طـرح منظـور اجـراي     اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به   
انتفاعی داراي توجیه فنی، اقتصادي و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مـشارکت منتـشر و                  
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  .ر  ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت غیرضروـ   10
 طریق آموزش نظامی عمومی براي حفظ استقالل و تمامیت ارضـی و نظـام    تقویت کامل بنیه دفاع ملی از      ـ     11

  .اسالمی کشور
ریزي اقتصادي صحیح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف سـاختن        پی ـ     12

  .هاي تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه میت در زمینه هر نوع محرو
  .رزي و امور نظامی و مانند اینها  خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاومین  تأـ   13
ي عمـوم در      مین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه بـراي همـه و تـساو                       تأ ـ     14

  .برابر قانون
  .ن عمومی بین همه مردم  توسعه و تحکیم برادري اسالمی و تعاوـ   15
ظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهاي اسالم، تعهد برادرانه نسبت به همه مـسلمانان و حمایـت                   تن ـ     16

  .دریغ از مستضعفان جهان بی
سرپرسـتی،   مین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کارافتـادگی، بـی    برخورداري از تأ    :اصل بیست و نهم   

هاي پزشکی به صـورت بیمـه و غیـره،         خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت     در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به         
  .حقی است همگانی

لت موظف است طبق قوانین از محـل درآمـدهاي عمـومی و درآمـدهاي حاصـل از مـشارکت مـردم، خـدمات و                        دو
  .مین کند یک افراد کشور تأ هاي مالی فوق را براي یک حمایت

متوسـطه فـراهم    ره رش رایگان را براي همه ملت تا پایـان دو        آموزش و پرو   سایل  لت موظف است و      دو : ام  اصل سی 
  .سایل تحصیالت عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد سازد و و

 :17/1/1379ا مـصوب    .ا. فرهنگـی ج   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و      ) 64( ماده   »ب«بند   -4*
هـا نـسبت بـه منـافع فـردي برتـري دارد و             هاي اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آن         يظایف مربوط به تصد     و

اي، بهداشـت و   رش عمومی و فنی و حرفـه    گردد، از قبیل آموزش و پرو       ضعیت زندگی افراد جامعه می      موجب بهبود و  
  .هاي فرهنگی، هنري و تبلیغات دینی رزش، فعالیت درمان، تربیت بدنی و و

مین خواهد شـد و   لتی تأ ظایف از محل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردو         یاز براي انجام این و    اعتبار موردن 
اگـذاري بخـشی از    لتـی و و  هـاي بخـش غیـردو    هاي الزم بـراي توسـعه فعالیـت     ربط موظفند زمینه    هاي ذي   دستگاه
  .لت را به این بخش فراهم کنند هاي فعلی دو فعالیت

لـت در     هـاي دو    لتی، براي توسـعه فعالیـت       ها به بخش غیردو     گونه فعالیت   اگذاري این   اصل از و  منابع ح %) 100(صددرصد  
  » .گذاري ندارد و همچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهد شد لتی رغبتی به سرمایه مناطقی که بخش غیردو

  .استبه پایان رسیده ... شود زمان اجراي قانون برنامه سوم توسعه ر می یادآو 
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 یزيمنابع وار . کنداریز   قانون و  ین ا )5( جدول شماره    310102 را به ردیف شماره      دهش وجوه أخذ 
 قـانون  یـن  ا)1( شـماره  یوسـت  منـدرج در پ تمـام  یمه ناي یه سرماهاي یی تملک دارا  يها  طرحبه  

 ینـه  کـشور هز   یـزي ر   و برنامه  یریتاساس مبادله موافقتنامه با سازمان مد       تا بر  یابد  یاختصاص م 
 در بازار پول ها هر دستگاها و سای ، بانکها  شرکت اعم از    ی اوراق به بخش دولت    ین ا يواگذار. شود

  . ممنوع استیدو قبل از سررس
 تبصره، قابـل واگـذاري   ینا) ب(و  ) الف(ي   بندها يها  طرحنرفته    اوراق مشارکت فروش   -ج

 در سقف مطالبات معوق طرح با ها طرحکنندگان تجهیزات همان  به پیمانکاران، مشاوران و تأمین   
.  کـشور اسـت    یـزي ر   و برنامه  یریت و سازمان مد   ربط   ذي حساب  ي ذ ی،یس دستگاه اجرا  ییتأیید ر 

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

با رعایت قـانون نحـوه   مشارکت و صکوك اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن           
جـاه   حـداقل پن .کننـد ها منتـشر    توسط شهرداري  )1(ی آن ینامه اجرا   انتشار اوراق مشارکت و آیین    

  .یابد ي قطار شهري اختصاص میها طرحاز سقف اوراق موضوع این بند به ) %50(درصد 
شــده ســال صــدور در   مجــوز فــروش اوراق مــشارکت ســنوات گذشــته تــا ســقف تعیــین 

ــذ اســت1395ســال  ــضم.  ناف ــرا ینت ــشارکت ب ــراي بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق م  ي اج
ــا طــرح ــهريه ــار ش ــاه ي قط ــسبت پنج ــه ن ــاه )%50( درصــد   ب ــت و پنج ) %50( درصــد  دول

 ســهم دولــت بــر) %50( و تــضمین پنجــاه درصــد  صــفر اســتیــاتی بــا نــرخ مالهــا يشــهردار
  .باشد  می)2(ریزي کشور عهده سازمان مدیریت و برنامه

سال   ولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه      د -هـ
ي تملـک  ها طرح تسویه بدهی مسجل خود بابت       منظور  ادر کند و به    بانام، ص  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    عمومی   قانون محاسبات)20( برق و آب مطابق ماده     يها  شرکت به   لسنوات قب 

  ریـال )000/000/000/000/75 (یلیاردهزار متاد و پنج هفبه قیمت اسمی تا سقف   )3(1/6/1366
  

 در  18/5/1377نامه اجرایی آن مـصوب        و آیین  30/6/1376 به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب          ـ1 
 .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.سامانه ملی قوانین و مقررات ج

 . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور ـ2 
تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل    : 1/6/1366مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور    20 ماده   ـ3 

 .کننده بدهی موجب اسناد و مدارك اثبات  پرداخت به

http://www.dotic.ir
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 و بـه  باشـد  مـی اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معـاف     . کندبه طلبکاران غیردولتی واگذار     
 )1(1/9/1384 مـصوب    دار جمهوري اسالمی ایران   عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بها         

اسـناد خزانـه اسـالمی از     .شـود  صادي و دارایی صادر می محسوب شده و با امضاي وزیر امور اقت       
ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام  و قابلیت داد

خرید و فروش این اوراق توسط بانک     .معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند          
  )2(.ان ممنوع استمرکزي جمهوري اسالمی ایر

 و  یقـی  خود به اشخاص حق    ی قطع هاي یبده 1395در سال    شود   به دولت اجازه داده می     -و
 شده، با   یجاد ا 1393 سال   یانارچوب مقررات مربوط تا پا    ه را که در چ    ی و خصوص  ی تعاون یحقوق

ست و  تا مبلغ یکصد و بیاز اشخاص مزبور) یسسات دولتؤ و مها هوزارتخان( دولت یمطالبات قطع
 ینبـد .  کنـد  یه تـسو   خرجی -صورت جمعی    به ریال )000/000/000/000/125 (پنج هزار میلیارد  

 » خزانـه یهاوراق تـسو « را بـا عنـوان   ی خاصي اسناد تعهد ایی، و دار  يمنظور وزارت امور اقتصاد   
 طلبکار و متقابالً بـدهکار      ی و تعاون  ی خصوص ی و حقوق  یقی اشخاص حق  یارو در اخت  کند    میصادر  

 و اجرایـی  يهـا  ه به دسـتگا   یادشده اشخاص   ی بده یه تسو  منظور   اسناد صرفاً به   ینا. دهد  ی م قرار
  )3(.گیرد ی مورد استفاده قرار می و مؤسسات دولتها شرکت
شـود   کشور، به دولت اجازه داده می داري کل هاي خزانه    به منظور استمرار جریان پرداخت     -ز

 اسناد خزانه اسالمی منتشر و اسـناد         ریال )000/000/000/000/100 (تا مبلغ یکصد هزار میلیارد    
 )4(ریزي کشور   دار ابالغی از سوي سازمان مدیریت و برنامه         هاي اولویت   مزبور را صرف تخصیص   

 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات 1395موضوع قانون بودجه سال     
ز مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل دادوستد        این اسناد ا  . دستگاه مزبور تسویه نماید   

داري کـل کـشور       هـاي خزانـه     تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بـر تمـامی پرداخـت            .باشد  می
  .باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است می

 .انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است
هـاي     اسـتفاده از دارایـی      منظـور   شود به   رت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده می       به وزا  -ح

  
 منـدرج در سـامانه ملـی قـوانین و     1/9/1384 به قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب        ـ1 

 .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.مقررات ج
 26/3/1395 کـل کـشور مـصوب    1395 قـانون بودجـه سـال      5نامـه اجرایـی بنـد هــ تبـصره              به آیـین    ـ2 

 .وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود  هیأت
وزیـران       هیـأت  3/5/1395ل کشور مصوب     ک 1395 قانون بودجه سال     5نامه اجرایی بند و تبصره         به آیین   ـ3 

 .مندرج در این مجموعه رجوع شود
 . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور ـ4 

http://www.dotic.ir
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هـا   شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی بینی دولت براي انتشار صکوك اسالمی پیش  
و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیـارات مربـوط بـه نحـوه نقـل و انتقـال امـوال منقـول و                         

هاي دولت، ضـمن اجـراي سـامانه جـامع اطالعـات امـوال غیرمنقـول                   دارایی غیرمنقول و سایر  
حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز براي مدیریت و استفاده       ) سادا(ی  یي اجرا ها  هدستگا

بـه   )1(قانون مدیریت خدمات کـشوري    ) 5(ی موضوع ماده    یي اجرا ها  هها و اموال دستگا     از دارایی 
ي زیر نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصادیق مندرج در اصل             ها  ه دستگا استثناي انفال، اموال  

 انتشار صکوك اسالمی نظیر ارزیابی توسط   منظور پشتوانه   به )2(قانون اساسی ) 83( هشتاد و سوم  
بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال یا فروش           کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره      

قـانون  ) 5(ی موضوع ماده یي اجراها هکلیه دستگا. وزیران اقدام کند  تصویب هیأتاموال مذکور با 
قانون محاسـبات عمـومی     ) 137( در اجراي ماده     )3(8/7/1386مدیریت خدمات کشوري مصوب     

دولـت مکلفنـد ضـمن       )5(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی     ) 69(ماده  ) 10(و تبصره    )4(کشور
دت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت بـه ثبـت کلیـه امـوال     همکاري الزم حداکثر ظرف م    

که  ها و فضاهاي اداري در اختیار یا تصرف اعم از این غیرمنقول اعم از اراضی، امالك، ساختمان    
در سـامانه  ... اي یا وقفـی یـا ملکـی و       ه  داراي سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار         

بـردار، فـروش امـوال        رگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغییـر بهـره         صدور ه . اقدام نمایند 
  .رهگیري ممنوع است) کد(غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و أخذ شناسه 

یه، قوه مقننه و سایر نهادهـاي  یي وابسته به قوه قضا ها  هانتشار صکوك اسالمی براي دستگا    
 حـسب مـورد منـوط بـه     هـا  هها و اموال این دسـتگا  فاده از دارایی  حکومتی غیر قوه مجریه و است     

  .ترین مقام آنها است موافقت عالی
هـاي مـستقیم     قـانون مالیـات   ) 84 ( سقف معافیت مالیاتی موضـوع مـاده       -الف -6تبصره  

  
 همین قانون درج    3 در زیرنویس تبصره     8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب      ) 5(ماده   ـ  3 و1 

  .است شده 
 بـا  مگـر  نیـست  غیر به انتقال قابل باشد ملی نفایس از که لتی  دو اموال و بناها: ا.ا.ج.ا.اصل هشتاد و سوم ق     ـ2 

   .نباشد فرد به منحصر نفایس از که صورتی در هم آن ،اسالمی شوراي مجلس تصویب
هـاي    ها و مؤسسات دولتی و شرکت        وزارتخانه :1/6/1366مصوب   قانون محاسبات عمومی کشور    137ماده   ـ4 

درخواست وزارت امور اقتـصادي و      یردولتی مکلفند کلیه اطالعات مالی مورد       دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غ      
  .دارایی را که در اجراي این قانون براي انجام وظایف خود الزم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهند

االجرا   یشی و الزم  آزما (27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب        ) 69(ماده  ) 10( تبصره   ـ5 
ی موظف است بانک اطالعـاتی جـامع از اراضـی و    یوزارت امور اقتصادي و دارا ):تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه 

 .هاي اجرایی قرار دهد اي تهیه و در اختیار دستگاه امالك دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات رایانه
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 یکصد و پنجاه و شش میلیون، مبلغ 1395  در سال)1( و اصالحات بعدي آن3/12/1366مصوب 
  .شود یال در سال تعیین میر) 000/000/156(

 و اصـالحات  17/2/1387مـصوب   مدت اجراي آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده       -ب
  .دشو  میید تمد1395تا پایان سال  بعدي آن
ي آبفاي شهري سراسر کشور مکلـف اسـت عـالوه بـر             ها  شرکت وزارت نیرو از طریق      -ج

) 150( و پنجاه    روش آب شرب مبلغ یکصد    شهري، به ازاي هر مترمکعب ف       بهاي    دریافت نرخ آب  
وجـوه  ) %100( صددرصـد . کنـد داري کل کـشور واریـز    ن آب دریافت و به خزانه     ا از مشترک  ریال

 از محل حساب مذکور صرفاً جهـت        ریال )000/000/000/700 (ردیلیامهفتصد  دریافتی تا سقف    
اساس شاخص کمبـود آب   اعتبار مذکور بر  . یابد   اختصاص می   و عشایري  آبرسانی شرب روستایی  
ماهه از طریق شـرکت مهندسـی آب و فاضـالب     هاي کشور در مقاطع سه  شرب سالم بین استان   

هـا و    اسـتان یـزي ر  و برنامهیریتشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مد  کشور توزیع می  
  .شود میوجوه فوق مشمول مالیات ن. شودها هزینه  ي آب و فاضالب روستایی استانها شرکت
هـا و تخفیفـات      ربط را موظـف کنـد تـا معافیـت           ی ذي یي اجرا ها  هتواند دستگا    دولت می  -د

  .هاي مربوط ثبت نمایند  خرجی در حساب-مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی
ساعت بـرق     ازاي هر کیلووات     وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بهاي برق به          -هـ
عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق  ریال به) 30(شده، مبلغ سی فروخته

وجوه حاصله بـه حـساب   . ي کشاورزي دریافت کندها هاستثناي مشترکان خانگی روستایی و چا  به
 شـود و حـداکثر تـا سـقف هفـت هـزار میلیـارد                داري کـل کـشور واریـز مـی          خاصی نزد خزانـه   

ي برق روسـتایی  ها هت از توسعه و نگهداري شبک صرفاً بابت حمای ریال )000/000/000/000/7(
  .شود و تولید برق تجدیدپذیر و پاك، توسط شرکت توانیر هزینه می

 1395سـال     در شـود   یاجازه داده مـ   ) ها  یاري و ده  ها  يسازمان شهردار (  وزارت کشور    به -و
  فـت ه  معـادل  )2(هافزود بر ارزش یات  مال   قانون )39(  ماده )2( از وجوه تبصره  ) %20( درصد     بیست

  
میـزان معافیـت مالیـات         :) 31/4/1394اصالحی( 3/12/1366 قیم مصوب هاي مست   قانون مالیات  84ماده   .ـ1 

 . شود ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می بردرآمد ساالنه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هر
االجرا تا پایان سال  آزمایشی و الزم( 17/2/1387مصوب   قانون مالیات بر ارزش افزوده39 ماده 2 تبصره ـ2 

. شـود  داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح مـی          حساب تمرکز وجوه قید شده در این ماده توسط خزانه          ):1395
) 1(ایـن مـاده و تبـصره    ) الـف (هاي اخیر بند  نحوه توزیع مذکور در قسمت به استثناء(وجوه واریزي به حساب مزبور      

بـر  ) شهرهاي باالي یـک میلیـون نفـر جمعیـت         (ا  کالن شهره ) %20(به نسبت بیست درصد     ) این قانون ) 38( ماده
  یافتگی و جمعیـت و بیـست   توسعه سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر) %60( اساس شاخص جمعیت، شصت درصد   

 ریزي و   ها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه             دهیاري) %20( درصد
t  
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 ي را بـرا   گیـرد   ی آن وزارتخانـه قـرار مـ       یار که در اخت   ریال )000/000/000/000/7 (یلیاردم هزار
روستاها به هزار نفر جمعیت و یکصد  یر زيها  شهری و عمرانی خدماتآالت شین ماینکمک و تأم

  .کند ینه هز)%30(و سی درصد %) 70(درصد  نسبت هفتاد 
ظور تحقق درآمدهاي مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقـل و انتقـال    به من  1395 در سال    -ز

و مالیـات نقـل و انتقـال حـق          ) %5( قطعی امالك به مأخذ ارزش معامالتی به نرخ پـنج درصـد           
در تاریخ ) %30( واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معامالتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد

  .باشد ن حق میانتقال از طرف مالکان عین یا صاحبا
حق واگذاري محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل                  

  .برداري یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره
ي نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قـانون بـه قطعیـت نرسـیده اسـت،      ها هکلیه پروند 

  .باشد مشمول این حکم می
و همچنین احکـام مالیـاتی       )1(31/4/1394 هاي مستقیم مصوب    اصالحیه قانون مالیات   -ح

 و الحـاق برخـی   1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب     قوانین رفع موانع تولید رقابت    
  .باشد  مجري می1395در سال  )2()2(مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

                                                                                                        
u  

و وزارت امور اقتـصادي و دارایـی و وزارت کـشور و یـک نفـر نـاظر بـه انتخـاب            )1(*جمهور رییس نظارت راهبردي 
ی کـه بـه پیـشنهاد مـشترك وزارت امـور            یـ نامـه اجرا   ینیـ  مطابق آ  )2(*کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسالمی    

هـا    ريرسد توزیع و توسط شهردا     وزیران می  ها به تصویب هیأت    استان عالی اقتصادي و دارایی، وزارت کشور و شوراي      
هـا و   هـا و دهیـاري     هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شـهرداري           . شود ها هزینه می   و دهیاري 

وزارت . باشـد  این ماده ممنـوع مـی      )1( این قانون و تبصره   ) 38( ماده) 3( و )2( هاي ، تبصره )37( وجوه موضوع ماده  
هـا و کمیـسیون     عـالی اسـتان    بـار بـه شـوراي       سه ماه یک   کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر        

  .اقتصادي مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید
   . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور ـ 1*
به قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شـوراها،            -2*

 در سامانه ملی قوانین و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نـشانی       24/1/1393ها مصوب  مجامع و سایر هیأت  
 . رجوع شودwww.dotic.irاینترنتی 

ا بـه   .ا. در سامانه ملی قوانین و مقررات ج       31/4/1394هاي مستقیم مصوب      به قانون اصالح قانون مالیات      ـ1 
 . مراجعه نماییدwww.dotic.irنشانی 

پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کـشور مـصوب         براي مالحظه احکام مالیاتی قوانین رفع موانع تولیـد رقابـت           ـ2 
 بـه  4/12/1393مـصوب  ) 2( و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت               1/2/1394

 . مراجعه نماییدwww.dotic.irا به نشانی .ا.انین و مقررات جسامانه ملی قو
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کننـده سـنگ آهـن کـه پروانـه       اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کلیه  -الف -7تبصره  
و ) ایمیـدرو ( برداري آنها به نام سازمان توسـعه و نوسـازي معـادن و صـنایع معـدنی ایـران                    بهره

باشند، موظفنـد     ي تابعه می  ها  شرکتي تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و           ها  شرکت
مبلغ فروش ) %20(  بیست درصد1395از معادن فوق در سال برداري  بابت حق انتفاع پروانه بهره 

ایـن قـانون نـزد    ) 5(  جـدول شـماره  130419محصوالت خود را به حساب درآمد عمومی ردیف  
گذاري براي تکمیل زنجیـره تولیـد، حـق           در صورت سرمایه  . داري کل کشور پرداخت کنند      خزانه

، توسـط شـوراي اقتـصاد تـصویب و از     انتفاع به صورت پلکانی نزولی در طول زنجیـره فـرآوري        
  . وصول خواهد شد1395ابتداي سال 

گیـرد کـه زنجیـره ارزش فـرآوري را در داخـل               یی تعلـق مـی    ها  شرکتموارد فوق صرفاً به     
ي موضوع این جزء با رعایت قـانون       ها  شرکتصورتی که    در. مجموعه همان شرکت انجام دهند    

دسـتی کننـد    گذاري در معادن و صنایع معدنی پایین     از محل سود خود اقدام به سرمایه       )1(تجارت
گرفتـه از محـل سـود بـه عنـوان حـق انتفـاع                 گذاري صـورت    سرمایه) %10( به میزان ده درصد   

  .شود برداري محاسبه می بهره
 از 530000-157 از محل اعتبارات ردیف    130423درآمد موضوع ردیف    ) %50( پنجاه درصد 

هزار و  تماعی در اختیار صندوق بازنشستگی فوالد و مبلغ چهار  طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اج      
 این تبصره   130419 از مبالغ واریزي موضوع ردیف       ریال )000/000/000/300/4 (سیصد میلیارد 

-82هاي  داري کل کشور از طریق ردیف      یافته توسط خزانه    با میزان دریافتی به صورت تخصیص     
سازمان توسعه نوسازي معادن و صنایع معـدنی        ) %80(هشتاد درصد    (530000-120 و   530000

در اختیـار وزارت    ) شناسی و اکتـشافات معـدنی کـشور         سازمان زمین ) %20( ایران و بیست درصد   
ي پژوهشی، کـاربردي،  ها طرحي اکتشافی، ها طرحگیرد تا جهت  صنعت، معدن و تجارت قرار می  

 میلیـارد  مبلـغ سیـصد   . زینه شـود  هاي معدنی و ایمنی معدنی ه      محیطی و ایجاد زیرساخت     زیست
 صــرف 1304011006 ریــال از درآمــد ایــن جــزء از طریــق طــرح      )000/000/000/300(

  .شود هاي معدنی می زیرساخت
 هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان             1395مالیات بر درآمد سال     

  .شود محل استقرار معدن واریز می
ان مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کاالهـاي           گمرك جمهوري اسالمی ایر    -ب

قانون امـور گمرکـی مـصوب       ) 68(تا  ) 66(وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد          
  

 یـا بـه     www.dotic.irا بـه نـشانی      .ا.براي مالحظه قانون تجارت به سامانه ملی قوانین و مقررات ج            ـ1 
  .ت این معاونت مراجعه نماییدمجموعه قانون تجارت از انتشارا
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ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سـال تـسویه        )1(22/8/1390
  .نماید، اقدام کند می

و  )2(یقانون اساسـ  ) 44(  اصل چهل و چهارم    ی کل يها  سیاست يرا قانون اج  ي در اجرا  -ج
 )3(و اصـالحات بعـدي آن      29/12/1307 مـصوب    یات دخان ی به لغو قانون انحصار دولت     یتبا عنا 

 یـافتی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصـول خـالص هرگونـه وجـوه در                  
  

  :22/8/1390 از قانون امور گمرکی مصوب ـ1 
ـ 66ماده  گـردد و مـواد، کاالهـاي مـصرفی و       حقوق ورودي اخذ شده از عین کاالي وارداتی که از کشور صادر می 

 با رعایت مقررات بندي کاالي صادر شده شده در تولید، تکمیل یا بسته  بندي خارجی به کار رفته یا مصرف       لوازم بسته 
 .ی آن با مأخذ زمان ورود کاال باید به صادرکننده مسترد گرددینامه اجرا این قانون و آیین

گـردد چنانچـه برابـر      کاالهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادي حمـل مـی                ـ1تبصره  
  . گردد داد میقوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استر

ـ 2تبصره  گـردد   که الزمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد مـی ) ها کاتالیست(ها   حقوق ورودي تسریع کننده 
کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولیـد کـاالي صـادراتی مـورد اسـتفاده و         ولی ابزارآالت و مواد روان    

  . یستگیرد شامل مقررات استرداد ن مصرف قرار می
   .تواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کاالهاي مذکور نیز درخواست شود استرداد می ـ 3تبصره 
ـ 4تبصره   مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به کار رفته در کاالهاي صادر شده سـه سـال از    

ه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضاي اسـترداد    روز امضاء پروان  . تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کاالي ورودي است        
  .شود به گمرك ایران جزء این ایام محسوب نمی

 به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کاال و مواد وارداتی به کار رفته در کاالي صادراتی، صادرکننده بایـد           ـ 67اده  م
پروانـه ورودي مربوطـه بـه گمـرك صـدوري      همزمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره         

اعالم کند و گمرك موظف است تشریفات ارزیابی کاالي صادراتی را به طور کامل انجام دهـد و نتیجـه را در ظهـر             
  .اظهارنامه صادراتی قید نماید

ن قـانون  ی ایـ ینامه اجرا  اسناد و مدارك مورد نیاز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آیین    ـ تبصره
  .گردد مشخص می

ـ 68ماده  استرداد بر اساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسـناد گمرکـی در زمـان ورود محاسـبه       
هـایی غیـر از گمـرك وصـول شـود،            درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کاال توسط سـازمان           . شود می

کننده بایـد   هاي وصول گمرك و سایر سازمان. نماید ور اعالم میهاي مذک گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمان  
 .ساله بودجه الزم براي استرداد را در بودجه ساالنه منظور نمایند همه
 مجمع تـشخیص مـصلحت     25/3/1387 مجلس شوراي اسالمی و      8/11/1386به قانون مذکور مصوب       -2 

 یا بـه مجموعـه اساسـی از انتـشارات ایـن             www.dotic.ir ا به نشانی  .ا.نظام در سامانه ملی قوانین و مقررات ج       
 .معاونت مراجعه نمایید

  لغو شده اسـت، 26/12/1310 مصوب قانون اصالح قانون انحصار دخانیات   13این قانون با توجه به ماده         ـ3 
 .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی.ا.متن آن به سامانه ملی قوانین و مقررات ج جهت مالحظه
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 پس ی انحصار محصوالت دخانقوق حیرساو  )هولوگرام( نگاشت  بابت تمام یران ا یاتشرکت دخان 
 صـندوق  یـون  سـهام شـرکت مزبـور بابـت رد د        يمـصوبه واگـذار   « االجراء شـدن    یخ الزم از تار 

 بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب            » کارکنان صنعت فوالد   یبازنشستگ
 قـانون  یـن  ا)5( جـدول شـماره    130421 داري کل کشور موضوع ردیف      درآمد عمومی نزد خزانه   

 ی در حوزه محصوالت دخـان     ی و حقوق دولت   یتی حاکم یف وظا يساز   تا شفاف  همچنین. کند یزوار
 وزارت  ،)1(یقـانون اساسـ   ) 44(  اصل چهل و چهارم    ی کل يها   سیاست ي با قانون اجرا   یقدر تطب 

 ی حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولت        يصنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدها      
 یز وارمذکور ي درآمدیف به رد1395 سال ی را طی دخانت محصوالیدتی بابت واردات و تولدریاف

  .دنک
) 500(فروشی هر نخ سیگار وارداتـی مبلـغ پانـصد              به قیمت خرده   1395 از ابتداي سال     -د

ریـال  ) 100(ریال و تولید داخلی مبلـغ یکـصد         ) 350(ریال و تولید مشترك مبلغ سیصد و پنجاه         
وزارت امور اقتصادي و دارایی مکلـف اسـت مبـالغ مزبـور را از               . شود  ارض اضافه می  عنوان عو   به

 160155واردکنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف              
  .این قانون واریز نماید) 5(جدول شماره 

مکلـف اسـت   منظور رد بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشـستگی فـوالد، دولـت        به -  ه
 ریال از محل درآمـدهاي عمـومی        )000/000/000/000/18 (نسبت به تأدیه هجده هزار میلیارد     

رقـم مزبـور   .  اقدام نماید تا نسبت به پرداخت حقوق بازنشستگان اقدام شود         1395دولت در سال    
  .گردد مابین دولت و صندوق یادشده منظور می هاي فی در حساب

  و نـصب کنتـور  یه مربوط به تهيها  هین کل هز  شود  یه داده م   اجاز یروبه وزارت ن   -8تبصره  
 یـه  تغذ ی،بخـش   تعـادل « يهـا   طـرح  را از محل اعتبـارات       ي کشاورز يها  ه چا حجمی یا هوشمند  

  .  کند پرداخت»این قانون) 1(یل پیوست شماره  و کنترل سیمصنوع
وري آ و فن  هاي علم  و پارك  و مؤسسات آموزشی و پژوهشی       ها  ه به دانشگا  - الف -9تبصره  

 اقدام ها بانک از یالت نسبت به أخذ تسه1394شود تا سقف درآمد اختصاصی سال       اجازه داده می  
اي خود استفاده نمایند و نـسبت بـه           هاي سرمایه  ي تملک دارایی  ها  طرحو در جهت تکمیل     کنند  

  .بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند
 و بهداشـت،    فنـآوري ي علـوم، تحقیقـات و       هـا   هان وزارتخان  رفاه دانشجوی  هاي   صندوق -ب

  
 مجمع تـشخیص مـصلحت     25/3/1387 مجلس شوراي اسالمی و      8/11/1386به قانون مذکور مصوب       -1 

 یا بـه مجموعـه اساسـی از انتـشارات ایـن             www.dotic.irا به نشانی    .ا.نظام در سامانه ملی قوانین و مقررات ج       
 .معاونت مراجعه نمایید
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 هـاي   از بازپرداخـت وام صـل وجـوه حا موظفنـد  درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی      
 واریز 160160 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف    1393  تا 1385هاي   سال شهریه
 محل ردیـف    ریال از  )000/000/000/450 (ددرآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیار       . کنند
یابد تـا بـه عنـوان کمـک بـه افـزایش        این قانون اختصاص می ) 9( جدول شماره  145-530000

  .گردد  صندوق رفاه دانشجویان تلقی  سرمایه
ــا ســال 1385شــده پرداختــی از ســال   وجــوه اداره) %100( درصــد  صــد-ج  بــه 1394 ت
 و بهداشـت، درمـان و     فنـآوري ي علوم، تحقیقـات و      ها  هانهاي رفاه و دانشجویان وزارتخ      صندوق

هاي رفـاه   آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوق        
هاي مذکور تا سقف یازده هزار و سیـصد        وجوه حاصل از بازپرداخت وام    . شود  دانشجویی تلقی می  

رآمـد اختـصاصی بـراي پرداخـت مجـدد بـه            ریال در قالـب د     )000/000/000/300/11 (میلیارد
  .رسد دانشجویان به مصرف می

ویـژه بازنشـستگان،       به منظور ارتقاي کیفیت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگیـان بـه            -د
اي و تملـک   از یک دوازدهـم اعتبـارات هزینـه   ) %1( درصد  دولت مکلف است ماهانه معادل یک  

 و مؤسسات انتفاعی سودده وابـسته بـه دولـت         ها  کباني دولتی،   ها  شرکتاي    هاي سرمایه   دارایی
این ) 5( جدول شماره 130424این قانون را کسر و در ردیف شماره       ) 3(مندرج در پیوست شماره     

ایـن قـانون بـه      ) 9( جدول شماره    530000-152 درآمد حاصله از محل ردیف    . قانون منظور کند  
  .رسد مصرف می
ــشج  - ه ــدمات تحــصیل دان ــف اســت مق ــت مکل ــداد   دول ــه ام ــت کمیت ویان تحــت حمای

صـورت رایگـان      عالی و مؤسـسات پژوهـشی بـه         و مراکز آموزش   ها  هرا در دانشگا  ) ره(خمینی امام
  .فراهم کند

ــصره  ــف -10تب ــرکت -ال ــا ش ــه يه ــغ بیم ــد مبل ــزار دو اي مکلفن ــصد و ه ــارد پان  میلی
  کـه بـر     از اصل حق بیمه شخص ثالث دریـافتی را طـی جـدولی             ریال )000/000/000/500/2(

رسـد    عالی بیمه می     تصویب شوراي    تعیین و به   ها  شرکتهر یک از      ) پرتفوي(اساس فروش بیمه    
 ایـن قــانون نــزد  )5( جــدول شــماره 160111 صــورت هفتگــی بـه درآمــد عمــومی ردیـف    بـه 

وجوه واریزي در اختیار نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایـران          . کل کشور واریز کنند    داري  خزانه
) 9(  جدول شـماره 530000-20 موضوع ردیف گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات  قرار می 

بیمه مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجراي این بنـد        . شودهزینه  این قانون   
ي بیمه موضوع ایـن بنـد بـه عنـوان هزینـه قابـل قبـول مالیـاتی         ها  شرکت وجوه واریزي    .است

  .شود محسوب می
جراي آزمایشی قانون اصالح قانون بیمـه اجبـاري مـسؤولیت مـدنی دارنـدگان                مدت ا  -ب
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تا   و اصالحات بعدي آن    16/4/1387ثالث مصوب     وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص      
   )1(.شود شدن قانون جدید تمدید می االجرا زمان الزم

 کـه   يو مـوارد   محکومـان معـسر      یه اعتبارات د  ي کسر ینمنظور تأم   به -الف -11تبصره  
بـا تـصویب     مجاز اسـت     ي وزارت دادگستر  باشد،  ی دولت م  یا المال  یتپرداخت خسارات برعهده ب   

از مـازاد منـابع درآمـد    ) %50( درصـد    حداکثر تا پنجاه   هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی     
 )11( اده مـ )و( و )هـ ( موضوع بندهاي  ی بدن يها   خسارت ین صندوق تأم  ینهساالنه با احتساب هز   
 در مقابل ینی زم ي موتور یه نقل یل دارندگان وسا  ی مدن یتولؤ مس ي اجبار یمهقانون اصالح قانون ب   

 530000 –46 از محل اعتبارات ردیـف       و احکام جایگزین آن و قوانین بعدي را        )2(شخص ثالث 
 صندوق مزبور مکلف است با اعالم       یرعاملمد. کند ینه و هز  این قانون دریافت  ) 9(جدول شماره   

 .دهد  قراريدادگستر  وزارتیارماهه در اخت مقاطع سه نسبت در  را بهیادشده مبلغ ي دادگستریروز
ـ    ی را  عمـوم  یفـه  مشموالن خدمت وظ   یه تا کل  شود  ی به دولت اجازه داده م     -ب  از  یش کـه ب
 1395صورت نقد و اقساط تا پایان   یبت به مدت زمان غیمه دارند با پرداخت جریبتسال غ هشت
  . کندمعاف 

 ی مشموالن مذکور بـه حـساب درآمـد عمـوم          هاي  یت معاف ي حاصل از اعطا   ي درآمدها تمام
 تا سقف سی و پنج هزار میلیـارد  و یز کل کشور وار   يدار   نزد خزانه  150128 یفکشور موضوع رد  

هـاي    به صورت مساوي به ردیف     530000-132 در قالب ردیف     ریال )000/000/000/000/35(
 و یریت بـا سـازمان مـد   بادلـه مطـابق موافقتنامـه مت   نیروهاي مـسلح  ربط تقویت بنیه دفاعی     ذي

  .شود می ینه کشور هزیزير برنامه
میزان جریمه مشموالن غائب براي صدور کارت معافیت نظام وظیفه بـه شـرح جـدول زیـر         

  :باشد می
  پایه ریالی جریمه مشموالن غائب  مدرك تحصیلی

  ریال000/000/100  زیردیپلم
  

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالـث در اثـر حـوادث ناشـی از                  «قانون جدید با عنوان       -1 
 . است االجرا شده  الزم29/3/1395اسالمی رسیده و از  شوراي  به تصویب مجلس20/2/1395در تاریخ » وسایل نقلیه

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  قانون مذکور به موجـب      ـ2 
شـرح زیـر     قـانون اخیرالـذکر بـه        24مـاده   ) ج(و  ) ث( نسخ گردیـده و بنـدهاي        20/2/1395 مصوب   وسایل نقلیه 

   . قانون منسوخه شده است11جایگزین بندهاي ماده 
  :دوق به شرح زیر استمنابع مالی صن -24ماده 

  رهاي وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشو از جریمه) ٪ 20( درصد   بیست-ث 
 یهاي دادرسی و جزاي نقدي وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومت از کل هزینه) %20( درصد   بیست-ج 
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  پایه ریالی جریمه مشموالن غائب  مدرك تحصیلی

  ریال000/000/150  دیپلم
 ریال 000/000/200  دیپلم فوق

 ریال 000/000/250  لیسانس
 ریال 000/000/300  لیسانس فوق

 ریال 000/000/350  دکتراي پزشکی
 ریال 000/000/400  دکتراي غیرپزشکی

 ریال 000/000/500  پزشکان متخصص و باالتر

مبالغ جریمه پایه اضـافه  به ) %10(درصد    به ازاي هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده  -1
  .شود سال محسوب می ماه، یک و 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( درصد  فرزند، پنج

ت علمـی، کارکنـان     أیـل هیـ   بگیر از قب    ي مختلف حقوق  ها  هافزایش حقوق گرو   -12تبصره  
طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبیق موضوع مواد  کشوري و لشکري و قضات به

  .پذیرد  انجام می،، ثابت باقی بماندقدر حکم حقو )1( قانون مدیریت خدمات کشوري)78( و )71(
  

   ):1395ا پایان سال االجرا ت آزمایشی و الزم (8/7/1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب از  ـ1 
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(ء شوراي نگهبان جمهور، نواب رییس مجلس شوراي اسالمی و اعضا 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     ز مـی  ایـن مـاده همتـرا     ) ب(وزیران دوران انقالب اسالمی با مقامات بنـد          نخست ـ1تبصره  

هاي کارکنان اداري مجلـس بـه عهـده ریـیس      وزیران بوده و تعیین همترازي پست   هاي همتراز به عهده هیأت      پست
  .مجلس خواهد بود

که حقوق ثابـت تلقـی   )) 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) 68(هاي ماده  العاده گردد فوق می
 2/9/1390 قانون مدیریت خدمات کشوري مـصوب       71 ماده   3 این تبصره به موجب قانون حذف تبصره         ـ 3صره  تب

  .حذف شده است
بـه اسـتثناء    (نون  دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضـوع ایـن قـا                 ـ4تبصره  

t  
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 سـاکن   )و انتظـامی    نظامی  (هزینه مسکن کارکنان نیروهاي مسلح        دولت موظف است کمک   
داري کـل   ي سازمانی را پس از کسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نـزد خزانـه          ها  هدر خان 

شده به حساب فوق را در بودجه نیروهـاي مـسلح            ساله معادل وجوه واریز    کشور واریز کند و همه    
  .بینی کند ي سازمانی پیشها هي تعمیر و نگهداري خانها هبراي تأمین هزین

 تنظیم بخشی از مقررات مالی      قانون الحاق ) 28(ماده  ) م(ر اجراي بند    د - الف -13تبصره  
  :یابد ، مبالغ زیر اختصاص می)1( )2(دولت

قانون تنظیم  ) 10(ریال از محل منابع ماده      ) 000/000/000/000/5 (معادل پنج هزار میلیارد   
ن مـدیریت   قـانون تـشکیل سـازما     ) 12(و از محل منـابع مـاده         )2(بخشی از مقررات مالی دولت    

                                                                                                        
u  

  . 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     رافتادگی و یا فـوت پرداخـت مـی       هاي قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کا          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  یـک از   هـاي مـشمول کـسور بازنشـستگی هـر      العاده ثابت و فوقدر صورتی که با اجراء این فصل، حقوق  تبصره 

نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیـق          کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می         
ایـن  . گـردد  هاي بعدي مـستهلک مـی   این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاء          دریافت خواهند نمود و   

 .گردد وت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور میتفا
» )2( قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت              قانون الحاق برخـی مـواد بـه       « عنوان صحیح قانون      - الف ـ1 
  . باشد می
مـصوب  ) 2(قانون الحاق برخی مـواد بـه قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت                     ) 28(ماده  ) م( بند   - ب
آگاهی، پیـشگیري، امدادرسـانی، بازسـازي و نوسـازي منـاطق       شود به منظور پیش به دولت اجازه داده می  : 4/12/1393

و غبـار، پیـشروي آب     دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزي، گرد              آسیب
گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکـسالی،        هاي همه  هاي فراگیر محصوالت کشاورزي و بیماري      دریا، آفت 

و ) %3(درصـد     را بـه سـه     1380قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت مـصوب              ) 10(گردان موضوع ماده     تنخواه
افـزایش  ) %2( را بـه دو درصـد   1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کـشور مـصوب   ) 12(اعتبارات موضوع ماده   

و ) روز ظـرف مـدت ده     ()1(*ریـزي کـشور    عتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه           ا. دهد
ترتیب و میزانی کـه در قـوانین      بخشی از اعتبارات مذکور به1395از ابتداي سال . وزیران قابل هزینه است   تصویب هیأت 

ـ   شود به صورت هزینه    بودجه سنواتی تعیین می    اي بـه جمعیـت هـالل احمـر و وزارت      هـاي سـرمایه   ک دارایـی اي و تمل
  .گردد  یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اختصاص می

 .در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور  -1*
بـه دولـت اجـازه داده       : )1(*27/11/1380قانون تنظیم بخشی از مقررات مـالی دولـت مـصوب            ) 10(ماده   ـ2 

t  
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  به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران )1(31/2/1387بحران کشور مصوب 
                                                                                                        

u  
ها، پیشگیري، امدادرسانی، بازسازي و نوسازي مناطق آسـیب دیـده از حـوادث غیرمترقبـه                 آگاهی شود براي پیش   می

هـاي فراگیـر محـصوالت کـشاورزي و          ازجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگـرگ، طوفـان، پیـشروي آب دریـا، آفـت              
 و  )2(*ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه   . در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید     هاي دامی، اعتبار مورد نیاز را        اپیدمی

دیـدگان بـه طریقـی       هاي بالعوض را براي پرداخـت خـسارت        ربط کمک  هاي ذي  وزارت کشور با هماهنگی دستگاه    
ت بـه   کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمـه در جبـران خـسارت ناشـی از حـوادث غیرمترقبـه یادشـده نـسب                       تعیین می 

بـه  . هاي بالعوض حـذف شـوند   اي کامل به تدریج کمک هاي بالعوض، ساالنه افزایش یابد و با پوشش بیمه  کمک
شود در صورت وقوع حـوادث غیرمترقبـه از جملـه خشکـسالی، سـیل و ماننـد آنهـا تـا معـادل                         دولت اجازه داده می   

ایـن قـانون   ) 1(گردان خزانه موضـوع مـاده    هاز بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخوا        )3(*)%1(درصد   یک
جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح        تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه         . تأمین و هزینه نماید   

ریـزي   ی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مـدیریت و برنامـه            ینامه اجرا  آیین. بودجه ساالنه تسویه خواهد شد    
  .وزیران خواهد رسید زارت کشور به تصویب هیأتکشور و و

ضـمناً بـه موجـب قـانون     . باشد االجرا تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه می  قانون مذکور آزمایشی و الزم ـ  1*
 قـانون برنامـه   18/12/1394 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایـران مـصوب           235اصالح ماده   

 تمدید شده است و با تـصویب برنامـه شـشم توسـعه و ابـالغ آن، قـانون مـذکور                1395پایان سال   پنجم حداکثر تا    
  . شود االثر می ملغی

  .در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور  -2*
ـ 3*  مـصوب  ایـران  اسـالمی  جمهوري توسعه پنجم قانون برنامه پنجساله 224ماده ) ش( ابتدا به موجب بند   

قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت          ) 10(گردان موضوع ماده      دولت اجازه داده شد تنخواه     به   15/10/1389
 قانون الحاق برخی مواد به قانون       28افزایش دهد و سپس به موجب بند م ماده          %) 3( را به سه درصد      1380مصوب  

افـزایش  %) 3( به سـه درصـد       نیز تنخواه گردان مذکور    4/12/1393مصوب  ) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت       
ظرف مـدت  (ریزي کشور   وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه     عتبارات مذکور با پیشنهاد   ضمناً ا . یافته است 

قـانون  ) 13(به قانون اخیرالذکر در زیرنـویس بنـد الـف تبـصره     . باشد میوزیران قابل هزینه  و تصویب هیأت ) ده روز 
 . در این مجموعه رجوع شود27/2/1395وب  کل کشور مص1395بودجه سال 

به دولت اجـازه    : ))1(*آزمایشی (31/2/1387 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب         12 ماده   ـ1 
 از )2(*%)2/1(درصـد  یـک و دو دهـم    بینی نشده معـادل      صورت وقوع حوادث طبیعی و سوانح پیش       شود در  داده می 

گردان خزانه تأمین کند تا به صورت اعتبـارات خـارج از شـمول بـا       فزایش تنخواه بودجه عمومی هر سال را از محل ا       
  .جمهور هزینه گردد یسیعالی و تأیید ر پیشنهاد شوراي

ـ 1*  کـشور  بحـران  مـدیریت  قانون تمدید مدت اجراي آزمایشی قانون تشکیل سـازمان این قانون به موجب    
  .است تمدید شده 1393 تا پایان سال 17/2/1393مصوب 

 مـصوب   ایـران  اسالمی جمهوري توسعه پنجم قانون برنامه پنجساله     224ماده  ) ش(ابتدا به موجب بند       - 2*
قـانون تـشکیل سـازمان مـدیریت بحـران کـشور       ) 12( به دولت اجازه داده شد اعتبارات موضوع ماده  15/10/1389

 قانون الحاق برخی مواد به قـانون  28اده  افزایش دهد و سپس به موجب بند م م        %) 2( را به دو درصد      1387مصوب  
t  
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از اعتبارات مذکور براي خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هـوایی و              ) %40( درصد  چهل
هـاي    تملـک دارایـی   ) %60( درصـد   اي و شـصت     هزینـه ) %40( درصـد   باقیمانده به نسبت چهل   

ي امـداد و نجـات و انبارهـاي         هـا   هزي، بازسـازي، خریـد و احـداث پایگـا         اي براي نوسـا     سرمایه
هـا و     ی، خودروهـاي امـداد و نجـات و سـایر مأموریـت            یهاي ستادي و اجرا     اضطراري، ساختمان 

تکالیف منـدرج در قـانون اساسـنامه جمعیـت هـالل احمـر جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب                   
یري و آمادگی و مقابله بـا حـوادث، سـوانح و     پیشگ منظور  به )1( و اصالحات بعدي آن    8/2/1367

گیرد تا مطابق اساسـنامه   ها در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران قرار می            بحران
  .خود به مصرف برساند

) 10( ریال از محل منابع مـاده  )000/000/000/500/2 ( معادل دو هزار و پانصد میلیارد  -ب
قانون تشکیل سازمان مـدیریت     ) 12(و منابع ماده     )2(لی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات ما     

کرد الزامـات منـدرج در    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي هزینهبه   )3(بحران کشور 
   )2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

  . ممنوع است،ییاجرا يها هدستگای توسط پژوهشي ها ه کاهش اعتبارات برنام-ج
هـاي کلـی      سیاسـت ) 2-8(شود تا اعتبارات مورد نیاز اجراي بند           به دولت اجازه داده می     -د

هـاي   بنیان منطبـق بـر سیاسـت    وري ابالغی مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش آعلم و فن  
 1395ه  هاي مندرج در قـانون بودجـ       اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیف        

ربـط    ی ذي یـ  اجرا  قـانون بـه دسـتگاه        ایـن ) 14(هر دستگاه تأمین و به شرح منـدرج در جـدول            
  )4(.ریزي کشور هزینه شود اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

                                                                                                        
u  

%) 2(کور بـه دو درصـد    نیز اعتبارات موضوع مـاده مـذ    4/12/1393مصوب  ) 2(تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت       
ظـرف مـدت    ( برنامـه و بودجـه کـشور      عتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان           ضمناً ا  .افزایش یافت 

قـانون  ) 13(اخیرالذکر در زیرنـویس بنـد الـف تبـصره         به قانون   . باشد  میزیران قابل هزینه    و تصویب هیأت و   ) روز ده
 .در این مجموعه رجوع شود 27/2/1395 کل کشور مصوب 1395بودجه سال 

ــررات ج    جهــت مالحظــه  -1  ــوانین و مق ــی ق ــامانه مل ــه س ــور ب ــانون مزب ــل ق ــتن کام ــشانی .ا.م ــه ن ا ب
www.dotic.ir  نماییدمراجعه.  

   .به زیرنویس بند الف همین تبصره مراجعه شود   ـ3و2 
در تخصیص اعتبـارات منـدرج در    )1(*ریزي کشور تصویبنامه در خصوص اجازه سازمان مدیریت و برنامه      -4 

ـ  هاي ک  سیاست) 2-8( کل کشور در راستاي اجراي بند        1395قانون بودجه سال    ) 14(جدول   وري آلی علـم و فن
  :وزیران  هیأت6/4/1395 مصوب هاي اجرایی ابالغی مقام معظم رهبري به دستگاه

t  

http://www.dotic.ir
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ریال جهت پرداخـت سـهم      ) 000/000/000/500/13 ( مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد      -  ه
قانون تنظیم بخشی   ) 10( بیمه محصوالت کشاورزي از محل منابع ماده       و تقویت صندوق  دولت  

  )2(قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) 12( و ماده )1(از مقررات مالی دولت
هاي حمـایتی     ي کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق          ها  بانک کلیه   -و

هاي اشخاص حقیقی    اند، موظفند بازپرداخت وام     داخت نموده که به بخش کشاورزي تسهیالت پر     
گیـر و   هاي همـه  و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماري        

سوزي غیرعمدي شده باشـند را بـا تأییـد کـارگروهی متـشکل از                 یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش     
طـه در شهرسـتان، صـندوق بیمـه کـشاورزي           نمایندگان جهادکشاورزي شهرسـتان، بانـک مربو      

) 12(شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات مـاده                
نشده قانون بودجه به مدت        بینی  و اعتبارات پیش   )3(قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور     

  )4(.سه سال امهال کنند
رهـال (زآمـاد    دولت مکلف اسـت جهـت تجهیـز و با          -ز نمـودن بالگردهـاي هـوانیروز و       ) اُوِ

ي ها  ه نیروي هوایی ارتش جمهوري اسالمی ایران که همیشه جزء اولین گرو           C130هواپیماهاي  
کمـک بـه    ) (13(تبـصره   ) الـف (امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه کـشور بـوده از محـل بنـد                

 کـسر و   ریـال )000/000/000/000/1 (، مبلغ یکهزار میلیارد )احمر جمهوري اسالمی ایران     هالل
  .به هوانیروز ارتش جمهوري اسالمی ایران اضافه کند

ـ کردن    قانون هدفمند  ي اجرا در -14تبصره   بـه دولـت    )5(15/10/1388  مـصوب هـا   هیاران
                                                                                                        

u  
 کل کـشور  1395قانون بودجه سال ) 14(ریزي کشور مجاز است اعتبارات مندرج در جدول   سازمان مدیریت و برنامه   
جـایی    از محـل جابـه  )2(*ظم رهبريوري ابالغی مقام معآهاي کلی علم و فن سیاست) 2-8(را در راستاي اجراي بند     

ربط اختصاص دهد تـا پـس    هاي اجرایی ذي هاي مندرج در قانون یاد شده تأمین و به دستگاه   اعتبارات مصوب ردیف  
  .از مبادله موافقتنامه با سازمان مذکور با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود

  .ردر حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشو  -1*
 29/6/1393مـصوب  ) وريآعالی، تحقیقات و فن نظام آموزش (وري  آهاي کلی علم و فن      سیاست) 2-8( بند   - 2*

 بـا   1404تولید ناخالص داخلی تـا پایـان سـال           %4افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل         :مقام معظم رهبري  
  .وري تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره

   .ویس بند الف همین تبصره مراجعه شودبه زیرن  ـ3 الی1 
 30/4/1395 کـل کـشور مـصوب    1395 قـانون بودجـه سـال    13نامـه اجرایـی بنـد و تبـصره            بـه آیـین     ـ4 

 .وزیران مندرج در این مجموعه رجوع شود  هیأت
لـی   با اصالحات بعدي آن بـه سـامانه م  15/10/1388ها مصوب  براي مالحظه قانون هدفمندکردن یارانه    ـ5 

 .مراجعه نمایید www.dotic.irا به نشانی .ا.قوانین و مقررات ج

http://www.dotic.ir
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 کاالهـا و خـدمات موضـوع    یمت حاصل از اصالح قی منابع مال  1395 در سال    شود  یاجازه داده م  
 ریــال و )000/000/000/000/480 (رصــد و هــشتاد هــزار میلیــاردتــا مبلــغ چهاقــانون مــذکور 

 بـه  یرنقـدي  و غي پرداخـت نقـد  يهـا  از انـواع روش   قانون بـا اسـتفاده    ین ا اي  یارانه هاي یفرد
 یـد کمک به بخش تول  ویتیه خدمات حمای اراي براین و همچنیع توزیازمند، هدف و ن   يخانوارها

  .اقدام نماید
 یارانه نقدي خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول        1395ل   دولت موظف است در سا     -الف

  :عناوین زیر هستند را حذف کند
  کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد ساالنه آنها حداقل سیـصد و پنجـاه میلیـون                  -1

  .ریال باشد) 000/000/350(
سات  و مؤس  ها  ه نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، قضات و اعضاي هیأت علمی دانشگا          -2

  آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان 
ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسـسات   گانه و شهرداري    کلیه کارکنان دولت و قواي سه      -3

عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهاي مـسلح و بازنشـستگان کـشوري و لـشکري و کلیـه                   
کننـدگان حقـوق و       جتمـاعی و همـه دریافـت      بگیران مـشمول تـأمین ا       بگیران و مستمري    حقوق

 مستمري بخش دولتی و غیردولتی که دریـافتی سـاالنه آنهـا بـیش از سیـصد و پنجـاه میلیـون        
  . ریال باشد)000/000/350(

ي دولتی و غیردولتی و وابـسته       ها  شرکت کلیه مدیران و اعضاي هیأت مدیره و بازرسان          -4
 مدیران و اعضاي هیأت مدیره و رؤسـا و معاونـان            به دولت و نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه       

 و مؤسسات مالی و اعتباري و کلیه کارکنـان اشـخاص حقـوقی    ها ه و بیم ها  بانکمناطق و شعب    
 ریال )000/000/350 (دولتی و غیردولتی که دریافتی ساالنه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون            

  .باشد
   کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور-5
لیه اشخاصی که در سه دهک باالي درآمـدي کـشور هـستند و در مـوارد فـوق، ذکـر             ک -6
  .اند نشده
 پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در امـوال        1395 از ابتداي تیرماه     -ب

  .شود عمومی بوده و جرم محسوب می
نه را ندارنـد     دریافت یارانه توسط افرادي که به موجب این تبصره استحقاق دریافت یارا            -ج

  .باشد مستوجب جریمه نقدي به میزان دو برابر مبلغ دریافتی می
هاي کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصـل از اجـراي      در اجراي سیاست   -د

  :گردد شرح زیر هزینه می این تبصره به) الف(بند 
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نوارهاي تحت پوشش   جهت یارانه سود تسهیالت اشتغال با اولویت خا       ) %30( درصد   سی -1
التحصیالن   ر و فارغ  عسِو بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان م      ) ره(کمیته امداد حضرت امام خمینی    

  دانشگاهی و جوانان 
جهت پرداخت یارانه سود تـسهیالت بـه واحـدهاي کوچـک و             ) %35( پنج درصد  و    سی -2

  صادراتیمتوسط صنعتی، معدنی، کشاورزي، خدمات فنی و مهندسی، گردشگري و 
جهت حمایت از نوسازي صنایع با رویکـرد کـاهش مـصرف شـدت              ) %15(  پانزده درصد  -3
  انرژي
  هاي صادراتی ها و زیرساخت  مشوقارایهجهت ) %20(  بیست درصد-4

ی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون،          ینامه اجرا   آیین
ماه تهیـه و    ظرف مدت یک )1(ریزي کشور   ن مدیریت و برنامه   یس سازما یکار و رفاه اجتماعی و ر     

  .رسد وزیران می به تصویب هیأت
 دولت موظف است در تشخیص خانوارهاي سه دهک اول درآمدي تعداد جمعیت خـانوار         -  ه

 .را مورد توجه قرار دهد
بـار گـزارش اجـراي ایـن         ماه یک    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه          -و

  . کندارایهتبصره را به مجلس شوراي اسالمی 
توانند به دولـت اجـازه دهنـد کـه             کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می         -ز

  .ي عمرانی استانی انتقال دهندها طرحیارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا 
کلیه وسایل نقلیه سبک و  دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون           -ح

سوز را به کارت سـوخت مجهـز کنـد و از آن         و دوگانه ) گازوئیلی(گاز    سنگین اعم از بنزینی، نفت    
اسـاس   تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و بـر                

  :پذیرد بندهاي زیر انجام می
  .ز مالک خودرو دریافت شود هزینه واگذاري کارت هوشمند سوخت ا-1
 با رعایت بنـدهاي ایـن تبـصره    1394  قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال  -2

  .خواهد بود
سـهمیه   که وسیله نقلیه با استفاده از کـارت سـوخت جایگـاه و یـا مـازاد بـر             در صورتی  -3
اسـاس قیمـت     یلی بر گیري کند، بهاي سوخت تحو      سوخت) سهمیه پایه ( شده توسط دولت     تعیین
  .شده خواهد بود تمام

  
 این سازمان به دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداري و استخدامی کـشور          ، در حال حاضر    ـ1 

 .است تقسیم شده 



 47   کل کشور1395قانون بودجه سال 

خلـیج  ) فـوب (شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بنـدر          قیمت تمام  -4
ي جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقـال، حمـل، توزیـع و عـوارض               ها  هفارس به اضافه هزین   
و  )1(ارزش افزوده   مالیات بر  قانون) 38( ماده) ج( و بند ) 16( تبصره ماده ) 2( قانونی موضوع جزء  

  .شود داران که توسط دولت تعیین می نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه
نام افـرادي کـه موفـق بـه       دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت    -ط

دام نام نسبت به پرداخـت یارانـه آنـان اقـ     اند اقدام و پس از ثبت نام براي دریافت یارانه نشده    ثبت
  .شود ها انجام می ثبت نام در فرمانداري. کند

  
  ):1395االجرا تا پایان سال  آزمایشی و الزم (17/2/1387 از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ـ1 

  . باشد  می)1(*)%5/1( نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد ـ16ماده 
   ...:گردد  نرخ مالیات بر ارزش افزوده کاالهاي خاص به شرح زیر تعیین میتبصره ـ

  ).%20(بیست درصد   ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما،2
ها در رابطه با کاال و خدمات مشمول این قانون، عالوه بر نرخ مالیـات   ها و دهیاري  نرخ عوارض شهرداري  ـ38ماده  

   ...:گردد این قانون، به شرح زیر تعیین می) 16(موضوع ماده 
  ؛)%10 ( ده درصد  ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما،

دولـت مکلـف     :)1(*15/10/1389 توسعه مـصوب      قانون برنامه پنجساله پنجم    117 بند الف ماده     2تبصره    -ب
است با اجراي کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سـاالنه یـک واحـد درصـد              

ها از نرخ  ها و دهیاري سهم شهرداري. برسد%) 8(اي که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد            گونه  اضافه نماید؛ به  
  .شود تعیین می%) 5(و سهم دولت پنج درصد ) عنوان عوارض به %) (3( درصد مزبور سه

  . در همین مجموعه رجوع شود1395 قانون بودجه سال 3چهارمین زیرنویس تبصره ) 1(*به توضیحات   -1*
 :4/12/1393مـصوب   ) 2(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت               37ماده   -ج

وه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سالمت بـه     عال
نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدي که براي این منظـور                    

  .دگرد شود، واریز می بینی می در قوانین بودجه سنواتی پیش
هایی کـه بـراي ایـن منظـور در قـوانین بودجـه سـنواتی                  منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیف      ) %100(صددر صد   

شود، به پیشگیري و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شـهرهاي داراي بیـست هـزار نفـر              بینی می   پیش
یابـد و پـس از تحقـق هـدف مـذکور           صاص می ، اخت )در چهارچوب نظام ارجاع   (تر و جامعه عشایري       جمعیت و پایین  

هـاي منـاطق    نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارسـتانی و مراکـز بهداشـتی و درمـانی بـا اولویـت بیمارسـتان          
العـالج و افـراد تحـت پوشـش نهادهـاي       نیافته، مصارف هیأت امناي ارزي و ارتقاي سطح بیمه بیماران صعب    توسعه

  .رهاي باالي بیست هزار نفر جمعیت اقدام شودحمایتی خارج از روستاها و شه
هـاي   العـاده  پـاداش، فـوق   هـاي رفـاهی،    کـار، کمـک     هاي پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه        هرگونه پرداخت هزینه  
هاي اداري نظیر اقـالم مـصرفی اداري و          کاري، دیون و مانند آن و هزینه        وري، مدیریت، نوبت    مأموریت، کارانه، بهره  

  .باشد ه و منصوبات اداري از این محل ممنوع میتأمین اثاثی
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اي مکلفنـد   ي بـرق منطقـه  ها شرکتي تولید نیروي برق حرارتی و ها شرکت - الف - 15تبصره  
شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروي بـرق                   منابع تعیین 

گذاري در توسعه نیروگـاه حرارتـی و توسـعه شـبکه              یهحرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرما         
ي آبی موظفنـد تمـام وجـوه حاصـل از           ها  هي فروشنده برق نیروگا   ها  شرکت. انتقال کشور پرداخت کند   

گـذاري در توسـعه نیروگـاه         ي تولید براي سـرمایه    ها  ههاي برق خود را پس از وضع هزین         فروش انرژي 
گذاري موضوع ایـن      ي یادشده براي سرمایه   ها  شرکت توسط   وجوه پرداختی . آبی به مصرف برسانند     برق

دستورالعمل حـسابداري ایـن بنـد بـا رعایـت      . شود  بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می        
  .رسد مقررات قانونی مربوط به تصویب وزراي امور اقتصادي و دارایی و نیرو می

 بـین شـرکت مادرتخصـصی تـوانیر و     هـا و قراردادهـاي    نقل و انتقال امـوال و دارایـی   -ب
  .باشد ي توزیع نیروي برق از پرداخت هرگونه مالیات معاف میها شرکت

هـاي کلـی اقتـصاد     شود براي تسریع در اجراي سیاست     به دولت اجازه داده می     -16تبصره  
ي مـصوب سـتاد فرمانـدهی اقتـصاد مقـاومتی،      هـا  ه تأمین اعتبار موردنیاز پروژ   منظور  مقاومتی به 

ی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع         یي اجرا ها  هوه بر اعتباراتی که در بودجه دستگا      عال
 درصد  و پنج) استثناي فصول اول و ششم به(اي  هزینه  اعتبارات) %10( درصد  بودجه حداکثر تا ده

ریـزي   مهاي به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنا هاي سرمایه ي تملک داراییها طرحاعتبارات  ) 5%(
 و  هـا   طـرح ،  هـا   هکشور و تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براي تأمین اعتبار اجراي برنام           

  .ي اقتصادي مورد استفاده قرار دهدها هپروژ
 )1(قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري       ) 5( ی مـشمول مـاده    یي اجرا ها  هکلیه دستگا  - 17تبصره  
هـاي    سازي، بـه ویـژه در بخـش بنیـان           منظور فرهنگ از اعتبارات خود را به      %) 2( درصد مجازند تا دو  

  .طریق سازمان صدا و سیما هزینه کنند  فرهنگی از- هاي اجتماعی اقتصاد مقاومتی و مقابله با آسیب
قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري و         ) 5(ی موضـوع مـاده      یـ ي اجرا ها  هدستگا -18تبصره  

وضـعیت یـا    ز تـاریخ دریافـت صـورت      قراردادهاي پیمانکاري مکلفند حداکثر تا پایـان مـاه بعـد ا           
صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به قراردادهاي پیمانکاري مربوط به پیمانکار را پرداخـت              

ي متعلق از ها ه، اصل مالیات و جریم)پیمانکار(دي ؤصورت، حسب درخواست م  در غیر این  . نمایند
ه سازمان امور مالیـاتی کـشور    شد  هاي تعیین  ی از کارفرما وصول و به حساب      یطریق عملیات اجرا  

ربـط منظـور و حـسب         دي ذي ؤصورت اصل مالیات وصولی بـه حـساب مـ           در این . شود  واریز می 
  . دي مزبور مسترد خواهد شدؤمقررات مربوط به م

نـشده محاسـبه و مطالبـه        مالیـات پرداخـت   ) %10(جریمه استنکاف کارفرما، معـادل ده درصـد         
  

 .همین قانون رجوع شود) 3(تبصره  به سومین زیرنویس  ـ1 
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هاي موضوع این تبـصره در مـوارد مقـرر موجـب تعلـق                الیاتهمچنین تأخیر در پرداخت م    . شود  می
نشده از زمان انتظار مهلـت تـسلیم     در ماه نسبت به مالیات پرداخت  ) %2(جریمه به میزان دو درصد      

صـورت پیمانکـاران و    در ایـن . اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هرکدام که مقدم باشـد، اسـت         
  .  مذکور مسؤولیتی نخواهند داشتجرایمت مالیات متعلق و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخ

 امـوال غیرمنقـول دولتـی را کـه          1395شـود در سـال         به دولت اجازه داده می     -19تبصره  
هاي کلی اصل چهـل      بردار آن وزارت راه و شهرسازي است و واگذاري آنها مشمول سیاست             بهره

) د( بنــد) 2(  نیــز از مــصادیق جــزءباشــد و مــصارف آنهــا  قــانون اساســی نمــی )44( و چهــارم
نیست بـا رعایـت قـوانین موضـوعه          )1(قانون اساسی ) 44( کلی اصل چهل و چهارم     هاي  سیاست

 بـه فـروش رسـانده و درآمـد     ریـال  )000/000/000/000/50( کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد     
  .حاصله را جهت افزایش سرمایه بانک مسکن اختصاص دهد

ي راننـدگی توسـط مالکـان    ها هحساب قبوض جریم رداخت و تسویهدرصورت پ  -20تبصره  
 بخـشیده  1394جریمه دیرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پایان سـال   ،1395خودرو تا پایان آذرماه   

 جـدول  150123می موضـوع ردیـف     مبلغ وصولی از این محل به حـساب درآمـد عمـو           . شود  می
این قـانون   ) 9( جدول شماره    530000-153ف  شود و از محل ردی      این قانون واریز می   ) 5(شماره

  .رسد به مصرف می
 و مؤسسات اعتباري که در چهارچوب نظام بانکداري الکترونیـک           ها  بانککلیه   -21تبصره  

ها در نظام بانکـداري      درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنش     %) 2( فعالیت دارند موظفند دو درصد    
معادل مبلـغ واریـزي تـا سـقف مبلـغ           . ور واریز کنند  داري کل کش    الکترونیک را به حساب خزانه    

 530000 - 151 از محل ردیف     ریال )000/000/000/650/3( هزار و ششصد و پنجاه میلیارد      سه
  .رسد این قانون به مصرف می) 9(جدول شماره 
بانــک مرکـزي جمهــوري اسـالمی ایــران موظـف اســت کلیـه وجــوه ارزي      -22تبـصره  

المللی و کشورهاي خارجی مربوط به قراردادهـاي      وي در مراجع بین   مستردشده ناشی از طرح دعا    
 نظـــامی قبـــل و بعـــد از پیـــروزي انقـــالب اســـالمی تـــا ســـقف پنجـــاه هـــزار میلیـــارد 

این قانون واریـز  ) 5( جدول شماره 160165 را به ردیف درآمدي  ریال )000/000/000/000/50(
  .رسد وطه در این قانون به مصرف میها و جداول مرب معادل مبلغ واریزي از محل ردیف. کند

شده شرکت خدمات هـوایی کـشور     است معادل بدهی حسابرسی  دولت مکلف -23تبصره 
هـاي مالیـاتی تـا     استثناي بدهی  ي دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور بهها شرکتبه دولت و 

  . ریال تهاتر کند)000/000/000/000/10 (سقف ده هزار میلیارد
  

 . همین قانون رجوع شود2به زیرنویس بند الف تبصره   ـ1 
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 کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بـستانکار و بـدهکار            داري  خزانه
  .ي دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کندها شرکتربط و  ی ذيیي اجراها هدستگا

ي بیمه پایـه  ها هشود دفترچ  به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می          -24تبصره  
ماه نـسبت   بیش از یک دفترچه بیمه پایه درمانی را که تا پایان شهریور    درمانی مازاد افراد دارنده     

  .اند، ابطال کند به تعیین تکلیف و انتخاب یک دفترچه اقدام ننموده
هاي مورد نیاز کـشور را        چک  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز است ایران        - 25تبصره  

 کـردن معـادل ریـالی آن تحـت نظـارت هیـأت        پس از تصویب شوراي پول و اعتبار تولید و با مسدود          
  .منتشر کند) )1( قانون پولی و بانکی کشور21موضوع ماده ( نظارت اندوخته اسکناس

 بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران مکلـف اسـت پـانزده هـزار میلیـارد                  -26تبصره  
  

ـ  )18/12/1358اصـالحی   (لـف ا:  با اصالحات بعـدي 18/4/1351 قانون پولی و بانکی مصوب 21 ماده   ـ1   ـ
 این قانون از طریق تحویل و نگاهداري        5دار نظارت بر حسن اجراي مفاد ماده          وخته اسکناس عهده  هیأت نظارت اند  

 و صورت جواهرات ملـی و تنظـیم         5هاي موضوع ماده     حساب دارایی  شده و همچنین نگاهداري      هاي چاپ   اسکناس
ـ            نمایش و نظارت بـر ورود و خـروج         مقررات مربوط به    نظـارت در معـدوم کـردن        عـالوه  هآنهـا از خزانـه بانـک و ب

  .باشد هایی که باید از جریان خارج شود می اسکناس
  :شود ت نظارت اندوخته اسکناس از افراد زیر تشکیل میأ هیـ )18/12/1358اصالحی (ب 

  )2(* به انتخاب مجلس مزبور)1(*ملی ـ دو نماینده مجلس شوراي 1
  کل بانک مرکزي ایران یا معاون او  ـ رییس2
   کل کشور یا معاون او ـ دادستان3
  دار کل کشور  ـ خزانه4
  ـ رییس کل دیوان محاسبات5
  ت نظارأ ـ رییس هی6

 با مجلس مزبور خواهد بود و       )3(*ملی مدت مأموریت نمایندگان مجلس شوراي       ـ) 18/12/1358اصالحی  (تبصره  
  .این سمت باقی خواهند مانده در هر حال تا انتخاب جانشین، ب

وسـیله هیـأت تـصویب و     ف محول به هیأت نظارت اندوخته اسـکناس بـه  یبوط به نحوه اجراي وظانامه مر  آیین -ج  
  .شود موقع اجرا گذارده می به
اي دریافت خواهند کرد کـه بـه    الزحمه  اعضاي هیأت نظارت اندوخته اسکناس براي حضور در جلسات هیأت حق   -د  

  .رددگ تصویب مجمع عمومی تعیین می  پیشنهاد رییس کل بانک و
مجلـس شـوراي    « نـام مجلـس شـورا        31/4/1359به موجب قانون تعیـین نـام مجلـس مـصوب              –3* و   1*

  .تعیین گردید» اسالمی
به قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شوراي اسالمی در برخی از شوراهاي عالی، شـوراها،            -2*

ن و مقـررات جمهـوري اسـالمی ایـران بـه نـشانی        در سامانه ملی قوانی24/1/1393ها مصوب  مجامع و سایر هیأت  
 . رجوع شودwww.dotic.irاینترنتی 

http://www.dotic.ir
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ا بـه   الحسنه بانکی و رشـد مبلـغ مزبـور ر          ریال مانده تسهیالت قرض    )000/000/000/000/15(
هزار  و سه ) ره(خمینی  ریال به کمیته امداد امام     )000/000/000/000/10( تفکیک ده هزار میلیارد   

ربـط بـه      ي ذي هـا   ه ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دسـتگا        )000/000/000/000/3( میلیارد
 )000/000/000/000/2( ي اشتغال مددجویی و دو هزار میلیـارد       ها  طرحمددجویان و کارفرمایان    

گیرد تـا بـه    ریال در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می       
ي مشمول نتوانند بـه     ها  هکه هر یک از دستگا      درصورتی. ي معسر زندانیان پرداخت کند    ها  هخانواد

بـه دیگـر    استفاده نمایند، سهمیه مزبور     1395هر میزان از سهمیه تسهیالت خود تا پایان آذرماه          
  .گیرد ي مشمول تعلق میها هدستگا

هـا    ریـزي شهرسـتان     ي برنامـه  هـا   هریزي و توسعه استان و کمیت       شوراي برنامه  -27تبصره  
از سرجمع اعتبارات عمرانی اسـتانی ایـن قـانون را در اختیـار              ) %8(موظفند حداقل هشت درصد     

ي هادي و بهسازي    ها  طرحاي  بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجر           
  .روستاهاي شهرستان مربوط شود

ي کشاورزي، ملی و سپه، به بانـک مرکـزي          ها  بانکبه منظور افزایش سرمایه      -28تبصره  
ي تأمین مالی منابعی که از محل تـسهیالت         ها  هشود هزین   جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می     

 المذکور تـا پایـان سـ    يها بانکان توسط و خطوط اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایر     
 هــا ثبــت شــده اســت را تــا ســقف پنجــاه هــزار میلیــارد         محاســبه و در حــساب 1394

سهم .  منظور کندها بانک ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن       )000/000/000/000/50(
تـصادي و  یس کل بانک مرکزي، وزیر امـور اق ی توسط کارگروهی متشکل از ر     ها  بانکیک از    هر

  .شود  تعیین می)1(ریزي کشور یس سازمان مدیریت و برنامهیدارایی و ر
منظور حمایت از ازدواج جوانـان، بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران            به -29تبصره  

 و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجمـوع               ها  بانکموظف است کلیه    
الحسنه مشارکت کـرده و       از و جاري در پرداخت تسهیالت قرض      اند  الحسنه پس   ي قرض ها  هسپرد

  .الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد تسهیالت قرض
 یــک از زوجــین از ســی میلیــون الحــسنه ازدواج بــراي هــر تــسهیالت قــرض -1تبــصره 

سـاله   ریـال بـا دوره بازپرداخـت چهار        )000/000/100 ( ریال به یکـصد میلیـون      )000/000/30(
  . یابد افزایش می

نحـوي     الحسنه ازدواج را بـه       بانک مرکزي موظف است اعطاي تسهیالت قرض       -2تبصره  
  .مدیریت کند که تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پایان هر ماه کمتر از پنجاه هزار نفر باشد

  
 . در حال حاضر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور ـ1 
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ـ ها بانکبانک مرکزي وظیفه نظارت بر اجراي این قانون و جریمه        -3تبصره   ف در ي متخل
  .این زمینه را برعهده دارد

موضوع ردیف  دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران             -30تبصره  
به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقـد درآمـد            این قانون     )7( جدول شماره    131600

اشند تا زمـانی کـه فاقـد    ب که بر اساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی    
  . دولت پرداخت کندکارکنانحقوق حداقل شغل و درآمد باشند ماهانه کمک معیشت معادل 

بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود موضوع ردیـف               -31تبصره  
  این قانون با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیـاد و یـا مراجـع قـانونی                )7( جدول شماره    131600

العالج  ربط حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماري صعب       ذي
نیاز به نگهداري دارند درصورتی که در میان خانواده، فرد یا افرادي از آنها نگهداري کنند، نسبت              

  .حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند%) 30(درصد   به پرداخت حق نگهداري به میزان سی
در ) 16(یه مندرج در جـدول شـماره        یي قوه قضا  ها  ه جدول اصالح تعرف   ياجزا -32بصره  ت

  .باشد شرح پیوست می   ریال به)000/000/000/000/4 (هزار میلیارد سقف چهار
ی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه مـاه پـس از              یي اجرا ها  هنام   آیین -33تبصره  

  .رسد وزیران می هیأتشود و به تصویب  تصویب آن تهیه می
  . است1395 سالمربوط به کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً  -34تبصره 
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  )1( کل کشور1395م قانون بودجه سال یاز ضما

  تغییرات متفرقه: از بخش دهم
باشند و داراي مصوبه انفکاك       هایی که داراي مجوز قطعی تأسیس می         در مورد دانشگاه   -13

 اعتبـارات حقـوق و مزایـاي مـستمر و سـایر         )2(ریـزي کـشور     ریت و برنامـه   هستند، سازمان مدی  
  .نماید هاي اصلی کسر و ابالغ می هاي آنها را از محل اعتبارات دانشگاه هزینه

شـود متناسـب بـا تغییـرات          ریـزي کـشور اجـازه داده مـی           به سازمان مدیریت و برنامه     -21
می و اشکاالت مـوردي موجـود در پیوسـت       آمده در الیحه بودجه در مجلس شوراي اسال        عمل به

  .الیحه، اصالحات الزم در این پیوست به عمل آورد) 4(هشمار
اي سـازمان صـدا و سـیماي جمهـوري             میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینـه      1500 از   -47

 میلیـارد ریـال   150 میلیارد ریال مربوط به برنامه تأمین تولید و پخش سیما،      850اسالمی ایران،   
 میلیارد ریال 300، )مربوط به شبکه العالم(هاي برون مرزي  وط به برنامه تولید و پخش برنامهمرب

 میلیـارد ریـال مربـوط بـه برنامـه      200هاي مراکز استان و  مربوط به برنامه تولید و پخش برنامه 
  .شود برداري و نگهداري از تأسیسات و تجهیزات فنی تولید می بهره

 دانـشگاه و مؤسـسه      71اي    هـاي سـرمایه     عتبار بابت تملک دارایـی     میلیارد ریال ا   320 -48
عالی جدید وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوري بر اساس لیست تفاهم شده وزارت              آموزش

 به سرجمع اعتبـارات طـرح تعمیـر و تجهیـز و             )3(ریزي کشور   مذکور و سازمان مدیریت و برنامه     
  .شود  کل کشور اضافه می1395 قانون بودجه سال )1(سازي آنها در پیوست شماره  محوطه
هـاي   هاي برتر و سـایر دانـشگاه   اي دانشگاه   میلیارد ریال افزایش اعتبارات هزینه 1365 -49

بـه اسـتثناي    % (60و  % 40وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنـآوري، بـه نـسبت بـه ترتیـب                 
وي سرانه و لیست تفاهم شـده بـین وزارت        بر اساس الگ  ) اي  هاي پیام نور و فنی و حرفه        دانشگاه

اي آنهـا در   ، اضافه و در سرجمع اعتبارات هزینه    )4(ریزي کشور       مذکور و سازمان مدیریت و برنامه     
 .گردد  کل کشور درج می1395قانون بودجه ) 7(جدول شماره 

هاي طیـور مـذکور       هاي مربوط به عوارض داروهاي دامی آماده مصرف و واکسن            تعرفه -51
  
ر باشـد، جـداول مزبـور د     از آنجا که امکان درج ضمایم و جداول قانون بودجه در این مجموعه میسر نمی                ـ 1

در . توانند از طریق سازمان برنامه و بودجه به آن دسترسی پیدا کنند         مجموعه درج نشده است و مخاطبان محترم می       
شد در این ضمایم درج گردیـده لـذا تنهـا             عین حال نظر به اینکه برخی احکام که اصوالً باید در متن قانون ذکر می              

  .مت درج شده استباشد در این قس بخشی از آن که حاوي چنین احکامی می
   . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور ـ4 الی2 
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  )1(.شود  تنفیذ می1395 کل کشور در سال 1394قانون بودجه سال ) 23(ر تبصره د
مـشابه   هاي طیـور  دولت موظف است از داروهاي دامی آماده مصرف و واکسن        -23تبصره  

فـروش محـصوالت    ارزش%) 2 (و غیرمشابه معادل دو درصد%) 5 (درصد تولید داخل معادل پنج  
مبلغ یکصد و هفتـاد  .  کشور واریز کند    داري کل    می نزد خزانه  وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمو      

متناسـب بـا وصـولی       530000-143 ریال از محـل ردیـف     ) 000/000/000/175 (میلیارد  و پنج   
شـناختی    هـاي دارو، سـموم و مـواد زیـست            مانده  هاي مورد نیاز پایش باقی      منظور تأمین هزینه    به
 برداري و آزمـایش و خریـد امکانـات و تجهیـزات       ی و نمونه  هاي خام دام    در فرآورده ) بیولوژیکی(

قالـب مبادلـه     شـناختی در    برداري و آزمـایش خـارجی و آزمایـشگاهی دارو و مـواد زیـست                 نمونه
به سازمان دامپزشکی %) 60(د  درص ، شصت)2(رریزي کشو موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه     

  .دیاب  زي رازي اختصاص میسا  ات و سرمبه مؤسسه تحقیق%) 40 (درصد کشور و چهل 
قـانون  ) 16(هاي جدید خدمات قضایی به شرح جدول پیوست به جـدول شـماره              تعرفه -53

  .بودجه اضافه شود
) 7(، موضـوع بنـد الحـاقی تبـصره          »تولید داخلی، وارداتی و مشترك سیگار     « مصادیق   -57

  .شود غ می تعیین و ابال)3(ریزي کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه
هـاي    سـازي پرداختـی ماهانـه اوپراتـور         نسبت بـه همـسان    ) شرکت توانیر ( وزارت نیرو    -61

  .هاي انتقال و فوق توزیع سراسر کشور با سایر کارکنان پیمانی و رسمی اقدام نماید پست

  
دولت موظف است از داروهاي دامی     -24/12/1393مصوب   کل کشور    1394قانون بودجه سال     23تبصره  ـ   1

زش ار) %2( و غیرمشابه معادل دو درصد  )%5( درصد  هاي طیور مشابه تولید داخل معادل پنج          آماده مصرف و واکسن   
مبلغ یکصد و هفتاد و .  کشور واریز کند داري کل   خذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه       افروش محصوالت وارداتی    

 منظـور تـأمین      متناسـب بـا وصـولی بـه        530000 -143 ریـال از محـل ردیـف      ) 000/000/000/175 (میلیارد  پنج  
هاي خام دامی و     در فرآورده ) بیولوژیکی(شناختی    زیستهاي دارو، سموم و مواد       مانده  هاي مورد نیاز پایش باقی      هزینه
بـرداري و آزمـایش خـارجی و آزمایـشگاهی دارو و مـواد          برداري و آزمایش و خرید امکانات و تجهیزات نمونـه          نمونه
بـه   %)60( درصـد   ، شـصت )1(*ریـزي کـشور    شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مـدیریت و برنامـه            زیست
  .یابد  سازي رازي اختصاص می به مؤسسه تحقیقات و سرم) %40(درصد   دامپزشکی کشور و چهل سازمان

  . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور -1*
  . در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور ـ3 و2 
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 )1()5(هاي درآمدهاي موضوع جدول شماره   تعرفه-16جدول شماره 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

عوارض خروج مسافر از   000/750  عوارض خروج هوایی بر هر نفر
  مرزهاي کشور
  110504موضوع ردیف 

  000/250  عوارض خروج زمینی و دریایی براي هر نفر

 درصد عوارض تعیین شده در این بند 50عوارض خروج زائرین حج تمتع و عمره و عتبات عالیات   1
  .باشد می

ها و تأسیسات گردشگري و  ریال از عوارض خروجی براي توسعه زیرساخت) 000/100(هزار مبلغ یکصد
ریال ) 000/000/000/400(حمایت از بخش میراث فرهنگی و صنایع دستی تا سقف چهارصد میلیارد

  .یابد اختصاص می
  000/100  صدور گواهینامه پایه دوم رانندگی
  2  000/120  صدور گواهینامه پایه یکم رانندگی

درآمد حاصل از صدور، 
گواهینامه  تعویض و تبدیل

رانندگی عادي به هوشمند 
  140151 موضوع ردیف

  000/200  تعویض گواهینامه عادي به هوشمند

3  
درآمد حاصل از تعویق در 
تعویض گواهینامه موضوع 

  140152ردیف 

تعویق در تعویض گواهینامه رانندگی فاقـد اعتبـار بـه ازاي     
  هر سال

000/50  

4  

درآمد حاصل از صدور و 
تعویض دفترچه بازرسی 

سرعت موضوع ردیف 
140157  

  000/200  صدور و تعویض دفترچه کنترل سرعت 

5  
درآمد حاصل از 

نگاري موضوع  انگشت
  140154ردیف 

  000/50  هزینه انگشت نگاري

  
اي جدید خدمات قـضایی     ه  ، تعرفه )تغییرات متفرقه : بخش دهم ( از   53 قانون و نیز بند    32 به موجب تبصره    ـ1 

 اضافه گردیده و صرفاً همین قسمت از جدول مزبور همراه با       1395 قانون بودجه سال     16به جدول شماره  ) 19ردیف(
هـاي منـدرج    لکن به دلیل اهمیت آگاهی مخاطبان از تعرفه. منتشر شده استدر روزنامه رسمی کشور قانون ابالغ و   

 . است  استخراج و در مجموعه درج شده1395 از الیحه بودجه سال16رههاي دیگر جدول شما در این جدول، ردیف
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  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  000/000/10  افراد با تحصیالت دکتراي تخصصی
  000/000/8  اي   افراد با تحصیالت دکتراي حرفه

  000/000/5  افراد با تحصیالت کارشناسی ارشد
  000/500/2  افراد با تحصیالت کارشناسی
  000/750/1  افراد با تحصیالت فوق دیپلم

  000/000/1  افراد با تحصیالت دیپلم
  000/750  فراد با تحصیالت زیردیپلما

  000/000/100  مشموالن ایرانی مقیم خارج از کشور
  000/50  و سازمان بهزیستی) ره(مددجویان کمیته امداد امام خمینی

6  

صدور انواع کارت معافیت 
دائم مشموالن وظیفه از 
خدمت سربازي موضوع 

  140155ردیف 

  000/000/1  هاي پزشکی معافیت
قاضی معافیت از   معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن مت     

  دوره خدمت سربازي براي بار اول
000/100  

معاینات تخصصی پزشکی از مشموالن متقاضی معافیت از        
  هاي بعدي دوره خدمت سربازي براي نوبت

000/150  

  000/110   حداقل–صدور پروانه گذر مرزي 

7  
درآمد حاصل از خدمات 
انتظامی موضوع ردیف 

140157  

  000/275   حداکثر-صدور پروانه گذر مرزي
  000/000/1  خودرو با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال
  8  000/500  خودرو با ارزش کمتر از پانصد میلیون ریال

واگذاري و تعویض پالك 
  140114ع ردیف موضو

  000/120  موتور سیکلت

9 

درآمد حاصل از صدور، 
تعویض و تبدیل کارت 
پایان خدمت عادي و 

معافیت به هوشمند 
  140209موضوع ردیف 

 پایـان خـدمت و معافیـت    صدور، تعویض و تبـدیل کـارت      
  معمولی به هوشمند

000/120  

  000/875/2  صدور پروانه کار اتباع خارجی
10  

 سایر ارایهدرآمد حاصل از 
خدمات موضوع ردیف 

140120  
  000/070/2  تمدید پروانه کار اتباع خارجی

  000/300  اتباع بیگانه) اقامت(صدور کارت شناسایی  سایر ارایهدرآمد حاصل از   11



 57   کل کشور1395قانون بودجه سال 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  000/150  برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه 
  000/400  صدور المثنی براي کارت شناسایی اقامت اتباع بیگانه

  000/300  صدور المثنی برگه تردد بین استانی اتباع بیگانه
  000/720/1  صدور و تمدید پروانه اقامت یک ساله

  000/870/2   سال3صدور و تمدید پروانه اقامت تا 
  000/345   روز30تمدید روادید تا 
  000/800   روز90 روز تا 30تمدید روادید از 

خدمات موضوع ردیف 
افزایش تعرفه  (140120

ویان و شامل دانشج
طالب و نیز اتباع بیگانه 

ذکوري که تا قبل از پایان 
 با اتباع ایرانی 1390سال 

  )شود اند نمی ازدواج نموده
  000/230  دید خروجخروج و مراجعت و روا

 خدمات تحصیل تابعیت، ترك تابعیت، بقاء در تابعیـت       ارایه
  پدر

000/200  

12  

 سایر ارایهدرآمد حاصل از 
خدمات موضوع ردیف 

 صدور پروانـه ازدواج مـرد خـارجی بـا زن            –سایر خدمات     140120
  ایرانی و بالعکس و تعیین تکلیف فرزندان طالق

000/100  

  000/150  هاي کسب صدور کارت بهداشتی محل

13  

 سایر رایهادرآمد حاصل از 
خدمات موضوع ردیف 

 وزارت – 140120
بهداشت، درمان و آموزش 

  پزشکی

آموزش و صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنـان مراکـز    
  هاي کسب محل

000/50  

  000/000/65  رخانه و داروثبت هر کا
14  

الثبت  درآمد حاصل از حق
دارو یا مواد اولیه آن 

  140121موضوع ردیف 
  000/000/15  ثبت هر قلم فرآورده 

15  
صدور کارت المثنی پایان 
خدمت و معافیت موضوع 

  140122ردیف 

  000/200  هر کارت

16  

درآمد حاصل از جذب و 
گزینش اعضاي هیأت 

ها و  علمی دانشگاه
مؤسسات آموزش عالی 

  140147موضوع ردیف 

ــه ازاي هــر نفــر  ــام ب  متقاضــی جــذب در هزینــه ثبــت ن
  ها و مراکز آموزش عالی دانشگاه

000/300  



  58   کل کشور1395قانون بودجه سال مجموعه 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  000/200  )اولین بار(ثبت نام و صدور کارت هوشمند ملی 
  000/400  )نوبت اول(صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقدان 

  000/600  )نوبت دوم( از فقدان صدور کارت هوشمند ملی ناشی
نوبـت سـوم و     (صدور کارت هوشمند ملی ناشی از فقـدان         

  )پس از آن
000/700  17  

درآمد حاصل از ثبت نام و 
صدور کارت هوشمند ملی 

  140149موضوع ردیف 
ناشـی از تغییـر مشخـصات       (تعویض کارت هوشمند ملـی      

  ...)سجلی یا خرابی و 
000/200  

قانون ثبـت   ) 119(الك موضوع ماده    ثبت ملک در دفتر ام    
 به ازاي هر ده هـزار       26/12/1310اسناد و امالك مصوب     

  ریال 

1/500  

ــاده   ــک موضــوع م ــه تفکی ــصوب ) 150(هزین ــاقی م الح
   به قانون مذکور به قرار هر ده هزار ریال 18/10/1351

500  

بـه اسـتثناء    (پاسخ به استعالمات و اعالم وضعیت امـالك         
 براي پاسـخ بـه اسـتعالم بـراي     –) ع قضایی استعالم مراج 

امالك ثبت شده به ازاي هر سند و امالك جاري بـه ازاي         
هر پالك ثبتـی و نیـز اسـتعالمات از سـامانه جـامع ثبـت           

  ها و مؤسسات تجاري شرکت

000/100  

عـالوه بـر    (پاسخ الکترونیک به اسـتعالمات بانـک جـامع          
  در مناطق شهري) تعرفه فعلی

عالوه بر تعرفه   (ک به استعالمات بانک جامع    پاسخ الکترونی 
  در مناطق غیر شهري)فعلی

000/300  
  

000/100  

 –) به استثناء استعالم مراجع قضایی  (فروش نقشه کاداستر    
  )کاداستر(به ازاي هر قطعه نقشه حد نگاري 

000/200  

ــه اســتثناء اســتعالم مراجــع  (واگــذاري نقــشه کاداســتر  ب
  ه به ازاي هر هکتار به صورت یکپارچ–)قضایی

000/500/1  

فروش دفاتر پلمپ شـده مـصرفی دفـاتر اسـناد رسـمی و              
  )به استثناء استعالم مراجع قضایی(ازدواج و طالق 

000/250  

18  
 ارایهدرآمد حاصل از 

خدمات ثبتی سازمان ثبت 
  اسناد و امالك کشور

  000/20الثبت اسنادي که تعیین قیمـت موضـوع آنهـا ممکـن              حق



 59   کل کشور1395قانون بودجه سال 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

نباشد و انجام گواهی هر امضاء، صدور رونوشت بـراي هـر     
و هر نوع گواهی کـه از ادارات  برگ، فسخ و اقاله معامالت     

 قـانون ثبـت و   124 موضـوع مـاده   -شـود  ثبت گرفته مـی   
 قانون الحاق مـوادي بـه قـانون تنظـیم بخـشی از       10ماده

  مقررات مالی دولت
) برابر با اصل  (سواد مصدق از اسناد ثبت شده و ثبت نشده          

   قانون ثبت به ازاي هر صفحه130 و 129موضوع مواد 
000/20  

  000/500  )تک برگ(صدور و تعویض اسناد مالکیت کاداستر   140141ردیف 
ــه     ــرگ اجرائی ــه و ب ــت و اظهارنام ــاي اوراق دادخواس به

هاي حل اختالف موضوع قانون کار براي         ها و هیأت    دادگاه
  هر برگ

000/15  

 حداکثر مجـازات کمتـر از نـود و       در هر مورد که در قوانین     
یک روز حبس و یـا مجـازات تعزیـري موضـوع تخلفـات              

  رانندگی یا مجازات جایگزین حبس باشد

 تا 000/000/3 از
000/000/30  

هر گاه حداقل مجازات کمتـر از نـود و یـک روز حـبس و                
حداکثر آن یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد و به           

   مورد حکم واقع شوداختیار دادگاه جزاي نقدي

 تا 000/000/30از 
000/000/90  

هر گاه حداقل مجازات کمتـر از نـود و یـک روز حـبس و                
حداکثر آن بیش یک سال یا مجازات جایگزین حبس باشد    

  جزاي نقدي مورد حکم واقع شودو به اختیار دادگاه 

تا  000/000/90از 
000/000/900  

یفـري بـه مراجـع      تقدیم دادخواست و درخواست تعقیـب ک      
  قضایی عالوه بر حقوق مقرر 

000/50  

  000/200  تقدیم شکایت به دادسراي انتظامی قضات

19)1(  
هاي خدمات قضایی  تعرفه

  موضوع ردیف درآمدي
 1 -1-14  

هزینه گواهی امضاي مترجم توسط دادگستري بـراي هـر           
  مورد

000/300  

  
 کـل کـشور منتـشره در        1395 مطابق با اصالحیه قانون بودجه سـال         19هاي ردیف     نرخ تعرفه عناوین و     ـ1 

 .باشد می) 876نامه شماره  ویژه (26/3/1395 مورخ 20760روزنامه رسمی شماره 



  60   کل کشور1395قانون بودجه سال مجموعه 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

 اوراق ترجمـه شـده توسـط متـرجم رسـمی            پهزینه پلمـ  
  دادگستري

000/300  

قـت رونوشـت و   هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه یا مطاب      
  تصویر با اصل در هر مورد

000/300  

  :هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمدید آن در هر سال 
  000/000/7  )1(پروانه وکالت درجه 

و ) 2(پروانه مترجم رسمی، کارشناس رسمی، وکالت درجه        
  کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد

000/500/4  

  000/500/2  )3(ت درجه پروانه وکال
  000/750  ها پروانه کارگشایی در سایر شهرستان

  000/500  پروانه وکالت اتفاقی
  000/150  شعب دیوان: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري
  000/300  شعب تجدیدنظر: تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداري

  000/150  طرح پرونده حقوقی در شوراي حل اختالف
  000/50  طرح پرونده کیفري در شوراي حل اختالف

هزینه دادرسی در دعاوي غیرمالی، درخواست تأمین دلیـل         
  و تأمین خواسته در کلیه مراجع قضایی بسته به نوع دعوي

 تا 000/300از 
000/500/1  

 قانون وصول برخی از درآمـدهاي       3 ماده   12هزینه دادرسی موضوع بند     
  :دولت 

درصد و نیم دو   در مرحله بدوي تا مبلغ دویست میلیون ریال
  ارزش خواسته

درصد و نیم سه   در مرحله بدوي بیش از دویست میلیون ریال
  ارزش خواسته

درصد و نیم چهار   در مرحله تجدیدنظر
  ارزش خواسته

درصد و نیم پنج   خواهی در مرحله فرجام
  ارزش خواسته

  000/000/1رتی کـه قیمـت خواسـته در دعـاوي     هزینه دادرسی در صو   



 61   کل کشور1395قانون بودجه سال 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد
  000/200  هزینه اجراي موقت احکام در کلیه مراجع قضایی

هزینه درخواست تجدیدنظر از قرارهاي قابل تجدیدنظر در        
  عالی کشور دادگاه و دیوان

000/300  

ها و دیـوان   اتر دادگاههزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دف  
عدالت اداري و سایر مراجـع قـضایی و گـواهی صـادره از              

  دفاتر کلیه مراجع مذکور

000/10  

  000/75  نامه در هر مورد هزینه ابالغ اظهارنامه و واخواست
  :هزینه رسیدگی به شکایت کیفري علیه صادرکننده چک بالمحل

  000/50  ریال) 000/000/1(تا مبلغ یک میلیون 
  000/200  ریال) 000/000/10(نسبت به مازاد تا ده میلیون 

  000/300  ریال) 000/000/100(نسبت به مازاد تا یکصد میلیون 
  یک در هزار  ریال) 000/000/100(مازاد بر یکصد میلیون 

  000/150   نسخه اول-هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفري
  000/100  هاي بعدي  نسخه- پیشینه کیفري سوءهزینه صدور گواهی عدم 

  000/200  هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر از احکام کیفري
هزینــه اجــراي احکــام دعــاوي غیرمــالی و احکــامی کــه  

به آن تقویم نشده و هزینه اجراي آرا و تـصمیمات             محکوم
  مراجع غیردادگستري در دادگستري 

 ریال 000/300از 
 000/500/1تا 

  یال ر
  000/50   شکایت کیفريهرتعرفه 
  000/100   شکایت کیفري در مرحله تجدیدنظرهرتعرفه 

  000/50  طرح دعوي غیرمالی و امور حسبی
  000/100  طرح دعوي غیرمالی و امور حسبی در مرحله تجدیدنظر

 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب      477تعرفه اجراي ماده    
4/12/1392  

000/200  

هاي  رآمد حاصل از کارشناسی رسیدگی به شکایات مناقصات و هزینه پایش و بررسی پروندهد
 140146تشخیص صالحیت عوامل فنی، اجرایی موضوع ردیف درآمدي 

  5/000/000   مشاوران1تخصص پایه  هزینه کارشناسی –الف   



  62   کل کشور1395قانون بودجه سال مجموعه 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  000/750/3   مشاوران2تخصص پایه 
  000/500/2   مشاوران3تخصص پایه 

  000/750/8   پیمانکاران1رشته پایه 
  000/500/7   پیمانکاران2رشته پایه 
  000/000/5   پیمانکاران3رشته پایه 
  000/750/3   پیمانکاران4رشته پایه 

پایش و بررسی 
هاي تشخیص  پرونده

  صالحیت

  000/500/2   پیمانکاران5رشته پایه 
یک در ده هزارم   سیدگی در هر مورد شکایتهزینه ر

مبلغ برآورد 
کارفرما حداقل 

000/250/6  

  
20  

 رسیدگی به شکایت –ب 
  مناقصات

  طبق تعرفه مصوب  هزینه ارجاع امر به کارشناسان رسمی دادگستري
درآمد حاصل از طرح 

هاي غیر کیفري  پرونده
مالی عالوه بر هزینه 

دادرسی موضوع ردیف 
140148  

  000/100  هر پرونده

21  

  مالی به تشخیص رییس دادگستري از پرداخت این هزینه معاف هستندافراد ناتوان 

 موضوع –صدور گذرنامه   22
  140113ردیف 

  000/750  تعرفه صدور و تمدید گذرنامه براي کلیه سنین

23  
جریمه اقامت غیرمجاز 

اتباع خارجی موضوع 
  150112ردیف 

  000/300   روزانه –هر نفر 

  000/12  دام سنگین
  24  400/1  دام سبک

کشتار دام و طیور در 
ها موضوع ردیف  هکشتارگا

  60  طیور  160125
اخذ عوارض از واردات   25  700  هر کیلو انواع میوه و سبزیجات

  320/7   درصد از قیمت فوب هر لیتر سم آماده کشاورزي4میوه و سبزیجات موضوع 



 63   کل کشور1395قانون بودجه سال 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  640/14  اتی درصد از قیمت فوب هر لیتر سم تکنیکال وارد6  160132ردیف 
  750/2  هر کیلو گوشت قرمز

26  
اخذ عوارض از واردات 

گوشت قرمز و مرغ 
  160135موضوع ردیف 

  100/1  هر کیلو گوشت مرغ

سازمان آموزش فنی و   27  000/23  هاي آموزشی شهریه کارآموزان شرکت کننده در دوره
  000/150  خش دولتیدرآمد حاصل از آزمون مجدد کارآموزان ب  )140103(اي کشور  حرفه

28  
سازمان آموزش فنی و 

  )140161(اي کشور  حرفه
هاي آموزشی فنـی      اي متقاضیان دوره     خدمات مشاوره  ارایه

اي و کـار و       آموزان فنی و حرفه     اي به استثناء دانش     و حرفه 
  دانش

000/30  

  000/23  هاي تحصیلی صدور تأییدیه  وزارت آموزش و پرورش  29
  :هاي دیجیتال بابت تکثیر محصوالت فرهنگی از طریق حامل) وگرامهول(فروش تمام نگاشت 

  000/2  اي خارجی بازي رایانه
  500  اي داخلی بازي رایانه
  800  افزارهاي خارجی بسته نرم
  300  افزارهاي داخلی بسته نرم

  120  فیلم سینمایی داخلی و خارجی

وزارت فرهنگ و ارشاد   30
  )130422(اسالمی 

  120  یقی داخلی و خارجیموس
  000/100  صدور شناسنامه اولیه

  000/150  )تا یک ماه( ثبت والدت بعد از مهلت قانونی 
  000/200  )یک تا سه ماه( ثبت والدت بعد از مهلت قانونی 
  000/300  )ا شش ماهسه ت(ثبت والدت بعد از مهلت قانونی 
  000/600  )شش ماه و بعد آن(ثبت والدت بعد از مهلت قانونی 

تنظیم سند هویتی ناشی از احکام دادگاه به جهـت ابطـال            
  سند 

000/000/1  

  000/250  تعویض شناسنامه
 1تبصره (تعویض و صدور شناسنامه در مهلت مقرر قانونی 

  ) ق ث ا36 ماده 2و 
000/150  

ه یدرآمد حاصله از ارا  31
خدمات الکترونیکی 

  140116موضوع ردیف 

  000/500ور رونوشت سند ازدواج و طالق اتباع ایرانـی خـارج از            صد
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  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

  کشور
  000/300  )نوبت اول(صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان 
  000/500  )نوبت دوم(صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان 
نوبت سوم و بعد از     (صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان       

  )آن
000/000/1  

هـاي     مـاده  6 و   5 و   4ه براي مشمولین بند     صدور شناسنام 
 قانون مدنی و صدور شناسنامه براي فرزنـدان         979 و   976

  ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

000/700  

  000/300  صدور شناسنامه ناشی از احکام ابطال توسط دادگاه
  000/200  ثبت والدت و فوت اتباع خارجی در مهلت قانونی

  000/300  والدت و فوت اتباع خارجی در خارج از مهلت قانونیثبت 
  000/150  تغییر نام توسط هیأت حل اختالف

  000/000/1  تغییر نام با موافقت سازمان و یا دادگاه
  000/700  )نوبت اول(تغییر نام خانوادگی 

تغییر نام و نام خانوادگی براي بار دوم و بازگشت به نـام و              
  ادگی اولیهنام خانو

000/000/1  

 18فرزنـدان زیـر     (41تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده       
  )سال

000/100  

  000/100  حل اختالف اسناد هویتی
  000/500  درخواست اصالح سن از کمیسیون تشخیص سن

  000/200  ثبت اقرارنامه زوجیت
گواهی مشخصات، وفات و تأییدیـه شـماره        (صدور گواهی   

  ...)و گواهی تجرد و ملی 
000/100  

  000/100  صدور کارت شناسایی ملی اولیه
نوبـت  (صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشـی از فقـدان           

  )اول
000/300  

نوبـت  (صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشـی از فقـدان           
  )دوم

000/500  
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  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

نوبـت  (صدور کارت شناسایی ملی مجدد ناشـی از فقـدان           
  )آنسوم و بعد از 

000/800  

 – تغییـر نـشانی      –مستعمل  (تعویض کارت شناسایی ملی     
  ...)اجراي رأي دادگاه یا هیأت حل اختالف،

000/100  

  000/50  اعالمیه ازدواج واصله از دفاتر رسمی ازدواج
  000/150  اعالمیه طالق واصله از دفاتر رسمی طالق

یزه بـه  اعالم الکترونیکی مشخصات هویتی به صورت مکان   
  ها کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و بانک

000/1  

تأیید الکترونیکی هر قطعـه عکـس بـراي کلیـه اشـخاص         
  ها حقوقی و حقیقی غیر دولتی و بانک

000/5  

پاسخ کتبـی بـه اسـتعالم مشخـصات هـویتی بـا مراجعـه               
بـه اسـتثناء بهزیـستی، بنیـاد شـهید و           (حضوري متقاضی   

  )کمیته امداد

000/100  

 خدمات ثبت احوال در دفـاتر پیـشخوان   ارایهصدور گواهی  
  به مدیر فنی 

000/000/1  

 خدمات ثبت احوال در دفـاتر پیـشخوان         ارایهصدور پروانه   
  به مسؤول دفتر

000/000/2  

تأیید عکس متقاضیان دریافـت خـدمات هـویتی در کلیـه            
  واحدهاي اجرایی ثبت احوال

000/50  

32  

ز اسکن هر درآمد حاصل ا
هاي  دستگاه  کامیون توسط

کنترلی پرتونگاري 
160161  

  000/700  نرخ هزینه اسکن

حمـل  /تأسـیس /تـرخیص /صدور و تمدیـد هرگونـه مجـوز       
/ افـزایش منبـع   /واگذاري دوربین یـا منبـع پرتـوي       /هوایی

خـروج  /تأییـد هلـدر   /  تأیید کنترل کیفی   بارگزاري و صدور  
  نصب دستگاه پرتوساز/کانتینر

000/000/1  

33  

 سایر ارایهدرآمد حاصل از 
خدمات موضوع ردیف 

 سازمان انرژي 140120
  اتمی

  000/000/6  برداري و احداث  مجوز بهره



  66   کل کشور1395قانون بودجه سال مجموعه 

  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

/ بـه واردات  / صدور، اصالح و تمدید هرگونه پروانه اشتغال      
  مجوز کار با اشعه

000/000/6  

اصالح پروانه اشتغال به کار و واردات، مجوز کار با اشعه و             
  انه فعالیت آموزشیپرو

000/500  

  000/600  تمدید پروانه حمل یکسره ضایعات فلزي
 125تمدید، اصالح و ثبت مراکز کار با رادیواکتیوهاي یـد           

  به روش خارج از بدن
000/800  

بـه ازاي   / دزیمتري فردي و محیطی   / خدمات آزمایشگاهی 
  )ها گیري به غیر از اندازه(هر نمونه آزمون 

000/000/2  

ــدازه ــسیوم ان ــري استران ــوریم/ آمرســیوم/ گی ــوم/ ت / اورانی
  هر نمونه/ هاي محیطی پلوتونیوم در نمونه

000/000/11  

/  درآب بـه روش غیرمــستقیم 137 –گیـري ســزیم   انـدازه 
هـاي    در نمونـه   210سـرب   / تـریتیم / پلونیوم/ 226رادیوم  
  هر نمونه/ محیطی

000/500/7  

 گامـــاي زتنـــدي د/اخلـــیپرتـــوگیري د /گیـــري انـــدازه
گـاز رادان در    / غیر یونـساز  / آلودگی پرتویی سطوح  /خارجی
درصــورت انجــام آزمــون در ســایر ( هــر نفــر روز /محــیط
ــتان ــون   اس ــغ دومیلی ــا مبل ــافه ) 000/000/2(ه ــال اض ری

  .)گردد می

000/500/4  

  000/700  هاي غیر مخرب تأیید گواهینامه آزمون/ تمدید/ صدور
ذرات (هـاي آموزشـی       دوره/ انجام آزمون / برگزاري آزمون 

  هـاي   مغناطیسی، مایعات نافـذ، آموزشـی چـشمی، جریـان         
  )به جز رادیوگرافی(به ازاي هر نفر ) گردآبی، اولتراسونیک

000/000/2  

بازدید کارشناسی در تهران به درخواست متقاضی تا شـعاع          
   کیلومتر به ازاي هر نفر روز50

000/500/3  

ها به درخواسـت متقاضـی    شناسی در سایر استان  بازدید کار 
  به ازاي هر نفر روز 

000/000/6  

  000/500/6در صــورت انجــام آزمــون در (انجــام آزمــون رادیــوگرافی 
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  )ریال(رخ تعرفه ن  عنوان جزء  موضوع تعرفه  ردیف

ــون   ــغ دومیلی ــال اضــافه ) 000/000/2(شهرســتان مبل ری
  .)گردد می

  000/90  پرتوسنجی ضایعات فلزي به ازاء هر تن

34  

درآمد حاصل از 
ازي کارت هوشمندس

مشخصات خودرو موضوع 
  140163ردیف 

  000/100  هر کارت

35  

رفه غرامت موضوع تع
قانون استفاده از ) 11(ماده
هاي اختصاصی و  سیم بی

اي مصوب  غیرحرفه
25/11/1345  

ریال و حداکثر چهل میلیون ) 000/000/6(به میزان حداقل شش میلیون 
  ریال) 000/000/40(

36  
یزات تعرفه استفاده از تجه

مراقبت الکترونیکی 
  140164موضوع ردیف 

  بابت هر روز استفاده
000/30  

  %)5(قانون مالیات بر ارزش افزوده، پنج درصد ) 48(عوارض موضوع ماده 
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولـت و مـصرف آن           ) الف(عوارض موضوع بند      تعرفه برخی عوارض  37

  ریال) 000/250(ست و پنجاه هزار ، دوی28/12/1373در موارد معین مصوب 
  %)5/1(عوارض نوسازي یک و نیم درصد 

هـاي داخلـی و        در هزار قیمت فروش کارخانه     5/1عوارض سالیانه انواع خودرو     
   در هزار ارزش خودروهاي وارداتی5/1

38  
تعرفه برخی عوارض 

  ها شهرداري
  ها تعرفه صدور آن%) 5(عوارض صدور گذرنامه و گواهینامه به میزان پنج درصد 

39  
درآمد حاصل از صدور 
اسناد الکترونیکی اسناد 

  140166رسمی ردیف 

هزینه صدور الکترونیکی اسناد رسـمی بـه ازاي هـر سـند             
  الثبت دریافتی عالوه بر حق

000/50  

 
  



 
 
 
 
 

   کل کشور1395ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 
  بعدياتالحاق و ات با اصالحوزیران  هیأت19/3/1395مصوب 

 :روند در این تصویبنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می -1ماده 
   کل کشور1395قانون بودجه سال :  قانون-الف
 مـصوب   -قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسالمـی ایـران         :  قانون برنامه  -ب
1389- )1(  
 تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی     واد بـه قـانون  قانون الحاق برخی م   ): 2( قانون الحاق    -پ
   –1393 مصوب- )2(دولت

  )2(ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه:  سازمان-ت
اي جدیـد و   اي، تملـک سـرمایه   هاي هزینه   هاي اجرایی موظفند موافقتنامه     دستگاه -2ماده  

هـاي ابالغـی    رالعملاساس قوانین و مقررات مربوط و دستو  بر1395مالی خود را تا پایان تیرماه     
  .سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند

هاي   دستگاه-)3(1351 مصوب -قانون برنامه و بودجه کشور   ) 35(در اجراي ماده     -3ماده  
موظفنـد عملکـرد قـوانین بودجـه         )4(قـانون برنامـه   ) 222(اجرایی ملی و استانی موضـوع مـاده         

  
قانون برنامه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی       ) 235( اصالح ماده    قانونواحده    به موجب ماده   ـ  1 

 15/10/1389 قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب      ، 18/12/1394مصوب  ایران  
االثـر   و با تصویب برنامه ششم توسعه و ابالغ آن ملغـی شده است شمسی تمدید    هجري1395حداکثر تا پایان سال  

  .شود یم
در حال حاضر این سازمان به دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان امور اداري و اسـتخدامی کـشور       ـ2 

 .است تقسیم شده 
هـاي اجرایـی موظفنـد در پیـشرفت          دسـتگاه  :10/12/1351قانون برنامه و بودجه کشور مـصوب         35ماده  ـ   3

سـازمان تعیـین        به عمل آورده و منظماً به ترتیبی کـه از طـرف            هاي عمرانی مراقبت دائم    هاي جاري و طرح    فعالیت
شود اطالعات الزم را به سازمان تسلیم نمایند و کلیه تـسهیالت و همکـاري الزم را بـراي نظـارت و ارزشـیابی                      می

  .ها از هر حیث فراهم سازند ها و طرح فعالیت سازمان بر نتایج اجراي
ـ        222 مادهـ   4 مـصوب  ) 1390–1394( اسـالمی ایـران    نجم توسـعه جمهـوري     قـانون برنامـه پنجـساله پ

هـاي   قانون مدیریت خدمات کـشوري و نیـز دسـتگاه   ) 5(ی موضوع ماده  یهاي اجرا   کلیه دستگاه  :)1(*15/10/1389
t  
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هـا، منـابع و مـصارف را مطـابق      لکـرد تبـصره   کل کـشور از جملـه عم     1395 و   1394هاي   سال
تخـصیص اعتبـارات در مقـاطع       . نماید، به سازمان ارایه نمایند      دستورالعملی که سازمان ابالغ می    

  .زمانی سه ماهه، منوط به ارایه گزارش عملکرد مطابق با دستورالعمل مذکور خواهد بود
هـاي دینـی،    ومت بسیج و فعالیـت هاي مقا هاي مربوط به امور قرآنی، پایگاه    هزینه -4ماده  

نامه ترویج و توسـعه   فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقاي دانش و سالمت کارکنان و اجراي آیین      
و اصـالحات   ) 1(30/1/1376هـ مـورخ    17323ت/51867امه شماره   نفرهنگ نماز موضوع تصویب   

 نحـوي کـه بـه       یافته دستگاه اجرایی بـه     اي مصوب تخصیص    بعدي آن، از محل اعتبارات هزینه     
  .اي وارد نشود، قابل پرداخت است هاي اصلی دستگاه خدشه انجام فعالیت

التـدریس آزاد و یـا عنـاوین          بکارگیري افراد جدید به صـورت حـق        1395 در سال    -5ماده  
  .ها ممنوع است مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان

 نـسبت بـه پرداخـت کمـک هزینـه        صندوق بازنشستگی کـشوري موظـف اسـت        -6ماده  
هـاي مـذکور توسـط     هاي اجرایی که هزینه   مندي، اوالد و عیدي براي بازنشستگان دستگاه        عایله

هـاي مربـوط بـه        سـایر هزینـه   . اي آنها قبالً کسر گردیده اقدام نمایـد        سازمان از اعتبارات هزینه   
عمـر و حـوادث توسـط       بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمـه             

سـهم دسـتگاه اجرایـی بـراي حـق بیمـه درمـان              . شود  ربط پرداخت می    هاي اجرایی ذي    دستگاه
شـده بابـت حـق       سهم بیمه . شود  بازنشستگان کشوري، توسط سازمان بیمه سالمت پرداخت می       

بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوري توسط دسـتگاه اجرایـی زمـان              
  .گردد ال آنان پرداخت میاشتغ

هاي اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سـقف اعتبـارات        دستگاه -7ماده  
ناپـذیر اقـدام و از ایجـاد هرگونـه تعهـد مـازاد               هاي اجتناب  یافته نسبت به انجام هزینه     تخصیص

  . خودداري نمایند
                                                                                                        

u  
 در موارد مربـوط، مـشمول مقـررات ایـن قـانون      )2(*قانون محاسبات عمومی کشور) 5(و  )4(، )3(، )2(موضوع مواد   

  .باشند می
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب     235به موجب قانون اصالح ماده      -1*

 تمدید شده است و با تصویب برنامـه شـشم توسـعه و           1395 قانون برنامه پنجم حداکثر تا پایان سال         18/12/1394
  .شود االثر می ابالغ آن قانون مذکور ملغی

  . رجوع شودwww.dotic.irملی قوانین و مقررات کشور به نشانی   سامانهجهت مالحظه مواد مذکور به  - 2*
جهـت  . باشـد   وزیـران مـی      هیـأت  1/12/1375مـصوب   » توسعه فرهنگ نمـاز    نامه ترویج و   آیین«مقصود    ـ 1

   . رجوع شودwww.dotic.irمالحظه مصوبه مزبور به سامانه ملی قوانین و مقررات کشور به نشانی 

http://www.dotic.ir
http://www.dotic.ir
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سسات و نهادهاي   ؤهاي اجرایی و م     اه، دستگ )1(قانون برنامه ) 190( در اجراي ماده     -8ماده  
نامـه اجرایـی      عمومی غیردولتی مجازند یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را براساس آیـین             

هاي مصرف بهینه منابع پایـه   ماده مزبور به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست         
  .و محیط زیست هزینه نمایند

شــماره  نامــه  موضــوع ایــن مــاده مطــابق تــصویب مــصادیق مــصرف اعتبــارات -تبــصره
  .باشد  می)2(22/10/1393هـ مورخ 51122ت/125173

هرگونه بکارگیري نیـروي انـسانی جدیـد بـه هـر شـکل و عنـوان در مـشاغل و                   -9ماده  
از محـل   (قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري         ) 5(هاي اجرایی موضوع مـاده       هاي دستگاه  فعالیت

جوز سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و   صرفاً با م  ) هرگونه اعتبار 
  .پذیر است قانون مدیریت خدمات کشوري امکان

 پلیس راهنمایی و رانندگی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف اسـت      -10ماده  
ــف   ــصیص ردی ــالغ و تخ ــراي اب ــاي ب ، )530000- 67(و ) 530000- 66(، )530000- 65 ( ه

 را -)3(1389 مصوب -قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی   ) 23(اطالعات مربوط به موضوع ماده      
  
مـصوب  ) 1390 -1394( قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران              190 ماده ـ 1

   کـاهش    موظفنـد جهـت      غیردولتـی    عمـومی   نهادهـاي   و   و مؤسسات   هاي اجرایی    دستگاه   کلیه :)1(*15/10/1389
   مـدیریت   برنامـه   اجـراي   براي  زیست  و محیط   پایه   منابع   بهینه  هاي مصرف    سیاست  ، اعمال    دولت  يا   هزینه  اعتبارات

 آنهـا    مواد زائد جامـد و بازیافـت   ، کاهش) کاغذ شامل (  و تجهیزات ، مواد اولیه ، آب  انرژي   مصرف   مدیریت  سبز شامل 
  بـا همکـاري   معاونـت    و     زیـست    محیط   حفاظت   سازمان   توسط   که  اي  نامه   آیین  طبق)   نقلیه  ها و وسایط   در ساختمان (

  . نمایند وزیران خواهد رسید اقدام  هیأت تصویب   و به  تهیه ربط هاي ذي دستگاه
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب     235به موجب قانون اصالح ماده      -1*

 تمدید شده است و با تصویب برنامـه شـشم توسـعه و           1395حداکثر تا پایان سال      قانون برنامه پنجم     18/12/1394
  .شود االثر می ابالغ آن قانون مذکور ملغی

ضوابط اجرایی قانون بودجه سـال  ) 11(تعیین مصادیق مصرف اعتبارات موضوع ماده    «مقصود تصویبنامه     ـ 2
صوبه مزبور بـه سـامانه ملـی قـوانین و مقـررات             براي مالحظه م  . باشد   می 17/10/1393مصوب  »  کل کشور  1393

   . رجوع شودwww.dotic.irکشور به نشانی 
هـاي تخلفـات       وجـوه حاصـل از جریمـه       :8/12/1389 مصوب   قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی     23 ماده ـ 3

گردد تا عالوه بر بودجه سالیانه        داري کل واریز می    خزانهرانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد           
 و پلیس راهنمایی و رانندگی نیـروي        )1(*شهرسازي  و  ربط، وزارت راه    هاي ذي  ها و دهیاري   به شرح زیر به شهرداري    

   .انتظامی تخصیص داده شود
وزارت راه و «رت ، عبـا 31/3/1390 قـانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي مـصوب         4 به موجب مـاده       - 1*

  .شده است» وزارت راه و ترابري«جایگزین عبارت » شهرسازي

http://www.dotic.ir
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داري کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصـول، در مقـاطع سـه ماهـه بـه               خزانه با تأیید 
  .سازمان اعالم نماید

  حـداکثر یـک مـاه      1395 بـراي سـال      )1(قانون برنامه ) 50( پاداش موضوع ماده     -11ماده  
حقــوق و مزایــاي منــدرج در احکــام کــارگزینی در صــورت وجــود اعتبــار در ســقف اعتبــارات  

پرداخـت یـک مـاه پـاداش مـذکور بـه اعـضاي              . شـود   یافته دستگاه اجرایی تعیین می     تخصیص
هـاي مـستلزم ذکـر و     اعـم از شـرکت  (هـاي دولتـی    ت عامل و کارکنان شرکت    أهی/ مدیره  تأهی

  .عالی آنها مجاز است ي دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهايها ها و بیمه ، بانک)تصریح نام
هاي خزانه و مطابق با  هاي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف پرداختی   کمک -12ماده  

  .باشد مفاد موافقتنامه متبادله قابل پرداخت می
هـاي     هزینه غذاي ایام تعطیل و نوبت کاري شب کارکنان مـشمول در دسـتگاه              -1تبصره  

رایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادي با تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقـام مجـاز از                   اج
  .هاي اداري قابل پرداخت است طرف وي به عنوان هزینه

ریـال، ایـاب و     ) 000/58( کمک هزینه غذاي روزانه حداکثر پنجاه و هشت هزار           -2تبصره  
نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون         ه نمی ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاد      

ریال و در شهرهاي داراي پانصد هزار نفر جمعیت و باالتر ماهانـه             ) 000/200/1(و دویست هزار    
هاي اجرایـی فاقـد      ریال، مهدکودك براي زنان کارمند دستگاه     ) 000/800(حداکثر هشتصد هزار    

 ماهانـه حـداکثر نهـصد و پنجـاه هـزار            کودك دولتی به ازاي هـر فرزنـد زیـر شـش سـال،               مهد
  .ریال قابل پرداخت است) 000/950(

شهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان        هاي اجرایی مستقر در کالن      دستگاه -3تبصره  
  
 :)1(*15/10/1389 مصوب اسالمـی ایـران جمهـوري توسعه پنجم پنجساله برنامه  قانون50بند الف ماده ـ 1

ت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش ساالنه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمـشمول قـانون مـدیری              هیأت
و تـصویب  ) به نحوي که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افـزایش نباشـد           (خدمات کشوري   

العـاده   هاي موضوع فـصل دهـم قـانون مـذکور از جملـه تـسري فـوق               العاده  افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق      
 عیـدي و پـاداش شـش ماهـه فقـط بـراي         و تعیـین  ) %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 
وزیـران،   مصوبات هیأت . گردد  قانون مدیریت خدمات کشوري، تعیین می     ) 125(مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده       
  .هاي سنواتی است وسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجهشوراي حقوق و دستمزد و شوراي ت

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب     235به موجب قانون اصالح ماده      -1*
 تمدید شده است و با تصویب برنامـه شـشم توسـعه و           1395 قانون برنامه پنجم حداکثر تا پایان سال         18/12/1394
  .شود میاالثر  الغ آن قانون مذکور ملغیاب
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برداري از سرویس کارکنان نسبت بـه عقـد          خود را به شکل نقدي پرداخت نموده و یا براي بهره          
سقف قرارداد مربوط باید حداکثر     . دولتی اقدام کنند    ل شهري غیر  هاي حمل و نق    قرارداد با شرکت  

  . باشد1394معادل هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال 
هاي اجرایی مـشمول   العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه  فوق-13ماده  

به خارج از حوزه شهرسـتان محـل   نامه که به عنوان مأمور براي انجام وظیفه موقت         این تصویب 
شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد          خدمت خود اعزام می   

نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یـک               مشمولین هریک از بندهاي این تصویب     
نامـه     مـوارد مطـابق آیـین      سـایر  .باشـد   پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می        

 )1(آن اصـالحات بعـدي   وقانون اسـتخدام کـشوري   ) 39(ماده ) ث(العاده روزانه موضوع بند   فوق
  .خواهد بود

 در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در بنـد یـاد شـده     -1تبصره  
  .باشد قابل پرداخت می

ه به سبب انجام وظـایف خـاص نگهـداري،           کارمندان وزارت راه و شهرسازي ک      -2تبصره  
هـاي مـداوم در خـارج از حـریم شـهر محـل                ها موظف به انجام مأموریت      مرمت و بازگشایی راه   

ایـن مـاده    ) 1( و تبـصره     »خارج از حوزه شهرستان محل خـدمت      «باشند، از قید      خدمت خود می  
 . پرداخت خواهد بودالعاده مربوط به آنها قابل مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق

هاي رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنـان قـرارداد کـارمعین              پرداخت کمک  -14ماده  
 از محـل  )2(قـانون مـدیریت خـدمات کـشوري    ) 124(و ساعتی و موارد موضوع ماده      ) مشخص(

  .باشد اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز می
ریـال در مـاه بـه    ) 000/300(ینه تلفن همراه تا سیـصد هـزار    پرداخت کمک هز -15ماده  

مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تـشخیص                   
  .رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وي مجاز است

دیریت هاي مشمول و غیرمـشمول قـانون مـ          هاي اجرایی اعم از دستگاه       دستگاه -16ماده  
خدمات کشوري موظف به ثبت اطالعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و      

  
وزیران بـا اصـالحات و الحاقـات بعـدي آن بـه        هیأت24/6/1352نامه مذکور مصوب  براي مالحظه آیین    ـ 1

  .از انتشارات این معاونت مراجعه شود)1391 دي ماه -چاپ اول(مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوري 
االجـرا تـا پایـان سـال         آزمایـشی و الزم    (8/7/1386ي مـصوب     قانون مدیریت خدمات کشور    124ماده   ـ 2

هـاي سـازمانی     دارد در سـقف پـست       به کارگیري نیروي انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعالم مـی             ):1395
  .باشد پذیر می مصوب و مجوزهاي استخدامی براساس قانون کار امکان
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قرارداد کارگري در پایگاه اطالعاتی نظام اداري و دریافت شماره مـستخدم یـا شـماره شناسـه و               
صدور احکام کارگزینی از طریق سـامانه کارکنـان نظـام اداري و انجـام امـور مختلـف اداري و                      

 .باشند ات موضوع این ماده از طریق این سامانه میمکاتب
 پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی     -17ماده  

سسات دولتی در مراجـع قـضایی ممنـوع    ؤها و م و مشابه آن، براي طرح اختالفات بین وزارتخانه     
هـاي   سسات مستقل دولتی، دسـتگاه ؤا مها ی هاي زیرمجموعه وزارتخانه  است و اختالفات دستگاه   

ربـط،   سـسه مـستقل دولتـی ذي   ؤهاي ستادي به ترتیب از طریق وزارتخانه یا م    استانی و دستگاه  
نامه چگونگی رفع اختالف بـین        استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین          

نامـه شـماره    وضـوع تـصویب  مجریـه، م  کارهاي داخلـی قـوه   و هاي اجرایی از طریق ساز     دستگاه
 .شود  حل و فصل می)1(27/12/1386ك مورخ 37550ت/212767

المللی که حق عضویت جمهوري اسالمی ایران         ها و مجامع بین      فهرست سازمان  -18ماده  
قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت      ) 107000-3(و سهمیه تعهدات ساالنه آنها از محل ردیف         

المللـی و تعهـدات       هاي بـین    ج سازمان ملل متحد و سایر سازمان      و کمک دولت ایران بابت مخار     
هـا و    به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سـازمان        1395شود، تا پایان مرداد       پرداخت می 
هـاي اجرایـی موظفنـد حـق      دسـتگاه . ت وزیران خواهـد رسـید     أالمللی به تصویب هی     مجامع بین 

المللی را که در فهرسـت مـذکور          ها و مجامع بین     نعضویت و سهمیه تعهدات ساالنه سایر سازما      
ت دولـت و سـازمان   أگیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را بـه دفتـر هیـ       قرار نمی 

  .اعالم نمایند
ها بـراي شـروع    اي استان هاي سرمایه درصد از اعتبارات تملک دارایی   حداکثر ده -19ماده  

قـانون  ) 23( بـا رعایـت مـاده     رسـند   بـه پایـان مـی   1396هاي جدید که تـا پایـان سـال          پروژه
  .یابد اختصاص می )2()2(الحاق

  
  .رجوع شود www.dotic.irنشانی ین و مقررات کشور به ملی قوان جهت مالحظه مصوبه مزبور به سامانه    ـ1
: 4/12/1393 مـصوب  )2(الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  قانون   23ماده   ــ  2

  :پذیر است یت موارد زیر امکاناي جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعا هاي سرمایه هاي تملک دارایی پیشنهاد طرح
) 23(و  ) 22(اي جدیـد بـا رعایـت مـواد            هاي سـرمایه    هاي تملک دارایی    عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح      -الف

قـانون  ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهـارم         و رعایت قانون نحوه اجراي سیاست     1351قانون برنامه و بودجه مصوب      
محیطـی و رعایـت    ، اقتـصادي، مـالی و زیـست   )بندي اجراء حجم کار و زمان(اساسی بر اساس گزارش توجیهی فنی  

بـراي یـک   ) 1(*ریزي کشور     پدافند غیرعامل از سوي مشاور و دستگاه اجرایی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه              
ردد، به تفکیـک  گ هاي مورد نظر براي اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می بار و به قیمت ثابت سالی که طرح 

  .رسد هاي بعد به تصویب مجلس شوراي اسالمی می هاي توسعه و سال هاي برنامه سال
t  

http://www.dotic.ir
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هاي مستمر، تعمیرات و تجهیزات از  هاي سفرهاي مقام معظم رهبري و پروژه       طرح -تبصره
  .باشند شمول این ماده مستثنی می

ق و اي بـراي حقـو   هاي سـرمایه   هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی       -20ماده  
قـانون  ) 224(مـاده   ) ر(هاي اجرایی، بـه اسـتثناي مـوارد موضـوع بنـد               مزایا به کارکنان دستگاه   

  . با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع است)1(برنامه
                                                                                                        

u  
هـاي تملـک دارایـی        محیطـی الزم بـراي طـرح        زیست موظف است ضوابط زیست       سازمان حفاظت محیط   –تبصره  
شـدن ایـن قـانون، بـه     االجـرا   زیست طی شش ماه بعد از الزم عالی حفاظت محیط   اي را پس از تأیید شوراي       سرمایه

هاي مهندسین مـشاور بـه منظـور     هاي اجرایی و شرکت ریزي کشور جهت ابالغ به دستگاه      سازمان مدیریت و برنامه   
  .اي خود اعالم نماید هاي سرمایه هاي تملک دارایی رعایت مفاد آن در طراحی طرح

ر اهداف طرح، شـرح عملیـات، اعتبـارات    اي مشتمل ب هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    هاي طرح   مبادله موافقتنامه  -ب
ایـن  . پـذیرد  هاي توسعه انجام می مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه     

اطالعات ضروري در خصوص موارد فوق در اصالحیه        . ها براي دوران اجرا معتبر و مالك عمل خواهد بود           موافقتنامه
  .شود  میها نیز درج موافقتنامه

مانده اجراي طرح در برنامـه      هاي باقی   اي براي سال    هاي سرمایه   هاي تملک دارایی     اعتبارات مورد نیاز طرح    –تبصره  
  .شود منظور می ریزي کشور با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه

شـوند، جنبـه      ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله مـی         ه طرح هایی که براي انطباق میزان اعتبارات ساالن        موافقتنامه -ج
موارد استثناء که منجر بـه تغییـر حجـم     . هاي طرح شوند    اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه         

ریـزي   ربـط و تأییـد سـازمان مـدیریت و برنامـه      شوند با پیـشنهاد دسـتگاه اجرایـی ذي          ها می   عملیات یا تعداد پروژه   
  .این ماده بالمانع است) الف(وزیران با رعایت مفاد بند   و تصویب هیأت)1(*کشور

اي محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی اسـت کـه بـه               هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    هاي طرح   مبادله موافقتنامه  - د
  .رسد وزیران می ر به تأیید هیأتریزي کشو پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان مدیریت و برنامه

هـایی کـه از منـابع        هاي توجیهی طرح    اي از گزارش    ریزي کشور موظف است خالصه      سازمان مدیریت و برنامه    -هـ  
هاي دفاعی و امنیتی را یـک سـال پـس از تـصویب از طریـق پایگـاه        شود، به استثناي طرح     عمومی تأمین مالی می   

  .موم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهدرسانی خود در دسترس ع مجازي اطالع
ریـزي کـشور،    اي جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه     هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    تصویب طرح  -و

هاي مزبور است به طوري که اعتبار سال اول اجراي طرح جدید از نـسبت    بینی اعتبار کامل براي طرح      منوط به پیش  
  .کمتر نشود) حسب سال بر( مدت زمان اجراي طرح کل اعتبار مورد نیاز به

هـاي   ریزي کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیـسیون   سازمان مدیریت و برنامه   –تبصره  
  .اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی ارایه کند

  .در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور  -1*
مـصوب  ) 1390 -1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسـالمی ایـران            224ماده  ) ر(بند   ـ 1

اي بنیاد مـسکن انقـالب اسـالمی،          هاي سرمایه  ییهاي تملک دارا    هزینه خدمات مدیریت طرح    :)1(*15/10/1389
t  
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 -1366 مـصوب  -)1(قانون محاسبات عمومی کـشور ) 75( به استناد تبصره ماده      -21ماده  
اي بـه     اي و هزینـه     هاي سـرمایه     تملک دارایی  هاي اجرایی ملی موظفند ابالغیه اعتبارات       دستگاه
داري کـل کـشور اعـالم        هاي اجرایی مربوط اعم از استانی یا ملی را به سازمان و خزانـه               دستگاه
  .نمایند

اي منـدرج در قـانون    هاي تملک دارایی سرمایه     انتشار اوراق مشارکت براي طرح     -22ماده  
تخـصیص  .  مجـاز اسـت    -)2(1376 مصوب   -کت  صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشار       

الحـساب    اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علـی                 
  . شود این اوراق با هماهنگی سازمان و تصویب شوراي پول و اعتبار تعیین می

پرداخت خواهد  بازپرداخت اصل اوراق منتشره از محل اعتبارات همان طرح و پروژه تامین و              
  .شد

هاي مصوب ابالغی ستاد فرمانـدهی        ها و پروژه    هاي اجرایی مکلفند طرح      دستگاه -23ماده  
 قرار داده و منابع الزم بـراي  1395هاي اجرایی خود در سال       اقتصاد مقاومتی را در اولویت برنامه     

الغی و تسهیالت ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب اب مدیریت و اجراي آن 
  .بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین نمایند

خرید خـودرو سـواري داخلـی       .  خرید هرگونه خودرو سواري خارجی ممنوع است       -24ماده  
هاي دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهـاي مـازاد یـا اسـقاطی و             توسط شرکت 

                                                                                                        
u  

ي حمـل و نقـل، سـازمان     سیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناها        أها و ت   سازمان مجري ساختمان  
توسعه برق ایران، شرکت توسعه منـابع آب و نیـروي ایـران، شـرکت توسـعه و نگهـداري امـاکن ورزشـی، شـرکت             
مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور و مؤسـسه جهـاد نـصر، حـداکثر تـا دو و نـیم درصـد         

ات دریـافتی از منـابع بودجـه عمـومی کـشور، توسـط       ربط با احتساب اعتبـار     عملکرد تخصیص اعتبارات ذي   ) 5/2%(
  .گردد تعیین می )2(*معاونت

 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب     235به موجب قانون اصالح ماده      -1*
 و  تمدید شده است و با تصویب برنامـه شـشم توسـعه          1395 قانون برنامه پنجم حداکثر تا پایان سال         18/12/1394

  .شود االثر می ابالغ آن قانون مذکور ملغی
  . کشوردر حال حاضر سازمان برنامه و بودجه  - 2*
 حداکثر تا اول اردیبهشت ماه هـر سـال          :1/6/1366 مصوب    قانون محاسبات عمومی کشور    75تبصره ماده    ـ 1

از اعتبـارات      آنهـا ابـالغ و مقـداري       ها به   ها و موافقتنامه   باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات کلیه دستگاه         
  .هاي مجري تخصیص داده شود طبق قانون به دستگاه

ــررات ج    جهــت مالحظــه  -2  ــوانین و مق ــی ق ــامانه مل ــه س ــور ب ــانون مزب ــل ق ــتن کام ــشانی .ا.م ــه ن ا ب
www.dotic.ir  نماییدمراجعه.  
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کثر به تعداد خروج خودروهاي سـواري بـا رعایـت    ها و مؤسسات دولتی حدا  درخصوص وزارتخانه 
  .مقررات مجاز خواهد بود

الیحه قانونی نحوه استفاده از     ) 2( موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده          -تبصره
 بــه تــصویب -)1(27/6/1358 مــصوب -هــاي زائــد  هــاي دولتــی و فــروش اتومبیــل اتومبیــل

  .وزیران خواهد رسید هیأت
در چارچوب اعتبـارات مـصوب مربـوط سـال جـاري             -)17/5/1395الحی  اص (25ماده  

 ایجـاد  1395استثناي واحدهایی که حسب ضـرورت در سـال    نوسازي تجهیزات و لوازم اداري به 
در مواردي که اعتبـار  .  مجاز خواهد بود   1394شوند، حداکثر معادل پنجاه درصد عملکرد سال          می

 نیز حداکثر به میزان پنجاه درصد منـابع حاصـل شـده             گردد  آن از طریق فروش اموال تأمین می      
  .باشد مجاز می

سـازي رشـد تولیـد ملـی،       وري و زمینـه      در راسـتاي دسـتیابی بـه ارتقـاي بهـره           -26ماده  
اي خـود را در قالـب    هاي اجرایی موظفنـد تـا سـه درصـد از اعتبـارات پژوهـشی هزینـه            دستگاه

هـاي    امه با سـازمان، متـضمن همـاهنگی برنامـه         قراردادهاي پژوهشی و از طریق مبادله موافقتن      
هـاي کـاربردي در      وري کشور بـه پـژوهش       وري دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره        ارتقاي بهره 

خـصوص تخـصیص سـه درصـد مربـوط بـه             اقـدام در  . وري، اختصاص دهند    زمینه ارتقاي بهره  
رش ایـن مـاده توسـط دسـتگاه          منوط به ارایه گزا    )2()قانون برنامه ) 79(موضوع ماده   (وري    بهره

  
 :1358/6/27د مـصوب    یهاي زا  هاي دولتی و فروش اتومبیل     ه استفاده از اتومبیل   یحه قانونی نحو   ال 2ماده   ـ 1

ی که در سرویس اداري براي انجام وظایف و خدمات مشخص باید استفاده             یها د و اتومبیل  یهاي زا  تشخیص اتومبیل 
یندگان وزارت امور   وسیله کمیسیونی مرکب از نما      هشود و همچنین تعیین نوع آنها براي استفاده در سرویس اداري ب           

هـا    نماینده وزارتخانه یا مؤسسه یا شرکت دولتی مربوط و در شهرستان       - سازمان برنامه و بودجه    -ییاقتصادي و دارا  
یس دفتر برنامـه و بودجـه   ی ر-ی استانی مدیر کل امور اقتصادي و دارا-در کمیسیونی مرکب از استاندار یا نماینده او      

ی که در سرویس اداري باید استفاده شـود از طـرف            یها  انواع اتومبیل  -آید عمل می ه  بربط   استان و نماینده واحد ذي    
درخواست مدیر کل امور اقتـصادي        هها ب  ی و در شهرستان   یدرخواست وزارت امور اقتصادي و دارا     ه   بنا ب  )1(*شهربانی

  .گذاري جدید خواهد شد ی استان با پالك مشخص شمارهیو دارا
  .وي انتظامی جمهوري اسالمی ایران درحال حاضر، نیر -1*
مـصوب  ) 1390 -1394( قـانون برنامـه پنجـساله پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران                  79ماده   - 2

وري در رشد اقتصادي به یک سـوم در پایـان برنامـه و بـه منظـور           در راستاي ارتقاء سهم بهره     :)1(*15/10/1389
وري کلیه عوامل تولید از جمله نیروي کار، سرمایه، انـرژي             ابی بهره ریزي، سیاستگذاري، راهبري، پایش و ارزی       برنامه

وري ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجـود                 و آب و خاك، سازمان ملی بهره      
وري،  رتقاء بهـره  ی ا یوري و نظام اجرا     هاي استاندارد بهره   وري کشور شامل شاخص     شود تا برنامه جامع بهره      ایجاد می 

هاي دولتـی    هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی اعم از بخش        ها در کلیه بخش    ها و مسؤولیت   دربرگیرنده توزیع نقش  
t  
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  . خواهد بود1395اجرایی به سازمان تا پانزدهم آذرماه 
سـسات  ؤهـاي اجرایـی از نهادهـا و م          پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی دستگاه     -27ماده  

 مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هـر دسـتگاه اجرایـی                  -پولی
هاي اقتصادي و فنی ایران موظف است فهرسـت مـوارد      و کمک  گذاري  سازمان سرمایه . باشد  می

فوق را به سازمان اعالم تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دسـتگاه اجرایـی و در صـورت                 
  .هاي مجاز اقدام نماید لزوم از سایر ردیف

هاي اجرایی که فهرست آنها توسط سـازمان تـا پایـان تیـر مـاه اعـالم                     دستگاه -28ماده  
هاي پژوهشی    اي برنامه  اي و تملک دارایی سرمایه      ، مجازند پنج درصد از اعتبارات هزینه      گردد  می

هـاي آن را      هـاي تقاضـا محـوري کـه حـداقل پنجـاه درصـد از هزینـه                  خود را در قالب پژوهش    
قـانون  ) 28(مـاده  ) ط(کارفرماي غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد، در چارچوب و با رعایت بند    

اعتبارات موضوع این .  هزینه نمایند-)1(1393 مصوب -) 2(ز مقررات مالی دولت تنظیم بخشی ا 
                                                                                                        

u  
وزیـران   هاي یادشده، تدوین نماید و به تصویب هیـأت    االجراء براي تمامی بخش     و غـیردولتی، به صورت برنامه الزم     

وري و اثر آن بر رشد اقتصادي مربـوط بـه     از سال دوم برنامه تغییرات بهره     ی موظفند یهاي اجرا  تمام دستگاه . برساند
وري را شـناسایی کنند تا اثر  ها و متغیرهاي اثرگذار بر رشد بهره    بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست         

هـاي تـشویقی     ي سیاست تواند حاو   هاي مذکور می   سیاست .باشد  هاي مزبور رشد صعودي داشته       وري از دستگاه    بهره
اي  از هر مرحله تخـصیص اعتبـارات هزینـه   ) %3(حداکثر سه درصد  . هاي دولتی باشد   هاي غیردولتی و شرکت    بخش

شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارایه تأیید معاونت مبنی بر رعایـت        ی در خزانه نگهداري می    یهاي اجرا  دستگاه
ی ایـن مـاده مـشتمل بـر     یـ نامه اجرا آیین.وري است قانونی مربوط به بهرهمصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف        

  .رسد وزیران می  تصویب هیأت وري ایران به برنامه پیشنهادي سازمان ملی بهره
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهـوري اسـالمی ایـران مـصوب     235به موجب قانون اصالح ماده      -1*

 تمدید شده است و با تصویب برنامـه شـشم توسـعه و           1395 حداکثر تا پایان سال       قانون برنامه پنجم   18/12/1394
  .شود االثر می ابالغ آن قانون مذکور ملغی

مـصوب  ) 2(الحاق برخی مواد بـه قـانون تنظـیم بخـشی از مقـررات مـالی دولـت                   قانون   28بند ط ماده     ـ 1
4/12/1393:  

از  )%10(درج در قـوانین بودجـه سـنواتی حـداکثر ده درصـد      اي من هاي سرمایه هاي تملک دارایی  اعتبار طرح  -1
 و در   )1(*ریزي کشور  هاي مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه           محل کاهش اعتبارات سایر طرح    

 قانون برنامـه و   ) 22(هاي مذکور با رعایت ماده       ی طرح یقالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرا          
  .شوند  انتخاب می1351بودجه مصوب 

اي مندرج در قـوانین بودجـه سـنواتی       هاي مالی و هزینه    هاي متفرقه، تملک دارایی    اعتبارات هر یک از ردیف     -2
اي  هاي مالی و هزینـه    هاي متفرقه، اعتبار تملک دارایی     از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف     ) %10(حداکثر ده درصد    

  . در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است)1(*ریزي کشور برنامهتوسط سازمان مدیریت و 
t  
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  .باشد کرد می وري قابل هزینهآعالی علوم، تحقیقات و فن هاي شوراي اساس سیاست بند بر
هاي اجرایـی از   هاي جدید اداري توسط دستگاه  احداث، خرید و یا اجاره ساختمان    -29ماده  

به اسـتثناي مـوارد تغییـر    (سسات انتفاعی وابسته به دولت ؤها و م نکهاي دولتی، با جمله شرکت 
هـاي اداري موجـود بـدون ایجـاد بـار مـالی جدیـد،                 سطح تقسیمات کشوري، تجمیع سـاختمان     

هـاي خریـد یـا     شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طـرح          تمرکززدایی و خروج از کالن    
ممنـوع  )  کـل کـشور    1395قانون بودجـه سـال      هاي مصوب پیوست شماره یک       احداث در طرح  

   .باشد می
ییـد سـازمان بـه      أ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایـی و ت             -1تبصره  
  .ت وزیران خواهد رسیدأتصویب هی

هـاي بـا ارزش و یـا قـدمت تـاریخی در مالکیـت دولـت و در اختیـار                       ساختمان -2تبصره  
ریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمـران و بهـسازي شـهري            هاي اجرایی پس از د     دستگاه

ایران و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشـگري و بـا رعایـت قـوانین و مقـررات                     
  .گیرد مربوط با کاربري مناسب مورد استفاده قرار می

نحوي از اي، حمایتی و امدادي که به  ها و نهادهاي بیمه ها، سازمان    کلیه صندوق  -30ماده  
، )ره(نمایند از قبیـل کمیتـه امـداد امـام خمینـی      انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده می 

مین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوري موظفند اطالعات أسازمان بهزیستی کشور، سازمان ت    
اساس کد ملی سرپرست و اعضاي تحـت     جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار بر         

قـانون  ) 16(مـاده  ) م(مین اجتمـاعی موضـوع بنـد      أش وي در پایگاه اطالعاتی نظام جامع ت       پوش
ـ           ثبـت و بـه صـورت ماهانـه       -)1(1383 مـصوب    -مین اجتمـاعی  أساختار نظـام جـامع رفـاه و ت

                                                                                                        
u  

یافته بودجـه عمـومی دولـت، حـداکثر         اي و اختصاصی تخصیص    از اعتبارات هزینه  %) 5/0(حداکثر نیم درصد     -3
ـ  هاي سرمایه از اعتبارات تملک دارایی  ) %1(یک درصد    نج اي تخصیص یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پ

هـاي   از مجمـوع هزینـه  %) 5/0(هاي دولتی، حداکثر نـیم درصـد     هاي شرکت  از مجموع هزینه  %) 25/0(صدم درصد   
اي و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و      از اعتبارات هزینه   %) 50(هاي دولتی و پنجاه درصد       اي شرکت  سرمایه

و بـدون الـزام بـه رعایـت قـانون            )1(*ریزي کشور  هاي کاربردي با تأیید سازمان مدیریت و برنامه        وري و پژوهش  آفن
قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی کـه    «محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت              

» 1364به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مـستثنی هـستند مـصوب                    
  .شود هزینه می

  . کشورر حال حاضر سازمان برنامه و بودجهد  -1*
 به منظور نیل بـه اهـداف و    :21/2/1383مصوب   قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی        16ماده   ـ 1

t  
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هاي اجرایی موضوع این بند در خـصوص مـستمري و حـق             اعتبار دستگاه . رسانی نمایند  هنگام به
یید وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتمـاعی مبنـی بـر ثبـت               أرمانی پس از ت   سرانه بیمه اجتماعی و د    

  .اطالعات مربوطه در سامانه مذکور، قابل تخصیص خواهد بود
 )1(قانون مدیریت خدمات کـشوري    ) 74( در اجراي ماده     -)9/4/1395اصالحی  (31ماده  

مربـوط و بـدون      در اجراي مصوبات مراجـع       1395 که پیش از سال      )2(هاي اجرایی  کلیه دستگاه 
اند، مجاز به اجـرا   اي کرده العاده موافقت شوراي حقوق و دستمزد نسبت به برقراري حقوق یا فوق        

هـا   اخذ مصوبه شوراي مذکور براي استمرار این پرداخت       . باشند   نمی 1395و پرداخت آن در سال      
قـانون  ) 74( مـاده    در اجراي تبصره  . الزامی است نامه    ماه پس از ابالغ این تصویب     ) 2(حداکثر تا   

مذکور، برقراري هرگونه افزایش حقوق و مزایاي جدید توسط مراجع قانونی در سال جاري بدون               
موافقت شوراي مذکور ممنوع و غیر قابل اجرا بوده و تـصویب یـا اجـراي آن تـصرف در امـوال                      

  . گردد عمومی محسوب می
 قانون ساماندهی و حمایت از )8(هاي اجرایی موظف به رعایت مفاد ماده    دستگاه -32ماده  

  . آن هستند)3( و اصالحات بعدي-1387 مصوب سال -تولید و عرضه مسکن 

                                                                                                        
u  

هـاي مـصرح در فـصل دوم ایـن قـانون، اختیـارات و        اجراي وظایف مصرح در فصل اول و تحقق اصول و سیاسـت     
  :گردد اجتماعی به شرح ذیل تعیین میهاي وزارت رفاه و تأمین  مسؤولیت

آوري و پـردازش اطالعـات مربـوط و تعیـین         تشکیل پایگاه اطالعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع          -م
  .اي، حمایتی و امدادي هاي بیمه ربط در حوزه هاي ذي شاخص

 -)1395جرا تا پایان سال اال آزمایشی و الزم (8/7/1386 قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 74 ماده  ـ1 
سـهم  ( امتیاز و حـساب پـس انـداز کارکنـان دولـت             6500ی، کمک هزینه فوت و ازدواج       یهاي اجرا  در کلیه دستگاه  

 .شود  امتیاز تعیین و پرداخت می150) دولت
اعـم از مـشمول و   (« دبیر هیأت دولـت عبـارت   25/3/1395 مورخ 34987/52982 به موجب نامه شماره       ـ2 

در این ماده به اشتباه درج شده بود کـه از مـتن مـاده               » ییهاي اجرا  دستگاه«بعد از عبارت    » )ول این قانون  غیرمشم
 .حذف گردید

 ):28/9/1389اصـالحی   (25/2/1387 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب        8ماده   ـ3 
سرمایه و سهام آنها متعلق بـه دولـت           )%100(دهاي دولتی که صد درص     ها، مؤسسات دولتی و شرکت      کلیه وزارتخانه 

خرید یا سـاخت   باشد مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی                می
هـاي سـازمانی در مالکیـت خـود را پـس از پایـان مـدت اجـاره                     مسکن مطابق بـا الگـوي مـصرف مـسکن، خانـه           

هـاي سـازمانی مـصوب        نامه مربوطه بدون الزام بـه رعایـت قـانون فـروش خانـه               ینیکنندگان فعلی حسب آ    استفاده
فاقدین زمین یا واحد مـسکونی یـا سـابقه در بانـک            (از طریق مزایده عمومی یا به ساکنین واجد شرایط           9/7/1365

ز و مـازاد   متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسـی رو      200تا  ) )1(* و شهرسازي  راهاطالعات وزارت   
t  
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 موضوع واریز تمام درآمدهاي حاصل از       )1()2(قانون الحاق   ) 3 (  رعایت مفاد ماده   -33ماده  
داري کـل کـشور، توسـط     شـده از سـوي خزانـه    هـاي معرفـی    فروش کاال و خدمات بـه حـساب       

  .لتی موضوع این ماده الزامی استهاي دو شرکت
هاي دولـت، پرداخـت اعتبـار        در راستاي ارتقاي انضباط مالی و بازپرداخت بدهی        -34ماده  

هـاي منـدرج در قـانون، در     مورد نیاز براي تسویه اصل و سود اوراق بهادار دولت از محل ردیـف       
                                                                                                        

u  
 متـر مربـع قابـل    200اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بـر         ) %10( متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد         200بر  

کـل   داري تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی کـه بـه وسـیله خزانـه     
آن در   )%100(شـود واریـز نماینـد تـا معـادل صددرصـد       کشور در بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران افتتـاح مـی   

  :هاي سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد بودجه
وجوه براي پرداخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظـور اسـتفاده کارکنـان                %) 20(درصد    معادل بیست    -1

  .شاغل در مشاغل کلیدي به تشخیص باالترین مقام دستگاه
وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیـاز فاقـدین                 %) 80(معادل هشتاد درصد     -2

  .هاي این قانون هزینه نماید مسکن واجد شرایط در قالب برنامه
. انتقال و صدور سند مالکیت به عهـده خریـدار اسـت      هاي تفکیک، افراز، نقل و      ـ هزینه ) 28/9/1389الحاقی   (3

  .ی الزم را به انجام رسانندیها موظفند کلیه اقدامات اجرا  ثبت اسناد و امالك کشور و شهرداريسازمان
هاي سازمانی واقع در شهرهاي محروم و یا شـهرهاي مـرزي بـر اسـاس اعـالم        ـ خانه )28/9/1389الحاقی  (4

ار ایـران از شـمول مقـررات    وزارت کشور و نیز شهرهاي زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعالم مرکز آمـ        
  .باشند این ماده مستثنی می

وزارت راه و  «، عبـارت    31/3/1390 قـانون تـشکیل وزارت راه و شهرسـازي مـصوب             4اسـاس مـاده        بر    -1*
 .گردیده است» وزارت مسکن و شهرسازي«جایگزین عبارت » شهرسازي

 :4/12/1393مـصوب  ) 2(رات مـالی دولـت   الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقر    قانون 3ماده   ـ 1
) 3(هـاي دولتـی موضـوع بنـد      قانون مدیریت خدمات کـشوري و شـرکت  ) 5(و ) 4(هاي دولتی موضوع مواد    شرکت

هـاي   هـا و بیمـه     قانون اساسی، به استثناي بانک    ) 44(هاي کلی اصل چهل و چهارم        قانون اجراي سیاست  ) 18(ماده
ل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسـازي معـادن و               اي شام  هاي توسعه  دولتی و سازمان  

هاي صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شـرکت دولتـی تابعـه     صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرك    
قانون محاسـبات عمـومی کـشور     ) 76(و  ) 39(،  )31(هاي کشاورزي، مشمول مقررات مواد       ربط و شرکت شهرك    ذي
داري کـل    هاي معرفی شده از سوي خزانه      باشند و تمام درآمدهاي حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به حساب             می

) 76(عـدم رعایـت مفـاد مـاده     . شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شـود           کشور واریز می  
ذکور گـشایش یافتـه اسـت، تـصرف     هـایی کـه خـالف مقـررات مـ       قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حـساب       

  . شود غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می
هایی که خـالف     داري کل کشور موظفند نسبت به بستن حساب        هاي عامل حسب اعالم بانک مرکزي و خزانه        بانک

  .اند، اقدام کنند مقررات مذکور افتتاح شده
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  .اولویت تخصیص و پرداخت خواهد بود
ت دولتی مکلفند نسبت به مستندسازي اموال غیرمنقول در         ها و مؤسسا     وزارتخانه ـ35ماده  

برگی به نام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی           اختیار خود براي صدور اسناد مالکیت تک      
وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را بـه خزانـه اسـناد امـوال                    

  .تحویل نمایند) ي و داراییوزارت امور اقتصاد(غیرمنقول دولت 
هـاي اجرایـی     ، دسـتگاه  )1(قانون محاسبات عمـومی کـشور     ) 37( در اجراي ماده     -36ماده  

قـانون را در مقـاطع زمـانی        ) 5(مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جـدول شـماره            
 احتمالی منابع بار تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه داري کل کشور با درج علل عدم تحقق       ماه یک  سه

  .ارسال نمایند
هاي دولتی بـه کلیـه اشـخاص      پرداخت و تسویه دیون و تعهدات دولت و شرکت   ـ37ماده  

کلیه اشخاص  ) از(ها و مطالبات به      اساس قوانین و مقررات مربوط، منوط به اعالم مانده بدهی         بر
مات و تکالیف مقـرر در  هاي اجرایی به وزارت امور اقتصادي و دارایی بر اساس الزا      توسط دستگاه 

 و  -)2(1394  مـصوب  -پذیر و ارتقاي نظـام مـالی کـشور           قانون رفع موانع تولید رقابت    ) 1(ماده  
  
بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در       ش پی :1/6/1366 مصوب    قانون محاسبات عمومی کشور    37ماده   ـ 1

. مجـوز قـانونی دارد      گـردد و در هـر مـورد احتیـاج بـه             بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقی نمـی          
  .باشد هاي اجرایی مربوط می ولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤساي دستگاهؤمس
   :1/2/1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب  قابتقانون رفع موانع تولید ر) 1(ماده  ـ 2

  :دولت موظف است
هـاي   ها و مطالبات دولـت و شـرکت   جدول بدهی«االجراء شدن این قانون،  ماه از تاریخ الزم   ظرف مدت شش   -الف  

س شـوراي  هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجل  شرح زیر تهیه و به کمیسیون را در سه طبقه به   » دولتی
  :اسالمی ارایه کند

   تفکیک اشخاص  هاي اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به مطالبات و بدهی: طبقه اول
   تفکیک مؤسسه  هاي نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به مطالبات و بدهی: طبقه دوم
  ها  تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباري به هاي بانک مطالبات و بدهی: طبقه سوم

  .هاي مذکور ارایه شود   روزرسانی شده، به کمیسیون  بار به ماه یک  مزبور باید هر سه  جدول-ب 
شـده   ها و مطالبات قطعی   بعد، همزمان با ارایه الیحه بودجه، جدول بدهی      به 1394 دولت موظف است از سال       -پ  

ها و مؤسسات اعتباري  کو تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بان          
  .و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شوراي اسالمی ارایه کند

اي در وزارت   واحـد جداگانـه  1395این ماده، از ابتداي سـال  ) پ(و ) ب( منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي     به -
ها و تعهدات دولت را احـصاء و         این واحد موظف است خالصه مطالبات، بدهی      . شود  امور اقتصادي و دارایی ایجاد می     

جمهور و مجلس شـوراي اسـالمی     یسیهاي ساالنه جهت ارایه به ر    هاي فصلی، گزارش    ثبت کند و عالوه بر گزارش     
t  
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  .است نامه اجرایی آن آیین
قـانون، نیـروي انتظـامی جمهـوري        ) 10(تبـصره   ) الـف ( در راستاي اجراي بنـد       -38ماده  

ها و عملیاتی نظیر     هت تحقق برنامه  اسالمی ایران موظف است اعتبارات موضوع این بند را در ج          
ها و تجهیزات تخصصی و      هاي ترافیکی، عملیات نگهداري سیستم     پشتیبانی عمومی اجراي طرح   
 یرسان هاي اطالعاتی و ورود اطالعات انباشته، مدیریت واحد اطالع    عمومی ترافیکی، ایجاد بانک   

 تجهیـزات فنـاوري نـوین راهـور،         اي و  هـاي رایانـه    رسانی سیـستم  روز ، ارتقا و به   )اورژانس ملی (
هاي راهنمایی و رانندگی، خرید تجهیزات تخصصی آمادي راهور هزینه نمایـد و               بازسازي پاسگاه 

  .هاي کشور ارایه کند گزارش آن به کمیسیون ایمنی راه
هـا و آن     هـا و بیمـه     هاي دولتی اعم از بانک      تسهیالت رفاهی کلیه شرکت    -الف -39ماده  

هاي دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یـا تـصریح نـام     و سازمان ها   دسته از شرکت  
  .است، به صورت یکسان و در چارچوب این ماده قابل پرداخت است

این ماده نبایـد از رقمـی کـه هرسـاله در            ) الف( مجموع تسهیالت پرداختی موضوع بند       -ب
ور رییس سازمان و رییس کل بانک ولیت وزیر امور اقتصادي و دارایی و با حض    ؤکارگروهی با مس  

  .شود، تجاوز نماید مرکزي جمهوري اسالمی ایران تعیین می
ها براي پرداخت تسهیالت موضـوع       انداز بانک  الحسنه پس   استفاده از منابع سپرده قرض     -پ

  .باشد این ماده ممنوع می
 وزارت   نرخ سود تسهیالت یادشده به پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران و             -ت

  .امور اقتصادي و دارایی به تصویب شوراي پول و اعتبار خواهد رسید

                                                                                                        
u  

ریـزي   نامـه سـازمان مـدیریت و بر  . هاي ساالنه باید به تأییـد سـازمان حـسابرسی کـشور برسـد          گزارش. تهیه نماید 
 موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی، نـسبت بـه اصـالح سـاختار سـازمانی وزارت امـور                  )1(*کشور

شرح وظایف واحد مزبور مشترکاً توسـط وزارت امـور   . اقتصادي و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند         
ریـزي    سـازمان مـدیریت و برنامـه      . شـود   زي کشور تهیه و ابالغ می     ری  اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه       

 موظف است نیروي انسانی واحد مذکور را از محل نیروهاي موجود در دولـت و اعتبـار مـورد نیـاز آن را از       )1(*کشور
ف مـدت   این ماده ظر )2(*یینامه اجرا   آیین. محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد ساالنه بودجه کشور تأمین کند          

  .رسد دو ماه از تاریخ ابالغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران می
  . کشوردر حال حاضر سازمان برنامه و بودجه  -1*
به  11/5/1394 در تاریخ    پذیر و ارتقاي مالی کشور     قانون رفع موانع تولید رقابت    ) 1(نامه اجرایی ماده     آیین  -2*

ا بــه نــشانی .ا.وزیــران رســیده، جهــت مالحظــه مــتن آن بــه ســامانه ملــی قــوانین و مقــررات ج  تــصویب هیــأت
www.dotic.irمراجعه نمایید .  

http://www.dotic.ir
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 تسهیالت موضوع این ماده صرفاً بـه مـدیران و کارکنـان داراي رابطـه اسـتخدامی بـا                    -ث
  .قابل پرداخت است) استثناي مأمورین به(دستگاه 
 تـسهیالت   تواننـد از   ت عامل در صـورتی مـی      أهی/ ت مدیره أ مدیران عامل و اعضاي هی     -ج

مند گردند که حداقل دو سال از حضور آنها در دستگاه مربوط سپري شـده               موضوع این ماده بهره   
  .هاي دولتی استفاده نکرده باشند و از تسهیالت مذکور در سایر دستگاه

ت مـدیره غیرموظـف ممنـوع      أ پرداخت تسهیالت رفاهی موضوع این ماده به اعضاي هی         -چ
  .است

اي تسهیالت موضوع این مـاده براسـاس دسـتورالعملی اسـت کـه       شرایط و ضوابط اعط  -ح
نامه توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، وزارت  ظرف دو هفته پس از ابالغ این تصویب

  .امور اقتصادي و دارایی و سازمان تهیه و ابالغ خواهد شد
زایش هاي قانونی و خـاص کـه بـه منظـور تـشویق، ایجـاد انگیـزه، افـ                    پرداخت ـ40ماده  

هـاي اجرایـی داراي    وري، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنـان در دسـتگاه      بهره
نظیر سازمان امـور مالیـاتی کـشور، گمـرك جمهـوري اسـالمی ایـران، دیـوان                  (قانون پرداخت   

اي درآمدهاي اختـصاصی سـال جـاري در چـارچوب            و از محل اعتبارات هزینه    ) محاسبات کشور 
هـاي    ظرف دو هفته پس از ابالغ این تـصویبنامه توسـط هـر یـک از دسـتگاه                  دستورالعملی که 

هـاي مزبـور موظفنـد رونوشـت         دسـتگاه . شـود، قابـل انجـام اسـت        یادشده تهیـه و ابـالغ مـی       
  .هاي یادشده را به سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارایی ارسال کنند دستورالعمل
هاي رفـاهی بـه هـر نحـو و      ت پاداش و کمکهاي اجرایی باید در پرداخ    دستگاه -41ماده  

هـاي   شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط صـرفاً در چـارچوب ضـوابط و دسـتورالعمل         
شـود،   صالح ابالغ مـی   نامه توسط مراجع ذي    مصوب که ظرف دو هفته پس از ابالغ این تصویب         

 . اقدام کنند
تواننـد در مـورد    ي دولتـی نمـی  ها ت مدیره شرکتأهاي اجرایی و اعضاي هی رؤساي دستگاه 

  .نفع باشند هاي رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذي پاداش و کمک
قـانون تنظـیم بخـشی از       ) 85(مـاده   ) ب( به استناد بنـد      –)9/4/1395الحاقی  ( 42ماده  

ــت   ــالی دول ــررات م ــصوب –مق ــماره – )1(1380 م ــصوبه ش ــورخ 588271 و م  6/4/1395 م
  

االجـرا    آزمایشی و الزم  ( 27/11/1380مصوب   لت  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو        85 بند ب ماده     ـ1 
جـایی     شود متناسب با تغییر تـشکیالت، جابـه         لت اجازه داده می     به دو  ):پایان دوره برنامه پنجساله پنجم توسعه     تا  
ریـزي    اساس پیـشنهاد سـازمان مـدیریت و برنامـه          هاي اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوري بر         ظایف بین دستگاه    و

   . مصوب را تغییر دهداي هاي سرمایه اي و تملک دارایی ، اعتبارات هزینه)1(*کشور

t  
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 مبنی بر انتقال کلیه وظایف، اختیارات، نیروي انسانی، امکانات، تجهیـزات،            )1(عالی اداري  ايشور
هـا، سـازمان     اي استان  آالت راهداري به ادارات کل راهداري و حمل و نقل جاده           خودرو و ماشین  
  : مکلف است)2(ریزي کشور مدیریت و برنامه

شـده از ادارات کـل راه و    ه موارد منتقل مربوط ب1395اي بودجه سال   اعتبارات هزینه –الف  
سازمان راهداري و حمـل و  (شهرسازي هر استان را به تفکیک در اختیار وزارت راه و شهرسازي             

هاي مأموریـت مربـوط بـه      صرف هزینه  قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط،       ) اي نقل جاده 
    .ها شود استان

اي  ها ردیـف بودجـه    اي استان   حمل و نقل جاده     براي هر یک از ادارات کل راهداري و        –ب  
شـوراي  . اي ایجـاد نمایـد     اي سـازمان راهـداري و حمـل و نقـل جـاده             فرعی ذیل ردیف بودجه   

ریزي و توسعه هر استان مکلف است براي برقراري عملیات اجرایی و عدم وقفه و خلل در                  برنامه
 مربوط به موارد    1395اي بودجه     سرمایه هاي ها اعتبارات تملک دارایی    انجام امور راهداري استان   

کـل راهـداري و حمـل نقـل      شده از اداره کل راه و شهرسازي آن استان را در اختیـار اداره           منتقل
کارگروهی مرکـب   . کل هزینه شود   حساب آن اداره   اي همان استان قرار دهد تا از طریق ذي         جاده

و شهرسـازي و وزارت امـور اقتـصادي و          ، وزارت راه    )3(ریزي کـشور   از سازمان مدیریت و برنامه    
ریزي و  شوراي برنامه. نماید ها نظارت می دارایی بر نحوه تعیین سهم هر یک از ادارات کل استان  

  .توسعه هر استان موظف است در اجراي این ماده از تصمیمات کارگروه مزبور تبعیت نماید

                                                                                                        
u  

  . کشوربرنامه و بودجهسازمان در حال حاضر، رییس   ـ 1*

مـصوب   اصالح تغییرات تـشکیالتی در حـوزه حمـل و نقـل وزارت راه و ترابـري                مصوبه   جهت مالحظه   ـ1 
ــصوب 27/2/1382 ــوراي 27/2/1395 م ــالی اداري ش ــه ع ــررات ج   ب ــوانین و مق ــی ق ــامانه مل ــشانی  .ا.س ــه ن ا ب

www.dotic.ir  نماییدمراجعه.  
  . کشور سازمان برنامه و بودجه، در حال حاضر ـ3 و2 

http://www.dotic.ir


  
  

  ي اجراییها نامه آیین
  
  

  قانون بودجه ) 5(بصره ت) هـ(نامه اجرایی بند  آیین
   کل کشور1395سال 

  وزیران  هیأت26/3/1395مصوب 
  : روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  در این آیین-1ماده 

قـانون بودجـه    ) 5(تبـصره   ) هـ(نام موضوع بند      اسناد با نام یا بی    :  اسناد خزانه اسالمی   -الف
هـاي مـسجل خـود بـا حفـظ             دولت به منظور تسویه بدهی     که) نوع اول ( کل کشور    1395سال  

التفاوت قیمت تمام شـده بـرق و          اي و مابه    هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    قدرت خرید بابت طرح   
قانون ) 20(هاي برق و آب مطابق ماده      آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت          

. نماید ین به طلبکاران غیردولتی واگذار میمحاسبات عمومی کشور به قیمت اسمی و سررسید مع     
  .باشند این اسناد معاف از مالیات می

به ازاي یک سال    %) 15(مبلغی متناسب با حداکثر مبلغ پانزده درصد        :  حفظ قدرت خرید   -ب
  .شود تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران غیردولتی به مبلغ بدهی مسجل اضافه می

ت دولـت بـه طلبکـاران غیردولتـی طـرف حـساب در              بدهی قابل پرداخ  :  بدهی مسجل  -پ
قانون محاسـبات عمـومی کـشور    ) 19(اي که به استناد ماده     هاي سرمایه   هاي تملک دارایی    طرح

حساب و رییس دستگاه  تسجیل شده و به تأیید ذي  )1(قانون مذکور ) 20(ایجاد و با توجه به ماده       
  .ربط رسیده باشد اجرایی ذي

 پیمانکاران و سایر اشـخاص حقیقـی و حقـوقی غیردولتـی طـرف               : طلبکاران غیردولتی  -ت
  

   :1/6/1366 مصوب قانون محاسبات عمومی کشوراز  ـ1 
  : تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از-  19ماده 
  .جام دادن خدمت تحویل کاال یا ان- الف 
  .ی که با رعایت مقررات منعقد شده باشدی اجراي قراردادها- ب 
  .صالح  احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذي- ج 
  .المللی با اجازه قانون ها یا مجامع بین المللی و عضویت در سازمان  پیوستن به قراردادهاي بین- د 

 .کننده بدهی  قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثباتسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی  ت- 20ماده 
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اي منـدرج در پیوسـت       هاي سرمایه  هاي تملک دارایی   هاي اجرایی مجري طرح    حساب با دستگاه  
قـوانین بودجـه    ) اي اي سـرمایه  هـ   هاي تملک دارایی   اعتبار طرح (هاي متفرقه    و ردیف ) 1(شماره  

دولتی آب و برق از جمله سازمان تـأمین اجتمـاعی          کنندگان غیر  سنواتی و تولیدکنندگان و عرضه    
هـاي اجرایـی بـه طـور         اي از دسـتگاه    هاي سرمایه  هاي تملک دارایی   که در راستاي اجراي طرح    

  . باشد مستقیم یا غیرمستقیم داراي مطالبات می
قیمتی که در متن اسناد نوشته شده و دولـت پرداخـت آن را در سررسـید              :  قیمت اسمی  -ث

  .  استتضمین نموده
قیمت اسناد خزانه اسالمی در بازار ثانویه که بر حـسب مقتـضیات عرضـه و                :  قیمت روز  -ج

  . شود تقاضا تعیین می
بازارهاي مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله فرابورس ایران و           :  بازار ثانویه  -چ  

 . بورس تهران
هـاي     غیردولتی طرف حـساب طـرح      تسویه دفتري و وجه التزام طلبکاران     :  تسویه بدهی  -ح

اي توسط دولـت در قبـال ارایـه اسـناد خزانـه اسـالمی موضـوع ایـن                هاي سرمایه   تملک دارایی 
  . نامه آیین

هر نوع ورقه یا مستندي که متضمن حقوق مالی قابـل نقـل و انتقـال بـراي                 :  ابزار مالی  -خ
ـ   ) 1(ماده  ) 24(مالک عین و یا منفعت آن باشد موضوع بند           ازار اوراق بهـادار جمهـوري      قـانون ب

  .)1( -1384 مصوب -اسالمی ایران
بانکی که پـس از تعیـین توسـط وزارت امـور اقتـصادي و دارایـی و بانـک            :  بانک عامل  -د

مرکزي جمهوري اسالمی ایران از طرف ناشر نسبت به عرضه اسـناد خزانـه اسـالمی، پرداخـت             
ور مربوط، طبق قرارداد عاملیت مبـادرت  اصل قیمت اسمی اسناد پس از سررسید و انجام سایر ام     

وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران در مـوارد لـزوم       . ورزد  می
هـاي الزم   توانند نسبت به انتخاب چند بانک عامل و یا در صـورت فـراهم بـودن زیرسـاخت             می

 . نسبت به حذف بانک عامل اقدام نمایند
 اقتصادي و دارایی که به نمایندگی از دولت اجازه انتـشار اسـناد خزانـه                وزارت امور :  ناشر -ذ

  
هـر نـوع   : اوراق بهـادار  :1/9/1384 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران مصوب      1 ماده   24 بند   ـ1 

، )1(*شـورا . ورقه یا مستندي است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال براي مالک عین و یا منفعت آن باشـد                     
مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هـم  . ق بهادار قابل معامله را تعیین و اعالم خواهد کرد        اورا

  .در نظر گرفته شده است
 .باشد  میعالی بورس و اوراق بهادار شوراي منظور  - 1*
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 .اسالمی را دارد
هـاي   هاي تملک دارایـی  کنندگان تجهیزات طرح مشاوران، سازندگان و تأمین :  پیمانکاران -ر

اي و شخص حقیقی یا حقوقی که طرف دیگر امضاکننده پیمان است و اجـراي موضـوع                   سرمایه
نماینـدگان و جانـشینان قـانونی       .  اسناد و مدارك پیمان، به عهده گرفته است        پیمان را بر اساس   

 .باشند پیمانکار، در حکم پیمانکار می
 واگذاري اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید با سررسیدهاي یـک، دو و سـه                -2ماده  

التفـاوت   بـه اي و ما هاي سرمایه  هاي تملک دارایی    ساله به منظور تسویه بدهی مسجل بابت طرح       
هاي بـرق و آب   قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت 

به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هـزار          ) )1(قانون محاسبات عمومی کشور   ) 20(مطابق ماده   (
وان اسناد مزبور به عن   . ریال به طلبکاران غیردولتی مجاز است     ) 000/000/000/000/75(میلیارد  

سقف واگـذاري   . شود ابزار مالی محسوب شده و با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر می             
ریـال خواهـد    ) 000/000/000/000/15( اسناد یادشده در هر مرحله به میزان پانزده هزار میلیارد         

 . بود
 بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صـدور حوالـه بـراي هـر یـک از                    -1تبصره  

هاي صادره طلبکاران غیردولتی توسط مقـام مجـاز دسـتگاه            ها یا صورت حساب    رت وضعیت صو
 . باشد حساب تا تاریخ انتشار اسناد خزانه اسالمی می اجرایی عهده ذي

که از  ) 1(ماده  ) ب(هاي مسجل شده قابل پرداخت موضوع بند          براي کلیه بدهی   -2تبصره  
سال سپري شده باشـد، بـا همـان     د، کمتر یا بیشتر از یک    تاریخ تسجیل آنها تا تاریخ انتشار اسنا      

 .شود نرخ ذکر شده متناسب با دوره زمانی به مبلغ بدهی مسجل شده اضافه می
 تعیین قیمت اسمی و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه اسالمی، تاریخ و روش   -3ماده  

هـاي اجرایـی از      ک از دسـتگاه   واگذاري توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی، تعیین سهم هر یـ           
ریـزي   اسناد خزانه اسالمی و نحوه تسویه حـساب مطالبـات توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه                 

بندي طلبکاران غیردولتی براي واگذاري اسناد خزانه اسالمی توسـط دسـتگاه             اولویت  و )2(کشور
  .شود ربط انجام می اجرایی ذي
کـل کـشور     داري صات آن بـه تأییـد خزانـه        انتشار اسناد خزانه اسالمی که مشخـ       -4ماده  

  .شود ت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام میأرسد، تحت نظر هی می
 ناشر مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انتشار اسناد خزانـه                -1تبصره  

  
 .نامه رجوع شود  همین آیین1 به زیرنویس بند پ ماده  ـ1 
 .ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه در حال حاضر،  ـ2 
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  . اقدام نماید)1(هاي مجاز سامانهیا اسالمی به صورت الکترونیکی از طریق بانک عامل و 
 یک برگ سند خزانه اسالمی معادل مبلغ انتشار هر مرحله با امضاي وزیـر امـور         -2بصره  ت

  .اقتصادي و دارایی باید از سوي چاپخانه دولتی ایران به عنوان سند پشتیبان چاپ شود
 نام و مشخصات خریداران اسناد خزانه اسالمی با نـام در موقـع واگـذاري توسـط                  -5ماده  
  .شود ر بازار سرمایه در گواهی خرید آن درج میرکن مربوط د/ بانک عامل
رکن مربوط در بازار سرمایه مکلف است صورت اسناد خزانه اسالمی           /  بانک عامل  -6ماده  

واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر وزارت امور اقتصادي و دارایی تـا پایـان هـر مـاه بـه                        
  .وزارتخانه مذکور اعالم نماید

رکـن مربـوط در   / سالمی پس از سررسید از طریق شعب بانک عامل اسناد خزانه ا   -7ماده  
  .بازار سرمایه در وجه دارنده یا مالک اسناد قابل پرداخت است

/  عامـل   قیمت اسمی اسناد خزانه اسالمی واگذار شده در سررسید در اختیار بانـک             -8ماده  
زانـه اسـالمی مـشمول    پرداخت قیمت اسمی اسـناد خ   . گیرد رکن مربوط در بازار سرمایه قرار می      

/ بانـک عامـل  تواند هر زمان پس از سررسید بـه   مرور زمان نخواهد بود و دارنده یا مالک آن می    
  )2(.مراجعه و صرفاً قیمت اسمی اسناد را دریافت نمایدرکن مربوط در بازار سرمایه 

خـت  ریزي کشور موظف است اعتبارات الزم براي بازپردا         سازمان مدیریت و برنامه    -9ماده  
قیمت اسمی اسناد خزانه اسالمی در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح                 

در صورت عدم وجود یا تکافوي اعتبار مـصوب در بودجـه            . بودجه ساالنه کل کشور منظور نماید     
عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی در سررسید توسط وزارت امور اقتـصادي و دارایـی از محـل                   

این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده بـه   . ومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است       درآمد عم 
  .قوت خود باقی است

 داد و ستد ثانویه اسناد خزانه اسالمی پس از واگذاري بـه طلبکـاران غیردولتـی،              -10ماده  
هیـدات  سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف اسـت تم . پذیر است صرفاً از طریق بازار ثانویه امکان 

الزم را برابر قوانین و مقررات مربوط درخصوص پذیرش و انجام معاملـه اسـناد خزانـه اسـالمی                
  .نامه در بازار ثانویه به عمل آورد آیین موضوع این

  
» هاي مجـاز  یا سامانه« دبیر هیأت دولت عبارت 19/5/1395 مورخ 59129/53203 به موجب نامه شماره     ـ1 

 .درج شده بود که در متن اصالح گردید» هاي مجاز سامانه«به صورت عبارت 
رکـن  / بانـک عامـل  « دولت عبـارت   دبیر هیأت19/5/1395 مورخ 59129/53203 به موجب نامه شماره   ـ2 

 درج  »بانـک عامـل   « و   »عامل رکن مربوط در بازار سـرمایه      / بانک «هاي  به صورت عبارت  » مربوط در بازار سرمایه   
 .شده بود که در متن اصالح گردید



 89  هاي اجرایی  نامه آیین

  .تواند به عنوان وثیقه نیز مورد استفاده قرار گیرد  اسناد خزانه اسالمی می-تبصره 
 زمان قبل از سررسید با تأمین وجه از محل          داري کل کشور مجاز است هر       خزانه -11ماده  

اسـناد  . اعتبارات مصوب مربوط، اسناد خزانه اسالمی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید   
  .باشد بازخرید شده قابل توزیع مجدد نمی

 دستگاه اجرایی موظف است کسورات قانونی مربوط به صورت وضعیتی را که از              -12ماده  
شود از محل تخصیص اعتبـارات طـرح پرداخـت           ري اسناد خزانه اسالمی تسویه می     طریق واگذا 

  .نماید
 مطالبات قطعی دولت بابت کسور قانونی که بـه نیابـت از طلبکـاران غیردولتـی                 -1تبصره  

شود، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تـسویه   هاي اجرایی بدهکار کسر می     توسط دستگاه 
  .باشد می

گذاري اسناد خزانه اسالمی در قبال سپرده حسن اجراي کار با رعایت ترتیبات              وا -2تبصره  
نامــه تــضمین معــامالت دولتـی موضــوع تــصویبنامه شــماره   آیـین ) 6(مــاده ) ت(مقـرر در بنــد  

  .مجاز است )1(22/9/1394هـ مورخ 50659ت/123402
  

  :24/8/1394 مصوب نامه تضمین معامالت دولتی آیین 6ماده  از ـ1 
اجـراي کـار معـادل ده درصـد از هـر پرداخـت بـه اسـتثناي         بابـت تـضمین حـسن    : سپرده حسن اجـراي کـار      -ت

   .شود پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز می پیش
و ) چ(،  )ج(،  )ث( ،  )پ(و  ) الف(هاي موضوع بندهاي     نامه تا صد در صد مبلغ سپرده حسن اجراي کار در ازاي ضمانت           

باشـد بـه پیمانکـار      ) 4(مـاده   ) ث( موضـوع بنـد      تواند حداکثر پنجـاه درصـد آن از تـضمین           که می  )1(*)4(ماده  ) ح(
  .شود بازگردانده می

 : باشد می نامه به شرح زیر هاي مقرر در آیین  ضمانتنامه-4ماده  -1*
هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غیر بانکی که داراي مجوز فعالیـت از                ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه     –الف  

 .  ایران هستندسوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی
 .  اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز-ب 
گر داراي مجوز الزم براي فعالیت و صـدور ضـمانتنامه از سـوي بیمـه                  ضمانتنامه صادره توسط مؤسسات بیمه     -پ  

 . مرکزي ایران
 . درصد ارزش اسمی آنمجاز همراه با مهر براي اشخاص حقوقی معادل هشتاد   سفته با امضاي صاحبان امضاي-ت

حـسابان مربـوط بـراي     هـاي اجرایـی و ذي    گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوي دستگاه     -ث  
 . ت دولت استأهاي پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هی همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ

موضـوع قـانون نحـوه    (خرید قبـل از سررسـید    ت بازها و دولت با قابلی   نام تضمین شده بانک     اوراق مشارکت بی   -ج  
 ). انتشار اوراق مشارکت

 .  وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن-چ 
t  



  90   کل کشور1395قانون بودجه سال مجموعه 

 
  کل کشور1395قانون بودجه سال ) 13(تبصره ) و(نامه اجرایی بند  آیین

  وزیران  هیأت30/4/1395مصوب 
  :روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می در این آیین -1ماده 
 کشاورزان و کلیه اشخاص حقیقی و حقـوقی غیردولتـی کـه از              :نفعان مشمول    ذي -الف

شـامل زراعـت، باغبـانی،      (هاي حمایتی، تسهیالت بخش کـشاورزي         هاي عامل و صندوق     بانک
دریافت نموده و خسارت وارده به آنهـا در       ) داري  داري و مرتع     دام و طیور و آبزیان، جنگل      پرورش

  .نامه رسیده باشد این آیین) 3(اثر حوادث غیرمترقبه، به تأیید کارگروه موضوع ماده 
سـوزي    خشکـسالی، سـیل، بـرف، تگـرگ، سـرمازدگی، آتـش           :  حوادث غیرمترقبه  –ب  

گیر گیاهی و دامی و نظایر آن که درآمد انتظاري ناشـی              هاي همه  غیرعمد، زلزله، آفات و بیماري    
  .نامه را با مخاطره جدي مواجه نموده است نفعان مشمول این آیین از فعالیت کشاورزي ذي

هاي دولتـی و غیردولتـی و مؤسـسات مـالی داراي مجـوز از             کلیه بانک  : بانک عامل  –پ  
  .اند اورزي تسهیالت پرداخت نمودهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران که به بخش کش

 تحت تـأثیر حـوادث      1394ها و مناطقی که از سال          در سطح ملی، فهرست استان     -2ماده  
هـا جهـت    اند، توسط سازمان مدیریت بحران کشور تعیین و بـه اسـتانداري        غیرمترقبه قرار داشته  

  .نامه اعالم خواهد شد این آیین) 3(تشکیل کارگروه موضوع ماده 
نامـه، بـر      نفعان مشمول ایـن آیـین       اي، تأیید خسارت وارده به ذي        در سطح منطقه   -3ماده  

، مـدیریت جهـاد کـشاورزي       )رییس کـارگروه  (عهده کارگروهی متشکل از فرمانداري شهرستان       
، نمایندگان صندوق بیمه محـصوالت کـشاورزي و بانـک عامـل و یـا                )دبیر کارگروه (شهرستان  

  .خواهد بودهاي حمایتی در شهرستان  صندوق
 تعیین دوره یا مدت استمهال تسهیالت سررسید شده متناسب با میزان خـسارت              -1تبصره  

هاي کشاورزي و میزان غرامت پرداخت شده توسط صندوق بیمه کشاورزي بـه            وارده نوع فعالیت  
  .نامه است این آیین) 3(نامه، بر عهده کارگروه موضوع ماده  نفعان مشمول این آیین ذي

نامـه   این آیـین ) 3( آن دسته از کشاورزانی که به تشخیص کارگروه موضوع ماده  -2تبصره  
اساس نوع فعالیت کشاورزي، خـسارات وارده بـه آنهـا از طریـق صـندوق بیمـه محـصوالت                     بر

  .شوند کشاورزي تأمین و پرداخت شده است، مشمول حکم این ماده نمی
                                                                                                        

u  
شـوند و طبـق    هاي ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا می هاي صادره توسط صندوق    ضمانتنامه –ح  

 .نمایند اساسنامه فعالیت می
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نامـه را بـه همـراه          ایـن آیـین    نفعـان مـشمول      دبیرکارگروه، فهرست اسامی ذي    -3تبصره  
  .نماید هاي حمایتی اعالم می هاي عامل و صندوق اطالعات مالی مربوط، به بانک

هاي عامل موظفند پس از تأیید کارگروه مربوط، نسبت به امهال تـسهیالت                بانک -4ماده  
نامه به مدت حـداکثر تـا سـه سـال اقـدام               نفعان مشمول این آیین      ذي 1394سررسید شده سال    
هاي امهال مذکور را به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران جهت انعکاس              نمایند و آمار هزینه   

  . اعالم نمایند)1(ریزي کشور به سازمان مدیریت و برنامه
نامه، نسبت به ابالغ  هاي عامل موظفند ظرف دو هفته پس از ابالغ این آیین  بانک –تبصره  

  .هرستانی اقدام نمایندآن به نمایندگان خود در شعب استانی و ش
گذاري در بخش کشاورزي       شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه       -5ماده  

هاي غیردولتـی حمایـت از بخـش کـشاورزي نـسبت بـه امهـال                    موظف است از طریق صندوق    
نامه به مدت حداکثر تا سه سـال        نفعان مشمول این آیین      ذي 1395تسهیالت سررسید شده سال     

  .یداقدام نما
نامه، پس از اعالم بانک عامل از محل اعتبـارات            این آیین ) 5(و  ) 4( بار مالی مواد     -6ماده  

 و یـا اعتبـارات      -)2(1387 مـصوب    -قانون تشکیل سـازمان مـدیریت بحـران کـشور         ) 12(ماده  
  .شود بینی نشده تأمین می پیش

خصـصی  بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران، وزارت کـشور و شـرکت مادرت          -7ماده  
گـذاري در بخـش کـشاورزي موظفنـد گـزارش عملکـرد ایـن                 صندوق حمایت از توسعه سرمایه    

   . ارایه نمایند)3(ریزي کشور نامه را در مقاطع سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه آیین
 

   کل کشور1395قانون بودجه سال ) 5(تبصره ) و(نامه اجرایی بند  آیین
 وزیران  هیأت3/5/1395مصوب 

 : روند نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می  در این آیین-1ه ماد
هاي قطعی   اسناد تعهدي خاصی که به منظور تسویه بدهی: اوراق تسویه خزانه- الف 

دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادي 
 . گیرد خاص طلبکار و متقابالً بدهکار قرار میو دارایی صادر و در اختیار اش

  
 .ریزي کشور در حال حاضر، سازمان مدیریت و برنامه  ـ1 
مندرج در همین مجموعه  31/2/1387قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب       ) 12( به ماده     ـ2 

 .مراجعه شود
 .ریزي کشور  در حال حاضر، سازمان مدیریت و برنامه ـ3 
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ها و مؤسسات دولتی که داراي مطالبات قطعی از اشخاص   وزارتخانه: دستگاه طلبکار-ب 
 . باشند متقاضی می

هاي  هاي تملک دارایی ها، مؤسسات دولتی و طرح وزارتخانه : دستگاه بدهکار-پ 
شود و مربوط به  مین میأ بودجه عمومی دولت تها از محل هایی که اعتبارات آن طرح(اي  سرمایه

که داراي بدهی قطعی به ) باشد هاي دولتی می مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکت
 . باشند اشخاص متقاضی می

 اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور : اشخاص متقاضی-ت 
لبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه ط/به دستگاه بدهکار/ها از تسویه مطالبات و بدهی

 . باشند می
هاي بدهکار به اشخاص متقاضی که به   بدهی دستگاه:هاي قطعی دولت  بدهی–ث 

 در چارچوب مقررات مربوط - 1366 مصوب -قانون محاسبات عمومی کشور) 19(استناد ماده 
 تسجیل شده و به تأیید )1(قانون مذکور) 20( ایجاد و با توجه به ماده 1393تا پایان سال 

و رییس دستگاه )  عناوین مشابهیاحساب مدیر مالی  هاي اجرایی فاقد ذي در دستگاه(حساب  ذي
 . ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد اجرایی ذي

بع هاي طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منا  مطالبات دستگاه: مطالبات قطعی دولت-ج 
هاي  هاي نفتی، منابع حاصل از واگذاري شرکت استثناي منابع حاصل از نفت و فرآورده عمومی به

 - درآمد(و درآمدهاي داراي مصارف خاص ) هاي آتی با سررسید سال جاري و سال(دولتی 
حساب مدیر مالی یا عناوین  هاي اجرایی فاقد ذي در دستگاه(حساب  که به تأیید ذي) هزینه
 . ربط رسیده باشد رییس دستگاه اجرایی ذيو ) مشابه

 اشخاص متقاضی براي دریافت اوراق تسویه خزانه باید درخواست خود را براساس -2ماده 
 . شرایط اعالمی وزارت امور اقتصادي و دارایی به وزارتخانه مذکور ارایه کنند

 . نماید  ارایه درخواست براي اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی-1تبصره 
قانون بودجه ) 5(تبصره ) و(د  مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بن-2ه تبصر

 .  ایجاد شده باشد1393باید تا پایان سال   می کل کشور، صرفا1395ًسال
 وزارت امور اقتصادي و دارایی پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی بر -3ماده 

ر، اقدامات الزم براي بررسی و تعیین هاي بدهکار و طلبکا اساس اطالعات دریافتی از دستگاه
  

نامـه   آیـین  1 در پاورقی بند پ مـاده  1/6/1366  مصوبقانون محاسبات عمومی کشور) 20(و  ) 19 (مواد  ـ1 
 در همـین مجموعـه درج شـده    26/3/1395مـصوب    کل کشور1395قانون بودجه سال ) 5(تبصره ) هـ(اجرایی بند  

 .است 
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 . دهد ها را انجام می تکلیف درخواست
قانون مدیریت ) 5(هاي اجرایی موضوع ماده   در اجراي این ماده کلیه دستگاه-تبصره 

 مکلفند اطالعات مورد نیاز را بر اساس اعالم وزارت امور – )1(1386 مصوب -خدمات کشوري
پذیر و  قانون رفع موانع تولید رقابت) 1( تکالیف مقرر در ماده اقتصادي و دارایی و الزامات و

نامه اجرایی آن موضوع تصویبنامه شماره   و آیین–) 2(1394 مصوب - ارتقاي نظام مالی کشور
هاي صادره به وزارت مذکور ارسال   و بخشنامه)3(17/5/1394 هـ مورخ 52230ت /61240
 . نمایند

) 5(تبصره ) و(شود در اجراي بند   و دارایی اجازه داده می به وزارت امور اقتصادي-4ماده 
نامه تا مبلغ یکصد و بیست و   کل کشور و بر اساس مقررات این آیین1395قانون بودجه سال 

هاي قطعی  ریال با صدور اوراق تسویه خزانه، بدهی) 000/000/000/000/125(پنج هزار میلیارد 
 خرجی، تسویه و ضمن – قطعی دولت به صورت جمعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات

تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و 
 . ریزي کشور اعالم نماید سازمان مدیریت و برنامه

هاي قطعی و مطالبات قطعی   مالك تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی-1تبصره 
 .  باشد، مبلغ کمتر خواهد بوددولت متفاوت
هاي اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار ابالغی  هاي هر یک از دستگاه  بدهی-2تبصره 

ریزي کشور مکلف است با رعایت  سازمان مدیریت و برنامه. باشد مصوب مربوط قابل تسویه می
شده از  هاي تسویه یمقررات مربوط نسبت به ابالغ تخصیص اعتبار در مقاطع سه ماهه بابت بده

 کل کشور و بر اساس 1395قانون بودجه سال ) 8(جدول شماره ) 101000 -13(محل ردیف 
 . اعالم وزارت امور اقتصادي و دارایی اقدام کند

نامه   دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجراي فرایند تسویه موضوع این آیین- 3تبصره 
 . دداري نمایداز تسویه نقدي مطالبات اشخاص متقاضی خو

  
ــ  )1395االجرا تا پایان سال    آزمایشی و الزم   (8/7/1386 مصوب    قانون مدیریت خدمات کشوري    5ماده   ـ1 

هـاي دولتـی و      ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکت          زارتخانه کلیه و  :ییدستگاه اجرا 
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان              کلیه دستگاه 

 .شوند ی نامیده مییجراهاي دولتی، دستگاه ا ها و بیمه گسترش و نوسازي صنایع ایران، بانک مرکزي، بانک
 در پـاورقی  1/2/1394  مـصوب -پذیر و ارتقاي نظـام مـالی کـشور    قانون رفع موانع تولید رقابت  ) 1(ماده    ـ2 
 .است   کل کشور، در همین مجموعه درج شده1395 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 37ماده
متن کامل آن به سـامانه ملـی        جهت مالحظه . باشد  وزیران می   هیأت 11/5/1394نامه مزبور مصوب       آیین  ـ3 

  .نماییدمراجعه  www.dotic.irا به نشانی .ا.قوانین و مقررات ج

http://www.dotic.ir
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 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در -5ماده 
، به )1(پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت) 2(ماده ) پ(اجراي بند 

هاي مذکور بابت مواردي چون  است با بدهی دولت به شرکت  هاي دولتی منتقل شده شرکت
از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل ) یید سازمان حسابرسیأبا ت(هاي تکلیفی  یمتیارانه ق

 . تسویه است
ها و مطالبات اشخاص حقوقی تعاونی و خصوصی که صد در صد   تسویه بدهی-6ماده 

 . ها متعلق به اشخاص متقاضی باشد، مجاز است سهام و یا مالکیت آن
ی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه  وزارت امور اقتصادي و دارای-7ماده 

سازمان ثبت اسناد . الکترونیکی براي صدور اوراق تسویه خزانه و اعالم تسویه حساب اقدام نماید
و امالك کشور و سازمان ثبت احوال مکلفند از طریق ارایه وب سرویس همکاري الزم را با آن 

 از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت اعالم تسویه حساب. وزارتخانه به عمل آورند
 . باشد می» اوراق تسویه خزانه« بوده و در حکم تسلیم و صدور - )2(1382 مصوب –الکترونیکی 
 اوراق تسویه خزانه صادره در دستگاه بدهکار به حساب دریافتی و پرداختی از -8ماده 

 کل کشور منظور و در 1395قانون بودجه سال ) 8(جدول شماره ) 101000 -13(محل ردیف 
جدول ) 310106(عملکرد ردیف دستگاه اجرایی طلبکار در حکم منابع وصولی تلقی و در 

 کل کشور و منابع عمومی مورد تسویه، اعمال حساب 1395قانون بودجه سال ) 5(شماره
 خرجی اوراق صادره به موجب دستورالعملی است که توسط - نحوه اعمال حساب جمعی. شود می
رت امور اقتصادي و دارایی در چارچوب نظام حسابداري بخش عمومی و استانداردهاي وزا

وزارت امور اقتصادي و دارایی مجاز است به . شود حسابداري بخش عمومی تهیه و ابالغ می
  

   :1/2/1394 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت) 2(ماده از  ـ1 
   ...-الف: دولت موظف است

ورت درخواست اشـخاص حقیقـی و حقـوقی خـصوصی و تعـاونی، مطالبـات خـود از آنـان را بـا بـدهی                           در ص  -پ  
شود، موظـف اسـت مبلـغ     شرکت دولتی که به این ترتیب جایگزین بدهکار می. هاي دولتی به آنها، تهاتر کند    شرکت

  .داري کل کشور واریز کند شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه بدهی تسویه 
 قابـل اجـراء     )1(* اساسـی   قـانون ) 44( و چهارم     هاي کلی اصل چهل    سیاست) د(بند  ) 2( ین بند با رعایت جزء    حکم ا 

   .باشد می
 مقام معظم   1/3/1384 مصوب    اساسی  قانون) 44( و چهارم     هاي کلی اصل چهل    سیاست) د(بند  ) 2( جزء  -1*

 . تاس   قانون بودجه درج شده2رهبري در پاورقی بند الف تبصره 
ــررات ج     جهــت مالحظــه -2  ــوانین و مق ــی ق ــامانه مل ــه س ــور ب ــانون مزب ــل ق ــتن کام ــشانی .ا.م ــه ن ا ب

www.dotic.ir  ،نماییدمراجعه یا مجموعه قانون تجارت از انتشارات این معاونت.  

http://www.dotic.ir
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هاي بدهکار و طلبکار نظارت  طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه
 . مذکور مکلف به همکاري و ارایه اطالعات الزم خواهند بودهاي  نموده و دستگاه

 کل کشور و 1394قانون بودجه سال ) 6(تبصره ) ي(نامه اجرایی بند   آیین-9ماده 
پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور موضوع تصویبنامه  قانون رفع موانع تولید رقابت) 2(ماده ) الف(بند

  .شود  لغو می1394/2/2 هـ مورخ 52895ت /158648شماره 
  



  
  

  نامه تفصیلی واژه
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
    آ
  هـ ب 5 ت  آب
 ج ب 6 ت شرب آب
 ج ب 6 ت سالم شرب آب

  الف ب 5 ت  آب شیرین
 ج ب 6 ت الف، ب 5 ت فاضالب و آب

 و روستایی شرب آبرسانی
 عشایري

 ج ب 6 ت

 ج ب 6 ت شهري آبفاي
 الف ب 5 ت مرزي هاي آب
 و ب 13 ت غیرعمدي يسوز آتش

 30 ت آزادگان
 اشـتغال  غیرحالت آزادگان
 درآمد فاقد معسر

 30 ت

 ب ب 10 ت ب، ب 6 ت آزمایشی
  ه ب 1 ت آسفالت

   ه ب 1 ت  هاي روستایی آسفالت راه

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
  ه ب 1 ت شهرها معابر آسفالت
 هـــاي بیمـــاري و آفــات 
 گیر همه

 و ب 13 ت

  ه ب 9 ت عالی آموزش
    ا 

 ب ب 14 ت رماهتی ابتداي
 هـ ب 5 ت مالی ابزار
هـاي بیمـه      دفترچه ابطال

 پایه درمانی
 24 ت

 ح ب 5 ت ابالغ
 ح ب 5 ت اي ه اجار
 ب ب 10 ت ب، ب 6 ت آزمایشی اجراي
 ح ب 6 ت مالیاتی احکام
 ح ب 5 ت اراضی
 اسـالمی  جمهوري ارتش
 ایران

 ز ب 13 ت

 ح ب 14 ت ب، ب 6 ت افزوده ارزش

 توجه
  ماده، اژه ومخفف »م«حرف 

  و  تبصره  واژهمخفف »ت«حرف 
  .باشد  میبند واژهمخفف  »ب«حرف 
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 ز ب 6 ت التیمعام ارزش
 کارشناسان توسط ارزیابی
 رسمی

 ح ب 5 ت

 و کاالهــا قیمــت اصــالح
 خدمات

 14 ت

 2 ت 29 ، ت1 ت 29 ت )جوانان( ازدواج
 الف ب 13 ت اساسنامه
 اســتقرار محــل اســتان
 معدن

 الف ب 7 ت

 ج ب 6 ت کشور هاي استان
 الف ب 7 ت آهن سنگ کننده استخراج
 18 ت کارفرما استنکاف

 ج ب 4 ت سرمایه اصل هالكاست
 و ب 5 ت تعهدي اسناد
 ز ب 5 ت هـ، ب 5 ت اسالمی خزانه اسناد
 30 ت ،26 ت د، ب 14 ت اشتغال
 و دولتی حقوقی اشخاص
 غیردولتی

 الف ب 14 ت

حقوقی  و حقیقی اشخاص
 آهن سنگ کننده استخراج

 الف ب 7 ت

 حقوقی و حقیقی اشخاص
 خصوصی و تعاونی

 و ب 5 ت

 حقوقی و حقیقی اشخاص
 غیردولتی

 و ب 13 ت

 قــــــانون اصـــــالحیه 
 مــستقیم  هــاي  مالیــات 
 31/4/1394مصوب 

 ح ب 6 ت

 18 ت اظهارنامه
 3 ت استان آتی اعتبارات

 هــاي  برنامــه  اعتبــارات 
 پژوهشی

 ج ب 13 ت

 نـشده   بینـی   پیش اعتبارات
 بودجه قانون

 و ب 13 ت

 ز ب 5 ت مزبور دستگاه اعتبارات
 27 ت استانی نیعمرا اعتبارات

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 16د، ت  ب 9 ت اي هزینه اعتبارات
ــضاي ــأت اع ــی هی  علم
 ها دانشگاه

 الف ب 14 ت

 الف ب 14 ت مدیره هیأت اعضاي
 ج ب 4 ت ب، ب 4 ت ارزي تسهیالت اعطاي

 هــاي  معافیــت  اعطــاي 
 یفـه  خدمت وظ  مشموالن
 یعموم

 ب ب 11 ت

 ز ب 14 ت عام یا خاص نیازمند افراد
 12 ت حقوق افزایش
 ت ج، ب 9 ت ب، ب 9 ت  سرمایه افزایش

 28 ت ،19
 در دولـت  سرمایه افزایش
هاي کشاورزي، ملی     بانک
 و سپه

 28 ت

 د ب 13 ت بنیان دانش اقتصاد
  17، ت 16  ب د، ت13ت   اقتصاد مقاومتی

 الف ب 13 ت هوایی امداد
 ز ب 13 ت الف، ب 13 ت نجات و امداد
 هـ ب 5 ت وزیر امضاي
 ت ح، ب 5 ت ب، ب 2 ت امالك

 ز ب 6
 و ب 13 ت امهال
 ب ب 14 ت عمومی اموال
 19 ت ح، ب 5 ت دولتی غیرمنقول اموال

 الف ب 13 ت اضطراري انبارهاي
 ح ب 5 ت اسالمی صکوك انتشار
 ز ب 5 ت تعهدات انتقال
 ز ب 6 ت مالی انضباط
 ح ب 5 ت انفال
 ز ب 5 ت هـ، ب 5 ت بهادار اوراق
 و ب 5 ت خزانه ویهتس اوراق
ــشارکت اوراق -ارزي مــ
 ریالی

 ج ب 1 ت

 ب ب 5 ت الف، ب 5 ت ریالی مشارکت اوراق
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

ــشارکت اوراق ــنوات م  س
 گذشته

 د ب 5 ت

ــشارکت اوراق ــروش م  ف
 نرفته 

 ج ب 5 ت

 صکوك و مشارکت اوراق
 اسالمی

 د ب 5 ت

 ج ب 5 ت واگذارشده اوراق
 نمـودن  بازآمـاد ( اُوِرهـال 

  )انیروزهو بالگردهاي
 ز ب 13 ت

 31 ت ،30 ت د، ب 14 ت ایثارگران
ــان ــیم ایرانی ــارج مق  از خ
 کشور

 الف ب 14 ت

 الف ب 7 ت معدنی ایمنی
 و توسعه سازمان(ایمیدرو  
 صـنایع  و معادن نوسازي
 )ایران معدنی

 الف ب 7 ت

     ب
 و ب 13 ت اضافی مالی بار
 هـ ب 5 ت بورس بازار
 ب ب 5 ت پول بازار
 هـ ب 5 ت ثانویه بازار
 ج ب 1 ت سرمایه بازار

 سـود  و اصـل  بازپرداخت
 اوراق مشارکت

 5 ت ب، 5 ت ج، ب 1 ت
  د

 سـود  و اصـل  بازپرداخت
 منابع

 3 ت

 الف ب 9 ت اقساط بازپرداخت
هــاي داده  وام بازپرداخــت

 شده
 ت ج، ب 9 ت ب، ب 9 ت
 و ب 13

 ب ب 9 ت شهریه هاي وام بازپرداخت
 ج ب 5 ت سررسید زا قبل بازخرید
 الف ب 14 ت بازرسان

  ه ب 7 ت بازنشستگان
  د ب 9 ت  بازنشستگان فرهنگیان

ــشوري بازنشــستگان  الف ب 14 ت و ک

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 لشکري

 الف ب 13 ت بالگرد امداد هوایی
 ز ب 13 ت هوانیروز بالگردهاي

 هـ ب 5 ت بانام
 ج ب 5 ، ت3ت  عامل )هاي(بانک 
 د ب 4 ت کشاورزي بانک
 ب، ب 2 ت ب، ب 1 ت مرکزي کبان

ــف، ب 4 ت ،3 ت  5 ت الـ
 ،22 ت هـــ ، ب 5 ت د، ب
 ت ،28 ت ،26 ت ،25 ت
ــره 29 ت ،29  29 ت ،2 فق
 3 فقره

 19 ت مسکن بانک
 5 ت ب، ب 2 ت ب، ب ها بانک

 9 ت الــف، ب 9 ت ب، ب
ــف، ب 14 ت د، ب  ت الــ
 3 ت 29 ، ت29 ت ،21

 ملی کشاورزي، هاي  بانک
 سپه و

 28 ت

 از اعـم  کـشور  هاي  کبان
 غیردولتی دولتی،

 و ب 13 ت

 الف ب 13 ت ها بحران
 3 ت غیردولتی بخش

 و خــصوصی هـاي  بخـش 
 تعاونی

ــف، ب 2 ت  4، ت 3 ت الـ
 ب 4 ت  ب ج،  4ب ب، ت    

  ب و5د، ت 
 23 ت شده حسابرسی بدهی
 و ب 5 ت دولت قطعی هاي بدهی
 23 ت مالیاتی هاي بدهی
 ج ب 4 ت مالکیت انتقال بدون
 نفت مالکیت انتقال بدون
 مخازن در موجود گاز و

 ب ب 4 ت

 ب هـ ،    5 ب الف، ت     5ت    برق
ــف، ت 15ت   ب 15 ب الـ
  ب
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 هـ ب 6 ت پاك و تجدیدپذیر برق
 هـ ب 6 ت روستایی برق
 ج ب 13 الف، ت ب 7 ت پژوهشی هاي برنامه
 د ب 1 ت بنزین
ــاه ــاي بنگـ ــال در هـ  حـ
 1395 سال در واگذاري

 ب ب 2 ت

 الف ب 2 ت دولتی هاي بنگاه
 ب ب 2 ت واگذارشده هاي بنگاه
ــاد ــهید بنیـ ــور و شـ  امـ
 ایثارگران

 31 ت ،30 ت

 انقــالب مــسکن بنیــاد
 اسالمی

 27 ت ، ه ب 1 ت

ــان ــاي بنیـ ــصاد هـ  اقتـ
 مقاومتی

 17 ت

 ب ب 11 ت ،3 ت دفاعی بنیه
 هـ ب 6 ت برق بهاي
 ح ب 14 ت سوخت بهاي
 19 ت ح، ب 5 ت بردار بهره

 26 ت د، ب 14 ت بهزیستی
 27 ت ، ه ب 1 ت روستاها بهسازي
 هـــاي دســـتگاه بودجـــه
  اجرایی

  16ت 

 کــل 1395 ســال بودجــه
 کشور

 ب 5 ، ت1 م مــاده واحــده،
 د ب 13 ت ز،

 12 ت مسلح نیروهاي بودجه
 دولتی، هاي  شرکت بودجه

 مؤســـسات و هـــا بانــک 
  دولت به وابسته انتفاعی

 ماده واحده ب ب 

 هـ ب 5 ت سبور
 ز ب 5 ت بهادار اوراق بورس
 الف ب 11 ت المال بیت

 31 ت العالج صعب بیماري
 مــسؤولیت اجبــاري بیمــه
 وســایل دارنــدگان مــدنی
 در زمینـی  موتـوري  نقلیه

   ب الف11ت 

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
  ثالث شخص مقابل

 ح ب 14 ت بیمه سوخت
 الف ب 10 ت ثالث شخص بیمه

ــه ــصوالت بیمـــ  محـــ
 کشاورزي

  ه ب 13 ت

 جمهــوري مرکــزي بیمــه
 ایران اسالمی

 الف ب 10 ت

 هـ ب 5 ت نام بی
    پ
 الف ب 9 ت فنآوري و علم هاي پارك

 د ب 1 ت ها پاالیشگاه
 ت و، ب 5 ت ،    ه ب 1 ت سال پایان

 7 ت ب، ب 6 ت ز، ب 5
 ،20 ت ح، ب 14 ت ب، ب
 28 ت

 ح ب 14 ت 1394سال  پایان
 24 ت ماه شهریور پایان
 الف ب 13 ت نجات و دامدا هاي پایگاه

 الف ب 10 ت )بیمه فروش(پرتفوي 
ــابع محــل از پرداخــت  من
 اسالمی جمهوري موجود

 3 ت

ــت ــدي پرداخـــ  و نقـــ
 غیرنقدي

 14 ت

 الف ب 7 ت برداري بهره پروانه
 16 ت اقتصادي هاي پروژه
 الف ب 5 ت باال راندمان با هاي پروژه

 ب 14 ت ب، ب 11 ت پزشکان
 الف

 صــکوك تــشاران  پــشتوانه
 اسالمی

 ح ب 5 ت

 الف ب 7 ت نزولی پلکانی
 22 ت اسالمی انقالب پیروزي

 18 ت ج، ب 5 ت )ان(پیمانکار 
    ت
 18 ت مالیات پرداخت در تأخیر



  100    کل کشور1395مجموعه قانون بودجه سال 
   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 ز ب 6 ت انتقال تاریخ
 ج ب 5 ت تجهیزات کنندگان تأمین

 ح ب 14 ت تبخیر سوخت
 الف ب 4 ت ریال به دالر تبدیل
 هاي  فرآورده به گاز تبدیل

 شیمیایی
 الف ب 5 ت

 الف ب 14 ت تجار
 و نـوآوري  سـازي   تجاري
 اختراعات

 الف ب 4 ت

 الف ب 13 ت هوایی امداد تجهیزات
 ز ب 5 ت دار اولویت هاي تخصیص
  د ب 6 ت  مالیاتی تخفیفات
  د ب 6 ت  گمرکی تخفیفات
 21 ت ها تراکنش
 ب 4 ت ،3 ت ب، ب 2 ت تسهیالت

 ب 9 ت ج، ب 4 ت ب،
 ب 14 ت و، ب 13 ت الف،
 ،29 ت ،28 ت ،26 ت د،
 فقـره  29 ت ،1 فقره 29 ت
2 

 ج ب 4 ت ب، ب 4 ت ارزي تسهیالت
 د ب 14 ت اشتغال تسهیالت
 ب ب 2 ت ها بنگاه به تسهیالت
ــسهیالت ــأمین ت ــالی ت  م

 )فاینانس(خارجی 
 3 ت

 الحـسنه  قـرض  تسهیالت
 بانکی

 26 ت

 الحـسنه  قـرض  تسهیالت
 ازدواج

 ت ،1 فقـــره 29 ت ،29 ت
 2 فقره 29

 ت ،  ه ب 1 ت ب، ب 1 ت تسویه
 23 ت ب، ب 7 ت ز، ب 5

 و ب 5 ت هـ، ب 5 ت بدهی تسویه
 الف ب 10 ت تصادفات
 ت ح، ب 5 ت ب، ب 2 ت تصرف

 ز ب 6

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 ب ب 14 ت عمومی اموال در تصرف
ــصفیه ــه ت ــاي خان  و آب ه
 فاضالب

 الف ب 5 ت

 د ب 4 ت اعتبار تضمین
ــضمی ــت و تـــ ن دولـــ
  شهرداري

   ب د5ت 

 و هــا ســازمان تــضمین
 و تابعـــه هـــاي شـــرکت

ــط ذي وزارت راه و  ربــــ
  شهرسازي

  ج ب 4 ت

 ب ب 4 ت نفت وزارت تضمین
ــضمین  بخـــــش  از تـــ
 غیردولتی

 3 ت

ــضمین ــاي ت ــه الزم ه  ب
 عامل هاي بانک

 3 ت

ــف، ب 2 ت تعاونی  4 ت ،3 ت الـ
 4 ت ب، ب 4 ت الــف، ب
 ب 5 ت د، ب 4 ت ج، ب
 و

 نگهـــــداري و تعمیـــــر
 سازمانی هاي خانه

 12 ت

 ح ب 5 ت بردار بهره تغییر
 12 ت تطبیق تفاوت
 ب ب 11 ت دفاعی بنیه تقویت
 د ب 14 ت ملی تولید تقویت
 ب ب 10 ت ب، ب 6 ت تمدید
 قانون اجراي مدت تمدید
 پنجم پنجساله برنامه

 3 ت

ــک ــی تملـ ــاي دارایـ  هـ
 اي سرمایه

 9 ت هــ،  ب 5 ت الف، ب
 ت الـف،  ب 13 ت الف، ب
16 

 اي  سرمایه هاي  دارایی تملک
 دولتی هاي شرکت

 د ب 9 ت

ــک ــی تملـ ــاي دارایـ  هـ
    تمام نیمه اي سرمایه

   ب ب5ت 
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 ب ب 7 ت تنخواه
 23 ت تهاتر
 الف، ب 15 ت هـ، ب 6 ت توانیر

 ب ب 15 ت
 و اقتـصادي  فنـی،  توجیه
 مالی

ــف، ب 5 ، ت3ت   5 ت الـ
 ب ب

 3 ت محیطی زیست توجیه
 ح ب 14 ت توزیع سوخت

 ت ج، ب 1 ت ب، ب 1 ت تولید
 6 ت الف، ب 5 ت و، ب 1
 ب 7 ت ح، ب 6 ت هـ، ب
 ت ،14 ت ج، ب 7 ت الف،
 ت الف، ب 15 ت د، ب 14
25 

 د ب 7 ت داخلی تولید
 د ب 7 ت مشترك تولید

 د ب 7 ت تولیدکنندگان
    ث
 ح ب 5 ت اموال کلیه ثبت
 یافتدر افراد براي  نام  ثبت
 یارانه

 ط ب 14 ت

    ج
 30 ت جانبازان

 ح ب 14 ت جایگاهداران سوخت
 ب ب 14 ت جرم
 18 ت کارفرما استنکاف جریمه
 3 فقره 29 ت متخلف هاي بانک جریمه

 از ناشـی  دیرکـرد  جریمـه 
 هـاي   پرداخت جریمه  عدم

 رانندگی

 20 ت

غائـب   مـشموالن  جریمه
 عمومی وظیفه خدمت

 ب ب 11 ت

 ج ب 14 ت نقدي جریمه
 20 ت رانندگی هاي جریمه
ــق بــه  هــاي جریمــه  18 تمتعل

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 قراردادهاي پیمانکاري

همراه  گازهاي آوري  جمع
 نفت

 ب ب 4 ت

 د ب 6 ت و، ب 5 ت خرجی -جمعی
  ه ب 14 ت خانوار جمعیت

 احمـــر هــالل  جمعیــت 
 ایران اسالمی جمهوري

 الف ب 13 ت

 ب، ب 2 ت ب، ب 1 ت ایران اسالمی جمهوري
ــف، ب 4 ت ،3 ت  5 ت الـ
 ب 7 ت هــ،  ب 5 ت د، ب
 13 ت الـــف، ب 10 ت ب،
 ت ز، ب 13 ت الــــف، ب
 ،28 ت ،26 ت ،25 ت ،22
 29 ت

 و ب 13 ت شهرستان جهادکشاورزي
ــف، ب 5 ت جوانان  د، ب 14 ت ال

 2 فقره 29 ت ،29 ت
    چ
 8 ت هـ، ب 6 ت کشاورزي هاي چاه
 ح ب 14 ت ماه چهار
    ح
 30 ت اشتغال حالت

 کارکنــان حقــوق حــداقل
 دولت

 31 ت ،30 ت

   ب الف14ت   حذف یارانه نقدي
ــف، ب 7 ت عمومی درآمد حساب  ج، ب 7 ت الـ

 ت ب، ب 9 ت د، ب 7 ت
 20 ت ب، ب 11

 نــزد مخــصوصی حــساب
 کشور کل داري خزانه

 12 ت

 الف ب 15 ت حسابداري
 ج ب 7 ت حسابرس

 الف ب 7 ت انتفاع حق
 الف ب 7 ت اريبرد بهره انتفاع حق

 الف ب 7 ت پروانـــه انتفـــاع حـــق
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 برداري بهره
 الف ب 10 ت ثالث شخص بیمه حق
 ز ب 6 ت محل تصرف حق

 تــــا دسترســــی حــــق
 و سرمایه اصل استهالك

 آن سود

 ج ب 4 ت

 ز ب 6 ت پیشه یا کسب حق
 31 ت نگهداري حق
 ز ب 6 ت محل واگذاري حق
 ت ب، ب 7 ت ز، ب 6 ت حقوق

 ،12 ت ،  ه ب 7 ت ج، ب 7
 ت ،30 ت الـــف، ب 14 ت
31 

 محصوالت انحصار حقوق
 دخانی

 ج ب 7 ت

  ه ب 7 ت بازنشستگان حقوق
 ج ب 7 ت دولتی حقوق
 موقعیـت  از ناشـی  حقوق
 حــال در کــار و کــسب
 برداري بهره و فعالیت

 ز ب 6 ت

 کاالهــاي ورودي حقــوق
 وارداتی

 ب ب 7 ت

 30 ت وظیفه حقوق
 12 ت بگیر حقوق

 و بگیــــــران قحقــــــو
 مـشمول  بگیران  مستمري
 اجتماعی تأمین

 الف ب 14 ت

 ح ب 14 ت حمل سوخت
 بـرون  و درون ونقل حمل
 شهري

 ج ب 4 ت

 و، ب 13 ت الف، ب 13 ت حوادث غیرمترقبه
 ز ب 13 ت

    خ
 12 ت سازمانی هاي خانه

ــانواده ــاي خـ ــسر هـ  26 ت معـ

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 اول دهک سه خانوارهاي
 درآمدي

  ه ب 14 ت

ــاي ــدف خانوارهــ  و هــ
 نیازمند

 14 ت

 14 ت حمایتی خدمات
 د ب 14 ت مهندسی و فنی خدمات
 ب ب 11 ت عمومی وظیفه خدمت
 د ب 7 ت فروشی خرده
ــد ــروش و خری ــناد ف  اس
 اسالمی خزانه

 هـ ب 5 ت

ــد ــروش و خریـ  اوراق فـ
  بهادار

  هـ ب 5 ت

 ز ب 5 ت هـ، ب 5 ت اسالمی خزانه
 الف ب 7 ت استان معین خزانه
 ت ،    ه ب 1 ت د، ب 1 ت کشور کل داري خزانه

 6 ت ج، ب 6 ت ز، ب 5
 7 ت الـف،  ب 7 ت هـ، ب
 ت الــــف، ب 10 ت ج، ب
 ،21 ت ،12 ت ب، ب 11
 23 ت

 الف ب 11 ت خسارات بر عهده دولت
ــسارت ــسالی خ ــا خشک  ی
 سرمازدگی

 و ب 13 ت

 و ب 13 ت خشکسالی
 28 ت اعتباري خطوط
 و ب 1 ت گازرسانی خطوط
 نفـت  انتقـال  لوله خطوط
 گازي میعانات و خام

 د ب 1 ت

 ح ب 14 ت فارس خلیج
 الف ب 13 ت نجات و امداد خودروهاي

    د
 در امــوال  و هــا دارایــی
 دولت مالکیت

 ح ب 5 ت

ــی ــاي دارای ــرمایه ه  ب ب 5 ت اي س
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 تمام نیمه
 و اي  سـرمایه  هـاي   دارایی
 مالی

 الف ب

 ت ج، ب 9 ت ب، ب 9 ت دانشجویان
  ه ب 9

 ج ب 9 ت ب، ب 9 ت اسالمی آزاد دانشگاه
ــف، ب 9 ت ها دانشگاه  ، ه ب 9 ت الـ

 الف ب 14 ت
 ج ب 7 ت دخانیات

 12 ت حقوق حکم در
 9 ت الف، ب 9 ت الف، ب اختصاصی درآمد

 ج ب
ــف، ب 11 ت ساالنه درآمد  ب 14 ت الـ

 الف
ــف، ب 7 ت عمومی درآمد  ج، ب 7 ت الـ

 ت ب، ب 9 ت د، ب 7 ت
 ب، ب 11 ت الـــف، ب 10
 20 ت

  ه ب 7 ت دولت عمومی درآمدهاي
 ز ب 6 ت مالیاتی درآمدهاي
 ز، ب 14 ت ج، ب 14 ت یارانه دریافت

 ط ب 14 ت
 الف ب 14 ت ساالنه دریافتی
 مقام نظر زیر هاي  دستگاه
 رهبري معظم

 ح ب 5 ت

 بـه  اعالمـی  دسـتورالعمل 
 ها بانک

 ب ب 2 ت

 الف ب 15 ت حسابداري دستورالعمل
 پایــه بیمــه هــاي دفترچــه
 درمانی

 24 ت

ــف، ب 4 ت ،3 ت دالر  4 ت الـ
 د ب

 الف ب 14 ت دندانپزشکان
 الف ب 14 ت درآمدي باالي دهک
 ج ب 14 ت دریافتی مبلغ برابر دو

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 1 فقره 29 ت چهارساله بازپرداخت دوره
 ب ب 11 ت دیپلم
 26 ت الف، ب 11 ت دیه

 ت ،   ه ب 7 ت ج، ب 7 ت ها دیون و بدهکاري
 الف ب 15

    ذ
 ج ب 5 ت ربط ذي حساب ذي
    ر
  ه ب 1 ت روستایی هاي راه

  ه ب 9 ت ، ه ب 1 ت رایگان
 الف ب 15 ت ج، ب 7 ت دیون رد

 14 ت اي یارانه هاي ردیف
 د ب 14 ت معسر رزمندگان

 ح ب 6 ت و، ب 1 ت  پذیر رقابت تولید موانع رفع
 ت و، ب 1 ت ،    ه ب 1 ت روستاها

 و ب 6
 ت ج، ب 6 ت ،   ه ب 1 ت روستایی

 هـ ب 6
 ح ب 14 ت ریزش سوخت

    ز
 الف ب 7 ت شناسی زمین
 الف ب 7 ت فرآوري ارزش زنجیره
 الف ب 7 ت تولید زنجیره
 ب ب 11 ت زیردیپلم

ــاي زیرســاخت ــأمین، ه  ت
ــره ــازي ذخی ــع و س  توزی
 فرآورده

 د ب 1 ت

 د ب 14 ت صادراتی هاي زیرساخت
 الف ب 7 ت معدنی هاي زیرساخت

    س
 ح ب 5 ت ها ساختمان
ــادا  ــامانه(سـ ــامع سـ  جـ
 غیرمنقول اموال اطالعات
 )اجرایی هاي دستگاه

 ح ب 5 ت
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 مالیــاتی امــور ســازمان
 کشور

 18 ت

 الف ب 5 ت ایران اتمی انرژي سازمان
 26 ت بهزیستی سازمان
ــازمان ــورس س  اوراق و ب
 بهادار

 هـ ب 5 ت

ــازمان ــت س ــناد ثب  و اس
 کشور امالك

 ب ب 2 ت

 ب ب 2 ت سازي خصوصی سازمان
 و شناســی زمــین ســازمان
 کشور معدنی اکتشافات

 الف ب 7 ت

 و هــا شــهرداري ســازمان
 کشور هاي دهیاري

 ت د، ب 5 ت ،    ه ب 1 ت
 و ب 6

 17 ت سیما و صدا سازمان
ــازمان ــدیریت ســ  و مــ

 ها استان ریزي برنامه
 ج ب 6 ت

ــازمان ــدیری ســ  و تمــ
 کشور ریزي برنامه

 ب 5 ت ب، ب 5 ت ،3 ت
 ز، ب 5 ت د، ب 5 ت ج،
 د، ب 13 ت ب، ب 11 ت
 28 ت ،16 ت د، ب 14 ت

 توسعه و نوسازي سازمان
 مدارس تجهیز و

  ه ب 1 ت

 هـاي   شرکت و ها  سازمان
 راه وزارت ربط  ذي و تابعه
 شهرسازي و

 ج ب 4 ت

 بـه  وابـسته  هـاي   سازمان
 هاي کشور شهرداري

 د ب 5 ت

 و ب 5 ت 1393 سال
ــف، ب 9 ت 1394 سال  ج، ب 9 ت الـ

 28 ت ،20 ت
  ه ب 1 ت 1395 مالی سال
 الحـسنه   قرض هاي  سپرده
 جاري و انداز پس

 29 ت

 اقتــصاد فرمانــدهی ســتاد
 مقاومتی

 16 ت

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 بـه  رسیدگی مردمی ستاد
ــور ــه ام ــه کمــک و دی  ب
 نیازمند زندانیان

 26 ت

 الف ب 14 ت سرپرست خانوار
 ت ج، ب 5 ت ب، ب 5 ت ررسیدس

 18 ت ز، ب 5 ت هـ، ب 5
 18 ت مالیات پرداخت سررسید

 و ب 13 ت سرمازدگی
ــرمایه ــذاران س ــش گ  بخ
 تعاونی یا و خصوصی

 ج ب 4 ت

ــف، ب 7 ت ج، ب 1 ت گذاري سرمایه  الـ
 الف ب 15 ت

 ح ب 5 ت مالکیت سند
 الف ب 7 ت آهن سنگ
  ه ب 14 ت درآمدي اول دهک سه
 و ب 13 ت سال سه
 33 ت ح، ب 5 ت ماه سه
الف،  ب 2 الف، ت  ب 1 ت دولت) سهم( سهام

 ت د، ب 5 ت د، ب 1 ت
  ه ب 13

 یــات شــرکت دخانســهام
 یرانا

 ج ب 7 ت

 بــه متعلـق  الــشرکه سـهم 
 دولت

 الف ب 2 ت

 الف ب 11 ت ج، ب 6 ت ماهه سه
 ح ب 14 ت پایه سهمیه
 3 ت قبل هاي سال سهمیه
 الف ب 13 ت سوانح

 ح ب 14 ت سوخت وسایل نقلیه
 د ب 1 ت هواپیما سوخت
 ح ب 14 ت گیري سوخت
 اقتـصاد  کلی هاي  سیاست
 مقاومتی

 د، ب 14 د، ت    ب 13 ت
 16 ت

 و علـم  کلی هاي سیاست
 فنآوري

 د ب 13 ت
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 و ب 1 ت بلوچستان و سیستان
 د ب 7 ت وارداتی سیگار
    ش

 ج ب 6 ت شرب آب کمبود شاخص
 الف ب 15 ت کشور تقالان شبکه
 انتقال و آوري  جمع شبکه

 فاضالب
 الف ب 5 ت

 توزیع و انتقال هاي  شبکه
 برق

 الف ب 5 ت

 هـ ب 6 ت روستایی برق هاي شبکه
ــف، ت  ب 10 ت ثالث  شخص  ب 10الـ

  ب الف11ب، ت 
 ز ب 14 ت یارانه دریافت شرایط

ــتایی شـــــرب  و روســـ
 عشایري

 ج ب 6 ت

 و ب 1 ت هرمزگان شرق
 هــوایی خــدمات شــرکت
 کشور

 23 ت

 ج ب 7 ت ایران دخانیات شرکت
 تابعـــه دولتـــی شـــرکت

ــط ذي  وزارت راه و ربــــ
 يشهرساز

 ج  ب 4 ت

 تابعـــه دولتـــی شـــرکت
 نفت وزارت ربط ذي

ــف، ب 1 ت  ج، ب 1 ت الـ
 ت هـ ،  ب 1 ت د، ب 1 ت
 و ب 1

 مادرتخصـــصی شـــرکت
 توانیر

الف،  ب 15 ت هـ، ب 6 ت
 ب ب 15 ت

 درتخصـــصیما شـــرکت
 حرارتی برق نیروي تولید

 الف ب 15 ت

ــرکت ــی ش  و آب مهندس
 کشور فاضالب

 ج ب 6 ت

 و آب هــــاي  شــــرکت
ــالب ــتایی فاضــ  روســ

 ها استان

 ج ب 6 ت

 ج ب 6 ت شهري آبفاي هاي شرکت

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 بــــرق هــــاي شـــرکت 
 اي منطقه

 الف ب 15 ت

 هـ ب 5 ت آب و برق هاي شرکت
 الف ب 10 ت اي بیمه هاي شرکت
 الف ب 7 ت تابعه ایمیدرو هاي شرکت
 نیـروي  توزیع هاي  شرکت
 برق

 ب ب 15 ت

 بنیـان   دانـش  هاي  شرکت
 تعاونی و خصوصی

 الف ب 4 ت

 حــال  در هــاي  شــرکت
 1395 سال در واگذاري

 ج ب 2 ت

ــرکت ــاي شـ ــی  هـ دولتـ
 )دولت به وابسته(

 ب 2 ت ،  ه ب 1 ت ب، ب
ــف،  ب 14 ت د، ب 9 ت ال
 23 ت الف،

 الف ب 14 ت  غیردولتی هاي شرکت
 برق فروشنده هاي  شرکت
 آبی هاي نیروگاه

 الف ب 15 ت

 ب ب 11 ت ماه شش
 31 ت شهدا

 ت د، ب 5 ت ،    ه ب 1 ت کشور هاي شهرداري
 الف ب 14 ت و، ب 6

 زیـر  جمعیـت  با شهرهاي
 نفر هزار پنجاه

  ه ب 1 ت

 هزار یکصد زیر هاي  شهر
 جمعیت نفر

 و ب 6 ت

 ب 5 ت ،3 ت ج، ب 1 ت اقتصاد شوراي
 الف ب 7 ت الف،

ــوراي ــه ش ــزي برنام  و ری
 استان توسعه

 27 ت

 25 ت اعتبار و پول شوراي
 الف ب 10 ت بیمه عالی شوراي
    ص

 ز ب 6 ت حق صاحبان
 الف ب 14 ت آزاد مشاغل صاحبان
 ب ب 1 ت طبیعی گاز نفت، صادرات
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 نفتی هاي فرآورده و
 د ب 14 ت صادراتی
 ج ب 7 ت مجوزها صدور
 د، ب 5 ت الـــف،  ب 5 ت اسالمی صکوك

 ح ب 5 ت
 3 ت دفاعی صنایع
 الف ب 7 ت دستی پایین معدنی صنایع

ــندوق ــستگی صـ  بازنشـ
 فوالد صنعت کارکنان

ــف، ب 7 ج، ت ب 7 ت  الـ
  ه ب 7 ت

 کـشاورزي  بیمـه  صندوق
 شهرستان

 و ب 13 ت

 خــسارت تـأمین  صـندوق 
 بدنی

 الف ب 11 ت

 الــف، ب 4 ت ب، ب 1 ت ملی توسعه صندوق
 ت ج، ب 4 ت ب، ب 4 ت
 د ب 4

 ب ب 9 ت رفاه دانشجویان صندوق
 و ب 13 ت حمایتی هاي صندوق

 18 ت صورتحساب
 18 ت وضعیت صورت
    ط

 مراجــع در دعــاوي طــرح
 المللی بین

 22 ت

 بخـشی،   تعـادل  هاي  طرح
 کنتـرل  و مصنوعی تغذیه
 سیل

 8 ت

ــرح  و آبرســانی هــاي ط
 آب تأمین

 الف ب 5 ت

 الف ب 5 ت کن شیرین آب هاي رحط
 تحـت  آبیـاري  هـاي   طرح
 فشار

 د ب 4 ت

ــرح ــاي طـ ــتغال هـ  اشـ
 مددجویی

 26 ت

 الف ب 7 ت اکتشافی هاي طرح
ــف، ب 5 ، ت3ت  داراي انتفـاعی  هاي   طرح  5 ت الـ

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 پژوهـــشی، هـــاي طــرح 
 محیطی زیست کاربردي،

 الف ب 7 ت

 تملــــک هــــاي حطــــر
 اي سرمایه هاي دارایی

 الـف،  ب 9 ت هـ، ب 5 ت
 16 ت

 تملــــک هــــاي طــــرح
ــی ــاي دارای ــرمایه ه  اي س
 تمام نیمه

 ب ب 5 ت

 ج ب 4 ت اي توسعه هاي طرح
 اي توســـعه هـــاي طـــرح
 گاز و نفت باالدستی

 ب ب 4 ت

 الف ب 5 ت نقل و حمل هاي طرح
 3 ت دفاعی هاي طرح
 ز ب 14 ت استانی عمرانی هاي طرح
 د ب 5 ت شهري قطار هاي طرح
 ج ب 1 ت گاز و نفت هاي طرح
ــرح ــاي ط ــه ه ــام نیم  تم
 ورزشی

 الف ب 5 ت

 بهسازي و هادي هاي  طرح
 شهرستان روستاهاي

 27 ت

 هـ ب 5 ت غیردولتی طلبکاران
    ع
ترین مقـام دسـتگاه       عالی
  اجرایی

  ح ب 5 ت

 د ب 7 ت عوارض سیگار
 هـ ب 6 ت برق عوارض
 ح ب 14 ت قانونی سوخت ضعوار
 طرح آبیاري  اجراي عواید
 فشار تحت

 د ب 4 ت

    غ
 یفــهخــدمت وظغیبــت از 

 یعموم
 ب ب 11 ت

    ف
ــارغ ــصیالن فـــ  د ب 14 ت التحـــ
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 دانشگاهی
 ج ب 6 ت الف، ب 5 ت فاضالب
 ح ب 5 ت مالکیت سند فاقد

 3 ت فاینانس
 هـ ب 5 ت فرابورس
 الف ب 5 ت شیمیایی هاي فرآورده
 د ب 1 ت ب، ب 1 ت نفتی هاي فرآورده
 الف ب 7 ت فرآوري
 ب ب 11 ت فرزند

 و ب 13 ت شهرستان فرمانداري
 ط ب 14 ت ها فرمانداري
 17 ت سازي فرهنگ
 د ب 9 ت فرهنگیان
 الف ب 15 ت برق هاي انرژي فروش
ــروش ــشارکت اوراق ف  م
 گذشته سنوات

 د ب 5 ت

 ح ب 5 ت اداري فضاهاي
 ح ب 14 ت فوب
    ق

 ز ب 5 هـ ، ت ب 5 ت ستد و داد قابلیت
 جمعیـت  اساسـنامه  قانون
ــالل ــر ه ــوري احم  جمه
ــران اســالمی ــصوب ای  م

ــالحات و 8/2/1367  اصـ
 آن بعدي

 الف ب 13 ت

ــف، ب 2 ت اساسی قانون  ح، ب 5 ت الـ
 19 ت ج، ب 7 ت

 بیمـه  قانون اصالح قانون
 مـدنی  مـسؤولیت  اجباري

ــدگان ــه وســایل دارن  نقلی
 مقابـل  در زمینی ريموتو

ــخص ــث  ش ــصوب ثال  م
 اصــالحات و 16/4/1387

 آن بعدي

 ب 11 ب، ت     ب 10 ت
 الف

ــور قـــانون  ب ب 7 ت گمرکـــی امـ

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

ــانون ــصار ق ــی انح  دولت
ــات ــصوب دخانیـــ  مـــ

29/12/1307 

 ج ب 7 ت

 بهـادار  اوراق بـازار  قانون
 ایـران  اسـالمی  جمهوري
 1/9/1384 مصوب

 هـ ب 5 ت

ــانون ــ ق ــساله هبرنام  پنج
 جمهــوري توســعه پــنجم
 ایران اسالمی

 3 ت

 بــانکی و پــولی قــانون
 کشور

 25 ت

 الف ب 7 ت تجارت قانون
ــانون  ســازمان تــشکیل ق

ــدیریت ــشور بحــران م  ک
 31/2/1387 مصوب

 الف ب 13 ت

 از بخــشی تنظــیم قــانون
 دولـــت مـــالی مقـــررات
 27/11/1380 مصوب

 ب، ب 1 ت الــف، ب 1 ت
ــف، ب 5 ت  ح، ب 5 ت الـ
 الــف، ب 13 ت ح، ب 6 ت
  ه ب 13 ت ب، ب 13 ت

 ها  شرکت از حمایت قانون
 و بنیـان   دانش مؤسسات و

 و نـوآوري  سـازي   تجاري
 مـــــصوب اختراعـــــات

5/8/1389 

 الف ب 4 ت

 تولیـد  موانـع  رفـع  قانون
 نظام ارتقاي و پذیر  رقابت
 مـــصوب کـــشور مـــالی

1/2/1394 

 و ب 1 ت ب، ب 1 ت

 ارزش بــر مالیــات قــانون
ــزود ــصوب هافــــ  مــــ

17/2/1387 

 ب ب 6 ت

 مستقیم هاي  مالیات قانون
 3/12/1366 مصوب

 الف ب 6 ت

 عمـومی  محاسبات قانون
 1/6/1366 کشور مصوب

 ح ب 5 ت هـ، ب 5 ت
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 خــدمات مــدیریت قــانون
ــشوري ــصوب کـــ  مـــ

8/7/1386 

 ،12 ت ح، ب 5 ت ،3 ت
 18 ت ،17 ت

 اوراق انتـشار  نحوه قانون
ــشارکت ــصوب مـــ  مـــ

30/6/1376 

 ب، ب 5 ت الــف، ب 5 ت
 د ب 5 ت

ــانون ــد ق ــردن هدفمن  ک
ــا یارانــــه مــــصوب  هــ

15/10/1388 

 14 ت

 هـ ب 6 ت قبوض برق
ــوض ــه قبـ ــاي جریمـ  هـ
 رانندگی

 20 ت

 هـ ب 5 ت خرید قدرت
 الف ب 7 ت قرارداد

 18 ت پیمانکاري قراردادهاي
 و قبل نظامی قراردادهاي

ــد ــروزي از بع ــالب پی  انق
 اسالمی

 22 ت

 29، ت 26 ت الحسنه قرض
 الف ب 14 ت ،12 ت قضات
 د ب 5 ت شهري قطار
 ب ب 7 ت وارداتی قطعات

هاي نقل و     قطعیت پرونده 
 انتقال مالیاتی

 ز ب 6 ت

 30 ت مسلح نیروهاي قوانین
 الف ب 14 ت گانه سه قواي
 ح ب 5 ت مجریه قوه
 ح ب 5 ت مقننه قوه
  ه ب 1 ت رایگان قیر

 هـ ب 5 ت اسمی قیمت
 ح ب 14 ت سوخت انواع متقی

 هـ ب 5 ت فروش تکلیفی قیمت
 ح ب 14 ت شده سوخت تمام قیمت
 هـ ب 5 ت آب و برق شده تمام قیمت
 د ب 7 ت نخ هر فروشی  خرده قیمت

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 وارداتی سیگار
 14 ت خدمات و کاالها قیمت
    ك
 ح ب 14 ت جایگاه سوخت کارت
 نظـــام معافیـــت کـــارت
 وظیفه

 ب ب 11 ت

 ح ب 14 ت سوخت مندهوش کارت
 ح ب 5 ت رسمی کارشناسان
 18 ت کارفرما
 قــواي و دولــت کارکنــان

 ها شهرداري و گانه سه
 الف ب 14 ت

 مؤسـسات  کارکنان کلیـه  
 مؤســــسات و عمــــومی
  غیردولتی عمومی

  الف ب 14 ت

ــشوري کارکنــــان  و کــ
 لشکري

 12 ت

 الف ب 14 ت ،12 ت مسلح نیروهاي کارکنان
 ح ب 14 ت کارمزد
 ب ب 7 ت وارداتی کاالهاي
ــاهش  شــدت مــصرف ک
 انرژي

 د ب 14 ت

   ب ح5ت   کد رهگیري
 حــال در کــار و کــسب
 برداري بهره و فعالیت

 ز ب 6 ت

 ت هــ،  ب 6 ت د، ب 4 ت کشاورزي
 ب 13 ت ،   ه ب 13 ت ،8
 28 ت د، ب 14 ت و،

 22 ت خارجی کشورهاي
 26 ت نیازمند زندانیان به کمک
 30 ت معیشت کمک
 12 ت مسکن هزینه کمک
 ریـزي   برنامـه  هـاي   کمیته

 ها شهرستان
 27 ت

 31 ت بنیاد پزشکی کمیسیون
 8 ت هوشـمند  یا حجمی کنتور
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   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه

 کشاورزي هاي چاه
 31 ت سن کهولت
 هـ ب 6 ت برق ساعت  کیلووات
    گ
ت  ج، ب 1 ت ب، ب 1 ت گاز

 5  ب ب، ت   4 ب و، ت      1
 الف ب

 د ب 1 ت مایع گاز
 ب ب 4 ت همراه گازهاي

  ح ب 14 ت  )نفت گاز(گازوئیل 
 د ب 14 ت گردشگري
ــروه ــاي گـ ــف هـ  مختلـ
 بگیر حقوق

 12 ت

 ج ب 7 ت حسابرس گزارش
 اسالمی جمهوري گمرك
 ایران

 ب ب 7 ت

 ب ب 7 ت د، ب 6 ت گمرکی
    ل
 ج ب 7 ت االجراء الزم

 الف ب 14 ت ،12 ت لشکري
 ب ب 11 ت لیسانس

    م
  تمـام  قیمـت  التفاوت مابه
 آب و برق شده

 هـ ب 5 ت

ــین ــدماتی آالت ماش  و خ
 عمرانی

 و ب 6 ت

 20ح، ت  ب 14 ت خودرو) مالکان( مالک
 ز ب 6 ت عین مالکان
 موجود گاز و نفت مالکیت

 مخازن در
 ب ب 4 ت

 ت هــ،  ب 5 ت د، ب 1 ت مالیات
 6 ت ب، ب 6 ت ز، ب 5
 15 ت ح، ب 14 ت ج، ب
 18 ت ب، ب

 د ب 1 ت فرص نرخ با مالیات

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 و ب 6 ت افزوده ارزش بر مالیات
 الف ب 7 ت درآمد بر مالیات
 حـق  انتقال و نقل مالیات
 محل واگذاري

 ز ب 6 ت

 الـــف،  ب 6 ت د، ب 5 ت مالیاتی
 6 ت ز، ب 6 ت د، ب 6 ت
 ت الــــف، ب 10 ت ح، ب
 23 ت ،18 ت الف، ب 15

 الف ب 13 ت تکالیف و ها مأموریت
 ب ب 1 ت سال یازدهم ماه

 ت د، ب 9 ت ب، ب 1 ت ماهانه
30 

 ت ج، ب 6 ت ب، ب 5 ت مبادله موافقتنامه 
 د ب 13 ت ب، ب 11

 ب ب 11 ت جریمه مبلغ
 ب ب 11 ت متأهل
 ب ب 2 ت عمومی مجامع
  و ب 14 ت الف، ب 14 ت اسالمی شوراي مجلس
 مصلحت تشخیص مجمع
 نظام

 3 ت

ــوز ــازمان مجــــ  ســــ
 سازي خصوصی

 ب ب 2 ت

 ب ب 2 ت کتبی مجوز
 ج ب 7 ت دخانی محصوالت
 الف ب 11 ت معسر محکومان
 د ب 9 ت ، ه ب 1 ت مدارس

 26 ت مددجویان
 الف ب 14 ت مدیران

 الف ب 11 ت صندوق مدیرعامل
 22 ت المللی بین مراجع
  ه ب 9 ت عالی آموزش مراکز

ــسدود ــردن م ــادل ک  مع
 ریالی

 25 ت

 ،19 ت ،12 ت ،   ه ب 1 ت مسکن
 27 ت
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 ب 11 ت ب، ب 10 ت مدنی مسؤولیت
 الف

 ج ب 5 ت مشاوران
 ج ب 6 ت آب مشترکان
 هـ ب 6 ت برق مشترکان

ــانگی مـــــشترکان  خـــ
 روستایی

 هـ ب 6 ت

 ب ب 11 ت فرزند داراي مشموالن
 ب ب 11 ت متأهل مشموالن
 د ب 14 ت صادراتی هاي مشوق
 19 ت الف، ب 2 ت ،1 م مصارف
 الف ب عمومی بودجه مصارف
 د ب 9 ت فرهنگیان مطالبات
 و ب 5 ت دولت قطعی مطالبات
 ج ب 5 ت طرح معوق مطالبات
 الف ب 7 ت معادن

 ت ز، ب 5 ت هـــ، ب 5 ت معاف از مالیات
 ب ب 15 ت ب، ب 11

 الف ب 1 ت سود تقسیم از معاف
 د ب 6 الف، ت ب 6 ت مالیاتی معافیت
  د ب 6 ت  گمرکی معافیت
شموالن  مــهــاي یــتمعاف

  ی عمومیفهخدمت وظ
   ب ب11ت 

 هـ ب 5 ت ثانویه معامله
 د، ب 14 ت الف، ب 11 ت معسر

 30 ت ،26 ت
ــه ــا مقابل ــیب ب ــاي آس  ه
 فرهنگی -اجتماعی

 17 ت

 د ب 13 ت ح، ب 5 ت رهبري معظم مقام
 ح ب 5 ت ملکی
 1 ت ب، ب الـــف، ب ،1 م منابع

 ت ،3 ت د، ب 1 ت ب، ب
 ت ب، ب 5 ت الــف، ب 4

 الف، ب 13 ت الف، ب 11
 ،   ه ب 13 ت ب، ب 13 ت

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 15 ت د، ب 14 ت ،14 ت
 16 ت الف، ب

 الف ب عمومی بودجه منابع
 در شــده  تعیــین  منــابع
 بودجه

 الف ب 15 ت

 الف ب عمومی بودجه منابع
 جمهــوري موجــود منــابع
 کـشور  نزد ایران اسالمی
ــأمین ــده ت ــسهیالت کنن  ت
 خارجی مالی

 3 ت

متــر ک و محــروم منــاطق
 یافته توسعه

 الف ب 5 ت

 الف ب 5 ت مرزي هاي آب مهار
 18 ت مشاور مهندسان

تـرین مقـام      موافقت عالی 
  دستگاه اجرایی

  ح ب 5 ت

 ت ج، ب 6 ت ب، ب 5 ت موافقتنامه متبادله
 د ب 13 ت ب، ب 11

 18 ت مؤدي
ــسات ــاري مؤســ  اعتبــ
 دولتی و خصوصی

 ب ب 2 ت

ــسات ــی مؤسـ  و آموزشـ
 پژوهشی

 ب 14 ت لـــــف،ا ب 9 ت
 الف

 د ب 9 ت سودده انتفاعی مؤسسات
 وابـسته  انتفاعی مؤسسات

 دولت به
 ب ب

  ه ب 9 ت پژوهشی مؤسسات
 الف ب 4 ت بنیان دانش مؤسسات
 الف ب 14 ت عمومی مؤسسات

 عمــــومی  مؤســــسات 
 غیردولتی

 الف ب 14 ت

 الف ب 14 ت و، ب 13 ت مالی مؤسسات
 )هاي  شرکت و( مؤسسات
 دولتی

 2 و، ت ب 5 ت لـــف، ا ب
 الف ب

ــادین ــت میـ ــاز و نفـ  ب، ت  ب 4 ج، ت  ب 1 ت گـ
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 الف ب 5 )همسایگان با( مشترك
    ن
 د ب 5 ت نافذ
 ج ب 6 ت شهري  بهاي آب نرخ
 د ب 5 ت مالیاتی نرخ

 فقره 29 ت الف، ب 10 ت اجرا بر نظارت
3 

 21 ت الکترونیک بانکداري نظام
 ت ب، ب 1ت الف، ب 1ت نفت

 ب 1ت ،  ه ب 1ت ج، ب 1
 الف ب 5ت ب، ب 4ت و،

 د ب 1 ت سفید نفت
 د ب 1 ت کوره نفت
 د ب 1 ت )گازوئیل(گاز  نفت
 منقول اموال انتقال و نقل
 ســــایر و غیرمنقــــول و

 دولت هاي دارایی

 ح ب 5 ت

ــل ــال و نق ــوال انتق  و ام
 ها دارایی

 ب ب 15 ت

 ز ب 6 ت مالیاتی انتقال و نقل
 يشورا مجلس نمایندگان
 اسالمی

 الف ب 14 ت

 ح ب 5 ت حکومتی نهادهاي
 عمـــــومی نهادهـــــاي
 غیردولتی

ــف، ب 2 ت  4 ت ،3 ت الـ
 الف ب 14 ت ب، ب

 د ب 14 ت صنایع نوسازي
  ه ب 1 ت مدارس نوسازي
 الف ب 15 ت آبی برق نیروگاه
 الف ب 15 ت حرارتی نیروگاه
 الف ب 5 ت برق هاي نیروگاه
 ب، ب 11 ت الف، ب 5 ت مسلح نیروهاي

 الــــــف، ب 14 ت ،12 ت
 30ت

 جمهوري انتظامی نیروي
 ایران اسالمی

 الف ب 10 ت

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
 الف ب 15 ت حرارتی برق نیروي
 ارتــش هــوایی نیــروي
 ایران اسالمی جمهوري

 ز ب 13 ت

    و
 و کوچــــک واحــــدهاي

 معـدنی،  صـنعتی،  متوسط
 کشاورزي

 د ب 14 ت

ــد و واردات  تولیـــــــــ
 دخانی محصوالت

 ج ب 7 ت

 د ب 7 ت نندگانواردک
ــذاري  ــهام(واگـــ ) ســـ

 هــاي بنگــاههــا و  شــرکت
 دولتی

 2 ت الف، ب 2 ت الف، ب
 ب 6 ت ج، ب 2 ت ب، ب
 ب ج 7 ت ز،

 اوراق مـشارکت    واگذاري
  ریالی

ب، ت   ب 5 ت ج، ب 5 ت
19 

ــذاري ــق واگ ــتفاده  ح اس
 اموال غیرمنقول دولتی

 ح ب 5 ت

 هوشـمند  کـارت  واگذاري
 سوخت

 ح ب 14 ت

 31 ت داشه والدین
 2 فقره 29 ت ازدواج وام
 ج ب 9 ت شده اداره وجوه
 22 ت شده مسترد ارزي وجوه

 فنآوري و وزارت ارتباطات 
  اطالعات

  الف ب 5 ت

ــور وزارت ــصادي ام  و اقت
 دارایی

 ب 5 ت و، ب 5 ت ،3 ت
 د ب 7 ت ح،

  ه ب 1 ت پرورش و آموزش وزارت
 و درمـان  بهداشت، وزارت
 پزشکی آموزش

 ج، ت  ب 9 ت ب، ب 9 ت
 ب ب 13

 رفـاه  و کار تعاون، وزارت
 اجتماعی

ــف، ب 7 ت  و، ب 14 ت ال
 24 ت

  الف ب 5 ت  وزارت جهادکشاورزي
 الف ب 11 ت دادگستري وزارت

ــاع ــشتیبانی و وزارت دف   الف ب 5 ت پ
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  مسلح نیروهاي
 ج، ت  ب 4 ت ،  ه ب 1 ت شهرسازي و راه وزارت

 19 الف، ت ب 5
ــنعت، وزارت ــدن ص  و مع
 تجارت

 الف، ب 7 الف، ت  ب 5 ت
 ج ب 7 ت

 تحقیقات علوم،  وزارتخانه
  فنآوري و

 ج ب 9 ت ب، ب 9 ت

 ت د، ب 5 ت ،    ه ب 1 ت کشور وزارت
 و ب 6

ــف، ب 1 ت نفت وزارت  ج، ب 1 ت الـ
 ت ،    ه ب 1 ت د، ب 1 ت
 5 ب، ت   ب 4 ت و، ب 1
 الف ب

ــف، ت ب 5 ت نیرو وزارت  ج، ب 6 الـ
 8 ت هـ، ب 6 ت

 مؤسـسات  و هـا  زارتخانهو
 دولتی

 و ب 5 ت الف، ب

 الف ب 5 ت جوانان و وزارت ورزش
ــر ــور وزی ــصادي ام  و اقت
 دارایی

الف،  ب 15 ت هـ، ب 5 ت
 28 ت

 رفـاه  و کـار  تعـاون،  وزیر
 اجتماعی

 د ب 14 ت

ــنعت،  ــر ص ــدن وزی  و مع
 تجارت

 د ب 14 ت

 الف ب 11 ت دادگستري وزیر
 الف ب 15 ت نیرو وزیر
 الف ب 5 ت برقی نقلیه طوسائ

ــایل ــی،  وس ــه بنزین  نقلی
ــت ــاز نف ــازوئیلی (گ  و) گ
  سوز دوگانه

  ح ب 14 ت

ــایل ــه وس ــبک نقلی  و س
 سنگین

 ح ب 14 ت

   تبصره/ بند/ه ادشماره م  واژه
ــایل ــه وس ــوري نقلی  موت
 زمینی

 ب 11 ت ب، ب 10 ت
 الف

 ج ب 7 ت حاکمیتی وظایف
 ح ب 5 ت وقفی
    هـ
مت غیبت از خـد    سال هر
 ی عمومیفهوظ

 ب ب 11 ت

ــف، ب 10 ت مالیاتی قبول قابل هزینه  ب 15 ت الـ
 الف

 الف ب 15 ت تولید هاي هزینه
 ب ب 11 ت د، ب 4 ت سال هشت
 الف ب 13 ت احمر هالل

 الف ب 5 ت همسایگان کشور
 31 ت شهدا همسران

 ز ب 13 ت C130 هواپیماهاي
 جمهـوري  ارتش هوانیروز
 ایران اسالمی

 ز ب 13 ت

 ج ب 7 ت هولوگرام
 الف ب 14 ت ،12 ت علمی هیأت
 الف ب 14 ت ب، ب 2 ت مدیره هیأت
ــأت ــه نظــارت هی  اندوخت
 اسکناس

 25 ت

ــأت  صــندوق نظــارت هی
 بدنی خسارت تأمین

 الف ب 11 ت

 د، ب 14 ت ح، ب 5 ت وزیران هیأت
 33ت

    ي
 د ب 14 ت تسهیالت سود یارانه
 الف ب 14 ، ت14ت  نقدي یارانه
 هـ ب 5 ت سال  سه تا یک
 د ب 14 ت ماه یک

  




