
  كل كشور 1392قانون بودجه سال * 

كل كشور از حيث منابع بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتاد و هفت هزار و شصت و چهار  1392ماده واحده ـ بودجه سال 

ريال و از حيث مصارف بالغ بر هفت ميليون و دويست و هفتاد و هفت )  7.277.64.510.000.000(ميليارد و پانصد و ده ميليون 

  :ريال به شرح زير است)  7.277.64.510.000.000( هزار و شصت و چهار ميليارد و پانصد و ده ميليون 

  

  اول ـ منابع و مصارف 

  

اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث  هاي سرمايه ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي 1ـ  1

اي و مالي بالغ بر دو ميليون و سيصد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج ميليارد و پانصد و  اي سرمايهه ها و تملك دارايي هزينه

ـ منابع عمومي بالغ بر دو ميليون و يكصد و چهار هزار و سيصد و هشتاد 1ـ 1ـ  1ريال ) 2.360.485.507.000.000( هفت ميليون 

  ريال) 2.104.381.735.000.000( و يك ميليارد و هفتصد و سي و پنج ميليون 

  

ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و پنجاه و شش هزار و يكصد و سه ميليارد و هفتصد و  ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه1ـ 1ـ 2

  ريال) 256.103.772.000.000( هفتاد و دو ميليون 

  

از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج هاي دولتي، بانكها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت  ـ بودجه شركت1ـ 2

ريال ) 5.357.963.995.000.000( ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و پنج ميليون 

شصت و سه ميليارد و نهصد و نود و  ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج ميليون و سيصد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و و از حيث هزينه

  ريال) 5.357.963.995.000.000( پنج ميليون 

  

باشد و وصول منابع و تعهد و  ـ اين قانون با الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي قابل اجراء مي2ـ 1

قانون برنامه پنجساله پنجم ) 224(ماده ) و(رعايت مفاد بند  صرفاً با) در حدود وصولي منابع(پرداخت از محل مصارف اين قانون 

  .پذير است امكان 1389/  10/  15توسعه جمهوري اسالمي ايران مصوب 

  

ـ استفاده از ذخاير ارزي بانك مركزي و منابع صندوق توسعه ملي به استثناي مجوزهاي صادره اين قانون براي تأمين نيازهاي 2ـ 2

  .شكل ممنوع است بودجه كل كشور به هر

  

بانك . ـ اعطاي هر گونه تسهيالت بانكي به بخش دولتي مشروط به عدم افزايش خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي است2ـ 3

  .مركزي جمهوري اسالمي ايران مسئول نظارت بر اجراي اين حكم است

  

  .هاي خارجي بانك مركزي است يش خالص داراييمشروط به عدم افزا 1392ـ هر گونه استفاده از تسهيالت ارزي در سال 2ـ 4



  

ـ استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيالت ريالي منوط به عدم افزايش مطالبات بانك مركزي از سيستم 2ـ 5

  .بانكي است

  

  .ن به هر شكل ممنوع استـ استفاده از خط اعتباري بانك مركزي براي پرداخت تسهيالت ارزي به غير از مجوزهاي اين قانو2ـ 6

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، كاهش تخصيص اعتبار هر ) 224(ماده ) ل(ـ در راستاي اجراي بند 2ـ  7

) درصد 10( اين قانون حداكثر تا ده درصد ) 1(اي مندرج در پيوست شماره  هاي سرمايه هاي تملك دارايي هاي طرح يك از رديف

اين قانون در هر دستگاه  1392اي با خاتمه سال  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ا براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحصرف

هاي  هاي مصوب ساير طرح تفاوت بيش از ده درصد در تخصيص و پرداخت رديف. اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است

هاي تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حكم تصرف غيرقانوني در اموال   اي توسط كميته هاي سرمايه تملك دارايي

  .عمومي است

  

ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است در طول دوره اجراي اين قانون با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر اين بانك 2ـ  8

هاي برنامه و  ه را به صورت ماهانه از طريق رئيس كل بانك مركزي به كميسيونوظايف زير را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجام شد

  .بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

  

  الف ـ پايش مستمر منابع ارزي كشور

  

  ب ـ تعيين ميزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجراي آن

  

  پذيري در تجارت خارجي ا توجه به حفظ دامنه رقابتپ ـ مديريت نرخ ارز ب

  

  داري كل كشور ث ـ تعيين قيمت محاسباتي ارز جهت تسويه حساب وزارت نفت، بانك مركزي و خزانه

  

  دوم ـ توليد، سرمايه و نيروي انساني     

  

  نفت و گاز

  

  ـ 3

  



منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم  ر و نيز بهـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشو 3ـ  1

و وزارت نفت از طريق شركت ) داري كل كشور خزانه(توسعه جمهوري اسالمي ايران رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت 

بازپرداخت تسهيالت بيع  اي شركت يادشده و شركتهاي تابعه از جمله اي و هزينه ربط بابت كليه مصارف سرمايه دولتي تابعه ذي

گذاري و نيز  ، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه متقابل، بازپرداخت تسهيالت، توليد

صادراتي و ميعانات ) نفت خام و ميعانات گازي(درصد از ارزش نفت  14/ 5  ) سيف(هاي حمل و بيمه هزينه صادرات با احتساب هزينه

هاي داخلي بر اساس قيمت  هاي پتروشيمي و ساير شركتها و مبالغ واريزي بابت خوراك پااليشگاه گازي تحويلي به مجتمع

عنوان سهم آن  ها معاف از ماليات و تقسيم سود سهام به پس از كسر هزينه 1392هاي نفتي به قيمت فروش داخلي سال  فرآورده

  .شود شركت تعيين مي

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مازاد منابع ارزي ناشي از ) 229(تحقق مفاد مادهمنظور   همچنين به

افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به مباني محاسباتي موضوع اين بند پس از كسر سهم صندوق توسعه 

گذاري در  منظور سرمايه ماهه صرفاً به و در مقاطع سه 1392ابتداي سال دالر از ) 7.000.000.000(ملي در سقف هفت ميليارد

مبلغ مذكور به عنوان درآمد شركت محسوب . گيرد طرحهاي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك در اختيار اين شركت قرار مي

درصد  85/ 5 ربط مكلف است معادل  ذيوزارت نفت از طريق شركت تابعه . باشد اي شركت مي شود و بابت تجهيز منابع سرمايه نمي

داري كل  خزانه(شرح مقررات اين بند با دولت  منظور و به ) داري كل كشور خزانه(بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت 

را با شركتهاي تواند از محل سهم خود، قراردادهاي الزم  ربط مي وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي. تسويه حساب نمايد) كشور

  .شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام

  

 1358/ 5/ 27كل كشور مصوب  1358دائمي اليحه قانوني بودجه سال ) 38(مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 1392در سال 

  .شود شوراي انقالب اسالمي مي

  

مبادي اوليه، قيمت معامالتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و قيمت نفت عرضه شده قيمت نفت صادراتي از 

هاي داخلي و  ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پااليشگاه در بورس، متوسط قيمت نفت صادراتي در يك

  .هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است د متوسط بهاي محمولهدرص 95  هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي،  مجتمع

  

هاي خود به قيمت مذكور در قانون  هايي كه خوراك نفت خام و ميعانات گازي را به نسبت سهم صادرات فرآورده پااليشگاه

ريق بانك مركزي جمهوري اسالمي خريداري و بهاي آن را به صورت ارز و از ط) قيمت فوب خليج فارس% 95(ها  هدفمندكردن يارانه

قانون برنامه پنجساله پنجم ) 84(ماده) ح(بند) 1(كنند، مشمول مفاد جزء داري كل كشور واريز مي ايران به حسابهاي مورد تأييد خزانه

  .باشند توسعه جمهوري اسالمي ايران نمي

  

عملكرد مالي اين جزء را پس از تأييد سازمان  ماهه ربط در مقاطع سه وزرات نفت مكلف است از طريق شركت دولتي تابعه ذي



جمهور و وزيران امور اقتصادي و دارايي و نفت  ريزي و نظارت راهبردي رئيس حسابرسي و تصويب كارگروهي مركب از معاون برنامه

  .تسويه نهايي فيزيكي و مالي بايد براساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود. تسويه نمايد

  

دالر مازاد ) 7.000.000.000(ميليارد شود در سقف هفت ربط اجازه داده مي تبصره ـ به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي

نسبت به تهاتر نفت خام، ميعانات ) 3ـ  1(درآمد ارزي ناشي از افزايش قيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميعانات گازي موضوع جزء

نها اقدام  كنندگان تجهيزات و كاال بابت مطالبات آ فتي با پيمانكاران داخلي و خارجي، سازندگان كاال و تأمينهاي ن گازي و فرآورده

ربط جهت اعمال حساب به  مقدار و ارزش ارزي و ريالي هر محموله توسط وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي. نمايد

  .شود كل كشور اعالم مي داري خزانه

  

هاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي  ربط مكلف است كليه دريافتي رت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذيـ وزا 3ـ  2

هاي  الحساب پرداخت عنوان علي هاي بيع متقابل به از كسر بازپرداخت  اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس

هاي قبل بالفاصله از طريق حسابهاي مورد نظر و مورد تأييد بانك  در قوانين بودجه سال موضوع اين بند و تسويه بندهاي متناظر

  .داري كل كشور واريز نمايد مركزي جمهوري اسالمي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه 

  

بهاي آن شركت ربط را به حسا مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي بانك

داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج ازكشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و  مورد تأييد خزانه

هاي جاري ارزي شركت واريز و براي قراردادهاي تسهيالت مالي خارجي  كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد و هزينه عرضه

درصد سهم وزارت  14/ 5 طور متناسب،  انك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه بهب. توثيق نمايد

سهم %) 2(درصد سهم صندوق توسعه ملي و دودرصد 26  ،)هاي بيع متقابل با احتساب بازپرداخت(ربط نفت از طريق شركت تابعه ذي

درصد درصد را با اعالم  57/ 5 را به حساب مربوط واريز و ) 1391دانه سال بابت پرداخت عي(بازپرداخت برداشت از اين صندوق 

ماده ) ج(داري كل كشور و با فروش مبالغ ارزي به نرخ واحد براي كليه مصارف و با رعايت قوانين حاكم بر بانك مركزي و بند  خزانه

وسيله اين بانك حداكثر معادل مبالغ مندرج در رديفهاي  هقانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، اعالمي ب) 81(

اين قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف رديفهاي يادشده را با درنظر ) 5(جدول شماره 210109و  210101درآمدي 

ز طريق شركت تابعه دالر به وزارت نفت ا) 7.000.000.000(اين بند مبني بر اختصاص معادل هفت ميليارد ) 3ـ  1(گرفتن جزء

  .قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز نمايد) 229(ربط جهت تحقق مفاد ماده ذي

  

اين بند فقط جهت ) 3ـ  6(و) 3ـ  1(ربط از محل منابع موضوع اجزاي ـ سهم وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي 1تبصره 

  .است  هاي نفت و گاز قابل هزينه طرح گذاري در سرمايه

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، بانك ) 84(ماده) ح(بند) 1(ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء 2تبصره 

تي را صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز طبيعي واردا%) 26(مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است بيست و شش درصد



  .شود مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي. به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد

  

متقابل نفتي  ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش و وصول درآمد بيع 3تبصره 

هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  طبيعي را به كميسيون و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز

جمهور، بانك مركزي جمهوري اسالمي  ريزي و نظارت راهبردي رئيس شوراي اسالمي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه

  .ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد

  

ربط موظف است تا پايان هرماه بهاي ماه قبلِ خوراك نفت خام و ميعانات گازي  كت دولتي تابعه ذيـ وزارت نفت از طريق شر 3ـ  3

هاي نفتي ايران را بر مبناي احكام  و خوراك معادل اكتان افزا و نفت گاز پتروشيمي تحويلي به شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

ها،  داري كل كشور در اجراي قانون هدفمندكردن يارانه خزانه. ور واريز نمايدداري كل كش اين بند به خزانه) 3ـ  4(و ) 3ـ  1(اجزاي

سهم وزارت نفت از طريق شركت دولتي (اين بند) 3ـ  1(و جزء 17/2/1387قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ) 38(و ) 16(مواد

لغ دريافتي به نسبت واريزي ماهانه پرداخت كند و ربط را تا پايان ماه بعد از محل مبا مكلف است سهم طرفهاي ذي) ربط تابعه ذي

هاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي  ماهه به كميسيون گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه

  .جمهور و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد ريزي و نظارت راهبردي رئيس و معاونت برنامه

  

ها  ها و پتروشيمي ربط مكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهاي خوراك پااليشگاه ز طريق شركت دولتي تابعه ذيوزارت نفت ا

داري كل كشور مبالغ مربوط به ماه قبل را  درصورت عدم واريز، در پايان هرماه خزانه. داري كل واريز نمايد را وصول و ماهانه به خزانه

همچنين درصورت عدم واريز بهاي . الحساب برداشت خواهد نمود صورت علي ط وزارت نفت بهرب از حسابهاي شركت تابعه ذي

داري كل كشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با  ها به حساب خزانه ها و پتروشيمي هاي نفتي و خوراك پااليشگاه فرآورده

  .ر و واريز آن به حساب خزانه اقدام نمايداعالم وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شركتهاي بدهكا

  

قانون ماليات ) 39(و) 38(داري كل كشور و سازمان امور مالياتي و وزارت كشور موظفند در راستاي اجراي مواد ـ خزانه 1تبصره 

  .محاسبه و توزيع نمايند 1392هاي نفتي را به قيمت سال  برارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده

  

داري كل كشور مكلف است عوارض سهم شهرداريها و دهياريهاي كشور را براساس تكليف قانون ماليات بر ارزش  ـ خزانه 2تبصره 

عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي . يافته و ماهانه پرداخت نمايد تخصيص  صورت صددرصد افزوده به

  .است

  

كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين  مصرف ت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده بهالتفاوت قيم ـ مابه 3ـ  4

خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع   ها و نفت هاي انتقال داخلي فرآورده عالوه هزينه ها حسب مورد به فرآورده

نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پااليش و پخش   تهاي پااليشقانون ماليات برارزش افزوده در دفاتر شرك



  .شود نيز ثبت مي) داري كل كشور خزانه(گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت هاي نفتي ايران ثبت مي فرآورده

  

 1366/ 6/ 1بات عمومي كشور مصوب قانون محاس) 48(ها مشمول حكم ماده وصول معوقات شركتها و سازمانهاي تابعه وزارتخانه

  .شود مي

  

هاي نفتي ايران  داري كل كشور به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت ملي پااليش و پخش فرآورده معادل اين رقم در خزانه

ز گزارش سازمان صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني ماهانه از پايان تيرماه پس ا منظور و عملكرد مالي اين جزء به

گردد و تسويه حساب نهائي  داري كل كشور تسويه مي الحساب با خزانه صورت علي به) 3ـ  1(حسابرسي با تأييد كارگروه موضوع بند

  .شود فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي

  

از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت  ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه 3ـ  5

هاي حمل و  هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه شوند و همچنين هزينه قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي

  .عهده شركتهاي يادشده است به) سيف(بيمه

  

متقابل نفتي و گازي  تواند از سهم خود نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع ربط مي تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي

منعقده سالهاي قبل، از محل توليد يا عوايد همان ميدان و درصورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين با تأييد وزير نفت اقدام 

  .نمايد

  

گفته و  اي از محل سهم خود از درصد پيش طرحهاي سرمايه ـ شركتهاي تابعه وزارت نفت موظفند در راستاي بودجه عملياتي، 3ـ  6

جمهور اجراء و گزارش عملكرد توليد  ريزي و نظارت راهبردي رئيس هاي متبادله با معاونت برنامه يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه

شده به همراه ميزان  خصيص يافته و هزينهگذاري و منابع ت هاي سرمايه نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه

وزارت . اين بند ارائه نمايد) 3ـ  2(جزء) 3(ماهه به مراجع يادشده در تبصره ها در مقاطع سه پيشرفت فيزيكي هريك از طرحها و پروژه

حاصل سهم ريال از منابع ) 100.000.000.000.000(اي عمل نمايد كه حداقل يكصدهزار ميليارد  گونه نفت موظف است به

  .گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد ربط، صرف سرمايه نفت ازطريق شركت تابعه ذي وزارت

  

توانند پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني، سود خالص خود را حسب مورد جهت  تبصره ـ شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت مي

اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي  هاي سرمايه م هزينهتأمين منابع الزم براي انجا

  .ربط به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور نمايند آن شركتها و مراجع قانوني ذي

  

ند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه هاي نفت و نيرو مكلف ـ شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه 3ـ  7

  .شود واريز نمايند داري كل كشور به نام آنها نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران افتتاح مي ريالي و ارزي كه از طريق خزانه



  

سهم شركتهاي  ه مصوب وجوه مذكور، دوازدهم بودج صورت يك كل كشور مكلف است متناسب با وصول، ماهانه و به داري  خزانه

  .الذكر را براي مصارف جاري و تملك دارايي به آنها پرداخت نمايد فوق

  

كل  داري ربط به حساب خاصي كه توسط خزانه گاز، آب و فاضالب توسط شركتهاي ذي تبصره ـ منابع حاصل از فروش انشعابات برق، 

مصرف  اي اين شركتها به ن پس از دريافت از حساب مذكور براي طرحهاي توسعهآ  درصد گردد و صد شود واريز مي كشور تعيين مي

  .رسد مي

  

هاي نفتي وارداتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور در حدود قوانين و  ـ واردات و فروش فرآورده 3ـ  8

از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني وزارت نفت مكلف است پس . مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است

گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت  هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات الزم از جمله امكان بهره فرآورده

در نظر گرفتن توليدات  در هر صورت مسئوليت تأمين و تنظيم بازار با. هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد هزينه

  .داخلي و زيرساختهاي موجود، با وزارت نفت است

  

ربط موظف است عالوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي  ـ وزارت نفت ازطريق شركت تابعه ذي 3ـ  9

ل كشور، عين وجوه دريافتي را تا سقف شانزده داري ك عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه ريال به) 100(يكصد

ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت )16.000.000.000.000(هزارميليارد 

منابع مذكور به . دخيز، گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است، هزينه نماي مناطق سردسير، نفت

  .باشد گردد و مشمول ماليات نمي ربط محسوب نمي عنوان درآمد شركت ذي 

  

ها، براي تأمين و استانداردسازي سامانه  ريال از منابع حاصله متناسب با وصولي) 2.000.000.000.000(تبصره ـ دو هزار ميليارد

اختصاص ) سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور(پرورشگرمايشي مدارس با اولويت مدارس روستاها به وزارت آموزش و 

  .يابد مي

  

منظور اجراي خطوط لوله گازرساني به شهرها و روستاهاي استان  ربط مكلف است به وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي

ترتيب  ل بهريا) 5.000.000.000.000(سيستان و بلوچستان و شرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار ميليارد 

ريال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز ) 2.000.000.000.000(ريال و دوهزارميليارد) 3.000.000.000.000(هزارميليارد سه

ريال ) 50.000.000.000.000(هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار ميليارد  را به پروژه 1392طبيعي در سال 

  .ها و خطوط انتقال گاز طبيعي سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتي كند االيشگاهصرف توسعه پ

  

اي، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل  شود براي تأمين مصارف سرمايه ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه اجازه داده مي 3ـ  10



ت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي وزارت امور و سود از محل منابع داخلي شركتهاي يادشده، با تشخيص و مسئولي

و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت قوانين و مقررات تا سقف ده ) سازمان بورس و اوراق بهادار(اقتصادي و دارايي 

كل كشور  داري اصي نزد خزانهفروش برساند و به حساب خ دالر اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي به) 10.000.000.000(ميليارد 

  .واريز نمايد

  

  .گذاري اختصاص يابد باشد و اين وجوه بايد صرفاً به طرحهاي سرمايه تبصره ـ تبديل وجوه حاصل از اوراق مذكور به ريال ممنوع مي

  

منابع ارزي خود در  دالر از محل)10.000.000.000(ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است تا مبلغ ده ميليارد  3ـ  11

خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيالت از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين 

هاي مشترك و خطوط لوله اصلي انتقال گاز و  هاي وزارت نفت از جمله طرحهاي باالدستي نفت و گاز در حوزه منابع طرح

  .صورت خط اعتباري اختصاص دهد ي و خطوط انتقال نفت خام و ميعانات گازي به شركتهاي مذكور بههاي نفت فرآورده

  

) قبوض(حساب ـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورت 3ـ  12

ار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شركت ملي ب هاي وارداتي، فقط يك كنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده مصرف

ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني و  هاي تابعه ذي و شركت) هاي پااليش نفت شركت(هاي نفتي پااليش و پخش فرآورده

. شود ه و دريافت ميربط وزارت نيرو و شركتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسب شركتهاي تابعه ذي

  .شود داري كل كشور واريز و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه

  

شود با اطالع و تأييد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در موارد لزوم  ـ به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي 3ـ  13

اب در بانكهاي دولتي و غيردولتي مورد تأييد خود در داخل و خارج كشور را براي شركتهاي متقاضي تابعه وزارت مجوز افتتاح حس

  .نفت صادر نمايد

  

ريال ) 30.000.000.000.000(شود با تضمين وزارت نفت تا سقف سي هزار ميليارد  ـ به شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي 3ـ  14

ط گازرساني به روستاها و شهرهاي فاقد گاز با اولويت مناطق سردسير و بازپرداخت پنجساله دريافت تسهيالت جهت اجراي خطو

  .باشد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به هماهنگي اجراي اين بند از طريق بانكهاي عامل مي. نمايند

  

ربط، درآمد حاصل از مزايده فروش گازهاي توليدي  ه ذيشود از طريق شركتهاي دولتي تابع ـ به وزارت نفت اجازه داده مي 3ـ  15

سوم قيمت گاز طبيعي تصفيه  شود، برمبناي قيمت پايه يك همراه نفت از كليه ميادين نفتي ايران را كه در حال حاضر سوزانده مي

  .نفت و شركتهاي تابعه نمايد زيست وزارت هاي حفاظت محيط شده تحويلي به صنايع، صرف طرح

  

شود از طريق قراردادهاي بيع متقابل با بخشهاي غيردولتي نسبت به توليد آب  هاي نفت و نيرو اجازه داده مي ـ به وزارتخانه 3ـ  16



گذاري و سود متعلقه  هاي سرمايه آب و حاملهاي انرژي اقدام و هزينه شيرين از روشهاي حرارتي بازيافتي و كاهش تلفات توزيع برق، 

  .شده پرداخت نمايند  ي انجامها جويي را از محل صرفه

  

ربط و  داري كل كشور با وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه ـ آيين 3ـ  17

از، همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گ

ريزي  هاي نفت و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه پيشنهاد مشترك وزارتخانه نمايد، تا پايان تيرماه به پااليش و پخش منعقد مي

هاي حسابداري الزم به نحوي كه آثار توليد و فروش  دستورالعمل. رسد تصويب هيأت وزيران مي جمهور به و نظارت راهبردي رئيس

  ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به انات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذينفت خام و ميع

  .شود نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابالغ مي  پيشنهاد وزارت

  

/ 4/ 23وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب  ن افزايش بهرهقانو) 24(ـ وزارت نفت مكلف است در راستاي اجراي ماده 3ـ  18

وزارت نيرو و شركتهاي توزيع برق . درصد از چاههاي كشاورزي اقدام نمايد 20( دار كردن حداقل  نسبت به تأمين اعتبار برق 1389

  .استاني موظفند با درخواست جهادكشاورزي شهرستانها، برق چاهها را تأمين نمايند

  

هاي نفتي و گازطبيعي فشرده را معادل قسمتي از  نرخ خدمات توزيع فرآورده 1392شود در سال  ـ به دولت اجازه داده مي 3ـ  19

  .هاي قابل عرضه با تصويب شوراي اقتصاد تعيين و اعمال نمايد ارزش فرآورده

  

اث واحدهاي صنعتي وابسته به نفت و گاز ربط براي احد شود از طريق شركتهاي تابعه ذي ـ به وزارت نفت اجازه داده مي 3ـ  20

قانون اجراي سياستهاي كلي ) 3(هاي گاز و نفت و پتروشيمي با بخش غيردولتي، خصوصي و تعاوني، با رعايت ماده مانند پااليشگاه

م دولت شده نسبت به تضمين تسهيالت بانكي متناسب با قدرالسه قانون اساسي و سقفهاي مشاركت تعيين) 44(اصل چهل و چهارم

  .اقدام نمايد

  

هاي نفتي  ـ وزارت نفت مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده 3ـ  21

هاي  هدرصد قيمت هر ليتر فرآورد 5   ها اقدام و منابع مورد نياز را از محل افزايش  و تأمين منابع مالي سهم دولت در توسعه پااليشگاه

  .براي موارد مذكور تأمين نمايد  نفتي به عنوان عوارض و صددرصد

  

اين بند و قبل از ) 3ـ  1(اين قانون و پس از اجراي جزء) 3(بيني شده در بند ـ از معادل ريالي مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ پيش 4

شامل وزارت دفاع و پشتيباني  دالر براي تقويت بنيه دفاعي، ) 5.000.000.000(ميليارد واريز به حساب ذخيره ارزي، معادل ريالي پنج

دالر براي مديريت و اجراي ) 400.000.000(نيروهاي مسلح، نيروهاي نظامي، انتظامي و بسيج، معادل ريالي چهارصدميليون 

دالر براي ارتباط ) 100.000.000(عالي علوم، تحقيقات و فناوري و معادل ريالي يكصدميليون  طرحهاي تحقيقاتي كالن ملي ـ شوراي

صنعت و دانشگاه، تقويت و توسعه شبكه آزمايشگاهي علمي ايران و حمايت از فناوري ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اختصاص 



  .يابد مي

  

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت واريز به حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به نحوه وصول و 

  

  صندوق توسعه ملي

  

با اصالحات زير  1392قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ) 84(ـ ماده 5

  :شود اجراء مي

  

كشور جهت پرداخت تسهيالت به بخشهاي غيردولتي به  كل 1392از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال   %)10(درصد ـ ده 5ـ  1

صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي، منابع  اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به  ، وجيه فنيطرحهاي داراي ت

  .يابد زيست تخصيص مي طبيعي و محيط

  

صورت ريالي براي بخش غيردولتي  كشور صندوق به كل 1392از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال %) 10(درصد ـ ده 5ـ  2

  .يابد استثناي بخش ساخت مسكن اختصاص مي ن بهصنعت و معد

  

از اجزاي فوق   درصد  10و سازمان بهزيستي و همچنين ) ره(از منابع اين دو جزء با معرفي كميته امداد امام خميني  درصد 2تبصره ـ 

  .يابد به ايثارگران اختصاص مي

  

شهرها و حمل و نقل  الت ارزي براي قطارهاي شهري كالندالر به صورت تسهي)2.000.000.000(ـ حداقل مبلغ دوميليارد  5ـ  3

  .يابد عمومي شهري تخصيص مي

  

گذاران بخش  كشور به صورت تسهيالت ارزي به سرمايه كل 1392از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال  درصد 18ـ  5ـ  4

دين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت اي باالدستي نفت و گاز با اولويت ميا خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه

  .يابد نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي

  

كشور به صورت تسهيالت ارزي براي خريد هواپيما با اقساط  كل 1392از منابع ناشي از اجراي قانون بودجه سال   درصد  5ـ  5ـ  5

  .يابد ولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص ميساله براي شركتهاي هواپيمايي غيرد حداقل ده

  

  :شود به شرح زير اصالح مي) ط(بند) 2(ـ جزء 5ـ  6

  



  »اعطاي تسهيالت به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني صادركننده كاالها و خدمات فني و مهندسي«ـ  2

  

  .گذار و بانك عامل است ها بر عهده سرمايه ـ تأمين منابع ريالي طرحهاي ارزي ـ ريالي تصويب شده در بانك 5ـ  7

  

ـ مديران عامل بانكهاي دولتي و غيردولتي موظفند حداكثر طي يك هفته پس از تاريخ درخواست تسهيالت، كليه مدارك  5ـ  8

بررسي  صورت كتبي به اطالع متقاضي برسانند و پس از تحويل كليه مدارك موظفند حداكثر طي دوماه نسبت به مورد نياز را به

رئيس هيأت عامل . توجيه فني، اقتصادي و مالي طرح و اهليت متقاضي اقدام و در صورت تأييد به صندوق توسعه ملي ارسال نمايند

نظر در رابطه با پرداخت تسهيالت در قالب قرارداد عامليت با بانك  صندوق توسعه ملي حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعالم

ماه نسبت به عقد قرارداد تسهيالت به متقاضي اقدام و ظرف دو هفته آن را  بانك عامل حداكثر طي يك  .كند ربط اقدام مي ذي

  .كند پرداخت مي

  

را همراه اليحه بودجه سال  1392تبصره ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال 

ماهه در پايان هر فصل به  لكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه هيأت عامل موظف است گزارش عم. ارائه نمايد 1393

  .هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد كميسيون

  

، سازمان توسعه و )ايدرو(هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران  گذاري در مناطق محروم كشور، به سازمان ـ به منظور سرمايه 6

شود با بخش  هاي صنعتي و صنايع كوچك ايران اجازه داده مي و شركتهاي شهرك) ايميدرو(ي معادن و صنايع معدني ايران نوساز

  .درصد در قالب شخص حقوقي مشاركت نمايند 49 خصوصي و تعاوني تا سقف 

  

و «با اضافه شدن عبارت  1392سال قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در ) 84(ماده) ح(بند) 2(ـ تبصره 7

  .شود اجراء مي» هاي مورد تأييد بانك مركزي در خارج از كشور حساب

  

  حمايت از توليد

  

شود، معادل مبلغ  ـ در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي 8

گذاري  دالر نزد بانكهاي كشاورزي، صنعت و معدن و توسعه صادرات ايران، سپرده) 3.500.000.000(ميليارد و پانصد ميليون سه

هاي صنعت، معدن و تجارت و علوم،  نمايد تا مبلغ مذكور با رعايت قوانين و مقررات از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارتخانه

  .بنيان اعطاء شود يدي بخش غيردولتي و شركتهاي دانشتحقيقات و فناوري در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي تول

  

دالر از منابع مذكور در قالب تسهيالت سرمايه در گردش ) 1.750.000.000(ـ مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون 1تبصره 

ا در جهت استمرار و گيرد ت به شكل ارزي با معرفي وزارت جهادكشاورزي در اختيار واحدهاي توليدي بخش غيردولتي قرار مي



  .افزايش توليد پروتئين دامي هزينه شود

  

هاي صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي با هماهنگي و  نامه اجرايي اين جزء حداكثر ظرف دوماه توسط وزارتخانه ـ آيين 2تبصره 

پس از تصويب هيأت وزيران ابالغ  جمهور و رئيس سازمان استاندارد ايران تهيه، تدوين و همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس

  .گردد مي

  

گذاري  شود از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي 9

  .المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد هاي فيبرنوري و بين در پروژه

  

شود با تصويب دولت، درآمد حاصل از تكاليف مقرر در پروانه اپراتورها را  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي ـ به 10

هاي خدمات عمومي اجباري و پايه با اولويت روستايي و كمك به تقويت دفاتر موجود و ايجاد دفاتر جديد  جهت تحقق اهداف و برنامه

صورت جمعي ـ خرجي و با استفاده از  به 530000ـ  35از محل رديف ) روستايي ICT(ات روستايي ارتباطات و فناوري اطالع

  .مصرف برساند مشاركت اپراتورها به

  

شود با  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، به وزارت نيرو اجازه داده مي  )133(ماده) و(ـ در اجراي بند 11

ي و تعاوني احداث نيروگاه و دارنده موافقت اصولي احداث نيروگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله پنجم متقاضيان بخش خصوص

  .توسعه جمهوري اسالمي ايران قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد

  

ري اسالمي ايران، با متقاضيان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهو) 133(شود با رعايت ماده ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي 12

منظور تنظيم بازار  به. صورت بلندمدت منعقد نمايد به  قرارداد خريد تضميني آب و برق  بخش خصوصي و تعاوني احداث سد و نيروگاه،

  .باشد صادرات در فروش برق، سهم هر توليدكننده از صادرات معادل سهم وي از كل توليد همان سال مي

  

) ايدرو و ايميدرو(سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران  1383ي سال ـ وجوه واريز 13

عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و سيصد  جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدن به

يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش   الشركه يا اموال، صل از واگذاري سهام، سهمريال از محل منابع حا) 3.300.000.000.000(ميليارد

هاي مذكور واريز  آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمان

همچنين معادل ريالي مبلغ دويست ميليون . افته هزينه شودگردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق كمتر توسعه ي مي

عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق  دالر از سپرده حساب ذخيره ارزي نزد صندوق ضمانت صادرات به)200.000.000(

حساب ذخيره ارزي  دالر از سپرده) 200.000.000(همچنين معادل ريالي مبلغ دويست ميليون . گردد يابد و تسويه مي اختصاص مي

  .گردد يابد و تسويه مي عنوان افزايش سرمايه دولت به اين صندوق اختصاص مي نزد صندوق ضمانت صادرات به

  



متناسب با بازپرداخت ) درصورت درخواست متقاضي(ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند  14

ميزان باقيمانده  هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به حدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقههر بخش از تسهيالت پرداختي به وا

  .تسهيالت، حسب درخواست اقدام نمايند

  

هاي اجرايي  گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاه هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه ـ به منظور كاهش هزينه 15

شود در صورت درخواست  قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي) 5(قانون مديريت خدمات كشوري و ماده) 5(موضوع ماده

و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ) به استثناي چك(جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري متقاضي به

به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين الزم براي وصول وجه تا ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، 

  .ماه سال جاري أخذ گردد، دريافت نمايند بهمن

  

مديره  منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي پس از تأييد هيأت ـ به 16

، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيالت ريالي يا ارزي سررسيد گذشته و معوقه پرداختي بانك با درخواست متقاضي

به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط 

سال  بار و تا پنج ر به پرداخت اقساط تسهيالت دريافتي نيستند، براي يكاند و قاد تسهيالت دريافتي به داليل موجه دچار مشكل شده

همچنين جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان . تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند

به نحوي كه در اين موارد، نرخ سود  شود و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشوده مي

چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي . تسهيالت جديد حداكثر معادل نرخ سود تسهيالت تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد

ن و شود با رعايت قواني براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي

ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثائق ) 5،000،000،000(مقررات، براي مطالبات بيش از پنج ميليارد 

  .تحويلي به بانكها اقدام نمايند

  

لت اجازه داده ها و استفاده از سرمايه بخش غيردولتي خصوصي و تعاوني در توليد كاال يا خدمت، به دو منظور كاهش هزينه ـ به 17

اين قانون كسر و معادل آن از رديفهاي ) 7(هاي اجرايي مربوط در جدول شماره از اعتبار رديفهاي دستگاه%) 10(درصد شود تا ده مي

نامه اين بند با  آيين. اين قانون با رعايت اصول قانون اساسي نسبت به خريد كاال يا خدمت اقدام نمايد) 9(مربوط در جدول شماره

ماه بعد از تصويب اين  جمهور و وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر تا يك ريزي و نظارت راهبردي رئيس اد معاونت برنامهپيشنه

  .رسد تصويب هيأت وزيران مي قانون به

  

سعه قانون برنامه پنجساله پنجم تو) 93(ـ دولت مكلف است از طريق شوراي پول و اعتبار، عالوه بر منابع مندرج در ماده 18

شده و فروش اموال و امالك مازاد تا سقف پنج هزار ميليارد  جمهوري اسالمي ايران، از محل وصول اقساط وجوه اداره

منظور اعطاي  را به) بانك صنعت و معدن، كشاورزي و توسعه صادرات(ريال سرمايه سه بانك تخصصي دولتي) 5.000.000.000.000(

  .دهد هاي توليدي، افزايش تسهيالت به بنگاه



  

توسعه استفاده از  ها با اولويت نصب بخش بخار در نيروگاههاي سيكل تركيبي،  منظور اجراي طرحهاي افزايش بازدهي نيروگاه ـ به 19

جويي در مصرف سوخت مايع و افزايش سهم صادرات سوخت، به  صرفه سازي مصرف،  كاهش تلفات، بهينه هاي تجديدپذير،  انرژي

ريال به روش بيع متقابل با   )120.000.000.000.000(شود تا سقف يكصد و بيست هزار ميليارد ه ميوزارت نيرو اجازه داد

،  هاي بخش دولتي و خصوصي توليد نيروگاه گذاران بخشهاي خصوصي و عمومي قرارداد اجراي طرحهاي افزايش بازدهي و  سرمايه

  .ف انرژي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل منعقد نمايدسازي مصر توسعه نيروگاههاي تجديدپذير، كاهش تلفات و بهينه 

  

جويي  شده يا معادل آن نفت خام را با محاسبه ميزان صرفه جويي صرفه) نفت گاز (دولت مكلف است در قبال اين تعهد، سوخت مايع

هاي نيرو و نفت حداكثر  توسط وزارتخانه نامه اجرايي اين بند آيين. گذاران تحويل نمايد حاصله در مدت حداكثر دوسال به سرمايه

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت  ماه پس تصويب اين قانون با تأييد معاونت به دو

  

هاي صنعتي، معدني و  ـ بانكها موظفند تسهيالت ارزي و ريالي مورد نياز طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي در حوزه فعاليت 20

بندي اجراي طرح و پيشرفت كار پرداخت  يين تكليف نموده و تسهيالت مصوب را براساس زمانكشاورزي را همزمان بررسي و تع

شده مصوب، متناسب با تأخير در پرداخت، تسهيالت اعطائي قبلي،  بندي درصورت عدم پرداخت تسهيالت مطابق برنامه زمان. نمايند

  .گردد روز مي شده و به بدون دريافت جريمه استمهال

  

بندي پرداخت تسهيالت ارزي و ريالي توسط بانك عامل كه موجب تحميل هزينه مازاد بر  ورت عدم رعايت زمانتبصره ـ درص

  .گذاري گردد، بانك عامل موظف است براساس نظر كارشناس رسمي، هزينه تحميلي را جبران كند سرمايه

  

  كشاورزي و آب

  

بران و  هاي توليدي و تشكلهاي آب خش غيردولتي و تعاونيگذاران حقيقي و حقوقي ب منظور تشويق و جلب سرمايه ـ به 21

هاي فرعي آبياري و زهكشي،  ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحهاي شبكه بندان هاي سهامي زراعي در امر احداث آب شركت

ي اجرايي ملي و استاني از ها سازي مصرف آب و انرژي، دستگاه اجراي عمليات آب و خاك كشاورزي و روشهاي نوين آبياري و بهينه

اعتبارات موردنياز احداث و تكميل  40201و يا  40152هاي  اي مربوط ذيل برنامه هاي سرمايه محل اعتبارات طرحهاي تملك دارايي

برداران  عنوان سهم بهره به%) 15(صورت بالعوض و پانزده درصد عنوان سهم دولت به درصد به 85 ميزان  طرحهاي موصوف را به

  .پرداخت نمايند) صورت نقدي يا تأمين كارگر يا تهاتر زمين يا كاالي مورد نياز در اجراي طرح به(

  

هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده باشند از پرداخت سهم  برداراني كه در احداث شبكه تبصره ـ مناطق محروم و بهره

  .هاي فرعي آبياري و زهكشي معافند مشاركت در احداث شبكه

  



جمهور به  ريزي و نظارت راهبردي رئيس هاي جهادكشاورزي و نيرو و معاونت برنامه پيشنهاد وزارتخانه نامه اجرايي اين بند به نآيي

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت 

  

مركزي جمهوري اسالمي ايران از طريق  وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي بانك قانون افزايش بهره) 33(ـ در اجراي ماده 22

ربط تسهيالت الزم را براي خريد گندم توليد داخلي تا سقف هفتاد هزار  انكهاي عامل مكلف است، با معرفي دستگاه اجرايي ذيب

هاي آرد و  ريال از محل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه) 70.000.000.000.000(ميليارد

ها و شركتهاي مذكور موظفند تسهيالت دريافتي را براي  كارخانه. وني روستايي قرار دهدسيلوداران بخش خصوصي و شركتهاي تعا

  .مصرف رسانده و در موعد مقرر بازپرداخت نمايند خريد گندم به

  

 عنوان اين قانون به) 9(جدول شماره 520000ـ  1منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف 

هاي مزبور موظفند در  دستگاه. گيرد ربط قرار مي ها در اختيار دستگاه اجرايي ذي گردان از طريق سازمان هدفمندسازي يارانه تنخواه

  .داري كل كشور مسترد نمايند شده به خزانه پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري

  

از منابع   درصد  10بعه و وابسته و همچنين سازمان جنگلها و منابع طبيعي و آبخيزداري مجازند هاي تا ـ وزارت نيرو و شركت 23

  .داخلي را جهت آبخيزداري و توسعه منابع آب هزينه نمايند

  

هاي حمايتي كه به بخش كشاورزي تسهيالتي پرداخت  ـ كليه بانكهاي كشور اعم از دولتي، غيردولتي ومؤسسات مالي و صندوق 24

اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه دچار خسارت خشكسالي يا سرمازدگي يا آفات و  مودهن

سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان جهاد  گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتش هاي همه بيماري

هرستان، صندوق بيمه كشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بارمالي كشاورزي شهرستان، بانك مربوط در ش

  .سال امهال نمايند بيني نشده قانون بودجه به مدت سه قانون مديريت بحران و اعتبارات پيش) 12(اضافي از محل اعتبارات ماده

  

اي  سعه جمهوري اسالمي ايران، به منظور تأمين اعتبارات هزينهقانون برنامه پنجساله پنجم تو) 194(ماده ) ل(ـ در اجراي بند  25

منظور مطالعه و طراحي شهركهاي كشاورزي مبلغ ده  ريال و به) 10.000.000.000(ميليارد شركت شهركهاي كشاورزي مبلغ ده

ريال تسهيالت و وجوه اداره ) 10.000.000.000(اي و ده ميليارد هاي سرمايه ريال اعتبار تملك دارايي) 10.000.000.000(ميليارد 

  .شده تحت عنوان رديف مستقل در اختيار شركت شهركهاي كشاورزي قرار گيرد

  

به جاي استفاده از ) از جمله انرژي خورشيدي(ـ دولت موظف است در ازاي برقي كردن چاههاي كشاورزي با منابع انرژي نوين  26

جمله خورشيدي  ت يارانه سوخت را به شركتهاي توليدي سيستم برق منمبلغ معادل پرداختي باب) نفت گاز(سوختهاي فسيلي 

  .پرداخت نمايد و تجهيزات مربوطه را به كشاورزان تحويل نمايد

  



  واگذاري

  

  ـ 27

  

اساسي مصوب  قانون) 44(شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ـ به دولت اجازه داده مي 27ـ  1

فروش سهام، سهم الشركه، اموال،  ريال نسبت به  )370.000.000.000.000(ف سيصد و هفتاد هزار ميليارد در سق 25/3/1387

ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به  دارايي

جدول شماره  101000ـ  9ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات  به. ون واريز نمايداين قان ) 5(جدول شماره 310502رديف درآمدي 

هاي مربوط به  اين قانون با اولويت پرداخت به كليه مطالبات ايثارگران و هزينه) 19(اين قانون به مصارف مندرج در جدول شماره) 8(

  .دياب بازنشستگان و پيشمرگان ُكرد مشمول طرح شهيد كاظمي اختصاص مي

  

تواند عالوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده صرفاً براي مصارف  تبصره ـ دولت با رعايت قوانين مربوط مي

  .اين قانون اقدام نمايد) 19(مندرج در جدول شماره

  

و تأييد وزارت امور اقتصادي و ـ تمامي مطالبات و تعهدات موضوع اين بند پس از رسيدگي و اعالم سازمان حسابرسي  27ـ  1ـ  1

) 44(قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم) 29(هاي قبلي بدون الزام به رعايت ماده دارايي با احتساب مبالغ و واگذاري

  .قانون اساسي پس از تصويب دولت قابل اقدام است

  

قانون حمايت از ) 13(اده معظم شهداء و مفاد قانون تفسير مادهتبصره ـ پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانو

حساب و رئيس دستگاه اجرايي و تأييد  شود و با پيشنهاد ذي مشمول تأييد سازمان حسابرسي نمي 1389/ 12/ 4آزادگان مصوب 

  .پذيرد جمهور انجام مي ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

  

ها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به  سي از محل منابع حاصله يا واگذاريـ هزينه كارشنا 27ـ  1ـ  2

  .كارشناس است

  

هاي اجرايي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند پس از تصويب دولت  ـ تمامي دستگاه 27ـ  1ـ  3

سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي  ازمان خصوصيحداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست س

  .تحويل نمايند) سازي سازمان خصوصي(و دارايي

  

  .سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي مربوطه است سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه مسئوليت آماده

  



هاي مشمول واگذاري در مهلت  مجاز است درصورت عدم دريافت اسناد بنگاه) سازي سازمان خصوصي(ر اقتصادي و داراييوزارت امو

  .مقرر با تصويب هيأت وزيران، نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين و واگذاري بنگاه اقدام نمايد

  

ريال بابت تجهيز و نوسازي ) 6.000.000.000.000(ليارد هزار مي ها، مبلغ شش ـ از محل منابع حاصله از واگذاري 27ـ  1ـ  4

  .يابد آزمايشگاهها و تجهيز كارگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي جديدالتأسيس و كمتر توسعه يافته اختصاص مي

  

ها و حقوق مالي دولت  ال، داراييالشركه، امو ريال از سهام، سهم) 3.000.000.000.000(هزار ميليارد  ـ تا سقف مبلغ سه 27ـ  1ـ  5

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 143(ماده ) ي(و مؤسسات و شركتهاي دولتي وابسته به وزارت جهادكشاورزي با رعايت بند 

  .يابد جمهوري اسالمي ايران جهت افزايش سرمايه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي اختصاص مي

  

هاي غيرجاري و همچنين أخذ تسهيالت توسط بنگاههاي در حال واگذاري و  رت بر فروش اموال يا داراييمنظور نظا ـ به 27ـ  2

سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بانك مركزي  صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي واگذارشده به

و امالك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه،  سازمان ثبت اسناد. شود جمهوري اسالمي ايران اعالم مي

سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس 

موظف است اعطاي هرگونه تسهيالت به  بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران. دهد سازي انجام از أخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي

  .سازي نمايد شركتهاي مذكور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصي

  

ماه يكبار به وزارت امور اقتصادي و دارايي و ديوان محاسبات  سازي موظف است رعايت حكم اين جزء را هر سه سازمان خصوصي

  .كشور گزارش نمايد

  

در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از ) سهام كنترلي(ركنان شركتهاي واگذارشده ـ ماليات حقوق كليه كا 27ـ  3

  .شود واگذاري محاسبه و پرداخت مي

  

قانون محاسبات ) 5(و ماده8/7/1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ) 5(هاي اجرايي موضوع ماده ـ به دولت و دستگاه 27ـ  4

حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرايي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش ) 27(ود در سقف بندش عمومي كشور اجازه داده مي

انجام نرسيده است، اقدامات الزم جهت تكميل  اموال در اجراي اين قانون و قوانين بودجه سنواتي قبل كه تا پايان سال مذكور به 

  .انجام برساند  به 1392عمليات اجرايي را طي سال 

  

اين ) 9(جدول شماره 530000هاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف  وجوه واريزي ازمحل اعتبارات رديف%) 100(ـ صددرصد 27ـ  5

گيرد تا  ربط قرار مي قانون پيش بيني شده است، با تصويب هيأت وزيران حسب مورد در اختيار دستگاه اجرايي ملي يا استاني ذي

  .تمام مصوب گردد اي نيمه هاي سرمايه دارايي صرف اجراء و ايفاي تعهدات طرحهاي تملك



  

ـ  104اين قانون از محل اعتبارات رديف   )5(جدول شماره 210300منابع موضوع رديف %) 100(ـ معادل صددرصد 27ـ  6

اي  هاي سرمايه گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك دارايي ربط قرار مي در اختيار دستگاه اجرايي ذي) 9(جدول شماره 530000

  .موضوع اين قانون هزينه گردد

  

ربط  هايي كه در اجراي اجزاي ذي الشركه و اموال و دارايي داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم ـ خزانه 27ـ  7

عمومي  قانون محاسبات) 101(ربط در اجراي ماده سازي يا دستگاه اجرايي ذي واگذارشده است با اعالم سازمان خصوصي) 27(بند

ريزي و نظارت  ماه يكبار به معاونت برنامه كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت و گزارش عملكرد اين بند را هر سه

قانون محاسبات عمومي كشور اين ) 103(وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده. جمهور ارائه كند راهبردي رئيس

  .كل كشور درج كند 1392ملكرد قانون بودجه سال مبالغ را در صورتحساب ع

  

شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي  پذير مكلفند سود سهام عدالت تقسيم ـ شركتهاي سرمايه 27ـ  8

ي ها قانون اساسي را تا تسويه حساب كامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست) 44(سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم

سازي پرداخت نمايند و سازمان مذكور مكلف است مبالغ وصولي را به  قانون اساسي به سازمان خصوصي) 44(كلي اصل چهل و چهارم

تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير  سازمان مذكور مي. كل كشور واريز كند داري حساب درآمد عمومي نزد خزانه

اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور . قانون محاسبات عمومي كشور اقدام نمايد) 48(از طريق مادهاقساط معوق شركتهاي واگذارشده 

  .سازي همكاري نمايد موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي

  

ام شركتهاي واگذار شده به نمايد سه دولت مكلف است به همان نسبتي كه اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دريافت مي

گذاري استاني مكلفند با واگذاري سهام آزاد شده زمينه را براي  شركتهاي سرمايه. گذاري استاني را آزاد نمايد شركتهاي توسعه سرمايه

  .هاي اقتصادي در استان خود فراهم نمايد شروع طرحها و پروژه

  

قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه ) 44(و چهارم  لي اصل چهلهاي ك قانون اجراي سياست) 18(ـ در اجراي ماده 27ـ  9

در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با تصويب هيأت وزيران نسبت 

ريزي و نظارت  و دادگستري، معاون برنامه) عمجم رئيس(به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي

االختيار آنها و با حضور رئيس سازمان  ربط و يا نمايندگان تام جمهور و باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي راهبردي رئيس

ع عمومي با رعايت مجم. سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران اقدام نمايد خصوصي

صورتجلسات مجامع و هيأت مديره . مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است دار انتخاب اعضاي هيأت قوانين و مقررات مربوط عهده

شركتهاي مذكور خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از 

  .رتجلسات مزبور خودداري نمايندپذيرش و ثبت صو

  



شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف  الذكر موظف به انتقال سهام فروخته مجمع عمومي شركتهاي فوق

  .نمايد يجاي اعضاي قبلي اقدام م مديره به باشد و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت ماه مي يك

  

باشند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال  از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نمي

خريداران موظفند تا زمان پرداخت تمامي اقساط و ايفاي تعهدات مندرج در قرارداد واگذاري، . نمايند گذشته، طبق مقررات عمل مي

سازي انجام  هاي غيرجاري يا توثيق يا ترهين آنها و همچنين أخذ تسهيالت را با تأييد سازمان خصوصي ل داراييهرگونه نقل و انتقا

  .دهند

  

سازي از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس برحسب سهام بورسي و غيربورسي مكلف است بر عمليات  سازمان خصوصي

هاي  سهيالت بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي غيرجاري و أخذ ت خريد و فروش دارايي

  .الزم را اعمال نمايد

  

قانون مذكور، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود ) 6(در جهت شفافيت و تجميع اطالعات و نظارت بر اجراي ماده

سازمان (در ساير شركتها را در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصادي و داراييو شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه 

سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات الزم را اعمال و درصورت  سازمان خصوصي. اعالم نمايند) سازي خصوصي

  .ين نهادها جلوگيري كردافزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به ا

  

گردد و در  اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري از قبيل بورس، مزايده و مذاكره و تهاتر مي

  .شود هاي قبلي نيز مي برگيرنده واگذاري

  

رت افزايش سهم نهادهاي عمومي سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات الزم را اعمال و درصو سازمان خصوصي

فروش نرسانند از واگذاري سهام جديد به اين نهادها   به 1392غيردولتي بيش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پايان سال 

  .ممانعت كرد

  

يا در فهرست باشند و  قانون اساسي كه واگذارشده و يا در حال واگذاري مي) 44(ـ شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم 27ـ  10

گيرند، موظفند براي ايثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاري، از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت  واگذاري قرار گرفته يا مي

  .نمايند

  

و همچنين  1380/ 11/ 27قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 2(ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 27ـ  11

قانون اساسي، ) 44(وچهارم هاي كلي اصل چهل قانون اصالح موادي از قانون اجراي سياست) 18(ماده) 3(تهاي دولتي موضوع بندشرك

قانون محاسبات عمومي ) 76(عدم رعايت مفاد ماده. باشند قانون محاسبات عمومي كشور مي) 76(و) 39(، )31(مشمول مقررات مواد



گردد و تمامي  قررات مذكور گشايش يافته است، تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب ميكشور در مورد حسابهايي كه خالف م

داري كل كشور را دريافت نمايند و نسبت به بستن  بانكهاي عامل مكلفند قبل از افتتاح حساب براي اين قبيل شركتها مجوز خزانه

ت بر اين جزء مشتركاً به عهده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران نظار. اند، اقدام نمايند حسابهايي كه برخالف اين جزء افتتاح شده

  .داري كل كشور است و خزانه

  

حساب  ذي«، حكم »مدير امور مالي شركت«در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند 

. شود ه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي منصوب ميقانون يادشده را دارد ك) 76(و قسمت اخير ماده) 31(موضوع ماده» شركت

  .گردد عدم رعايت اين حكم تصرف غيرمجاز در اموال دولتي محسوب مي

  

كه تا پايان سال  صنايع پتروشيمي خليج فارس را  ) هلدينگ(ـ دولت مكلف است آن بخش از سهام شركت مادرتخصصي 27ـ  12

قوانين و مقررات، به صورت نقدي و قسطي به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به به فروش قطعي نرفته است با رعايت  1391

با اولويت براي پرداخت كليه مطالبات ) 13ـ  3(واريز نمايد تا جهت اجراي حكم موضوع جزء 310502حساب درآمد عمومي رديف 

  .قانوني ايثارگران هزينه شود

  

وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي به سازمان امور عشاير ايران اجازه داده  رهقانون افزايش به) 17(ـ در اجراي ماده 27ـ  13

هاي سوخت فسيلي و انبارهاي ذخيره علوفه و كاال و اراضي و مستحدثات مربوطه را كه در اختيار  ها، جايگاه شود كليه فروشگاه مي

قيمت به صورت نقد و مابقي %) 10(درصد اسي و دريافت دههاي مربوطه قرار دارند با قيمت كارشن شركتهاي تعاوني عشايري و اتحاديه

  .بردار واگذار نمايد هاي بهره به صورت اقساط پنجساله به شركتها و اتحاديه

  

آن از  گردد واريز و معادل صددرصد  داري كل كشور منظور مي ها به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه وجوه حاصل از واگذاري

هاي  گيرد تا به عنوان افزايش سرمايه سهم دولت در صندوق در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار مي 530000ـ  115محل رديف 

  .هزينه نمايد) عشايري(حمايت از توسعه بخش كشاورزي 

  

طريق  ـ دولت مجاز است سهام خود در باشگاههاي ورزشي از جمله استقالل و پيروزي را با رعايت قوانين و مقررات از 27ـ  14

  .واريز نمايد 310502بورس به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومي رديف 

  

ها، سهام، امتيازات، موجودي،  ـ دولت مكلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فوالد را با كليه وظايف، اموال، دارايي 27ـ  15

و ساير حقوق و مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار ) عهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگانشامل كليه ت(اسناد، اوراق، تعهدات

  .و رفاه اجتماعي منتقل نمايد

  

ميزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و مؤسسات وابسته و تابعه   به



  .شود ا تأييد وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق فوالد منتقل ميآنها ب) صورت كلي يا سهام به(

  

هاي تابعه، نيروهاي مسلح و قوه قضائيه بابت بدهي  ها و سازمان شود بنا به درخواست وزارتخانه ـ به دولت اجازه داده مي 27ـ  16

را كه ارزش آنها توسط باالترين مقام اجرايي دستگاه مربوطه ) ره(نيهاي مذكور به مجتمع اقتصادي كميته امداد امام خمي دستگاه

  .مورد تأييد است، از محل واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري تسويه نمايد

  

قانون محاسبات عمومي كشور ) 4(قانون مديريت خدمات كشوري موظفند با رعايت ماده) 5(ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده 28

طور  گذاري به از طرحهاي منابع داخلي مصوب مجمع عمومي خود اعم از مشاركت با بخش خصوصي و يا سرمايه براي هر يك

گذاري از  چنانچه حجم سرمايه. جمهور موافقتنامه مبادله نمايند ريزي و نظارت راهبردي رئيس بار با معاونت برنامه مستقل، براي يك

  .باشند رود شركتها موظف به اصالح موافقتنامه مي بيني شده فراتر گذاري پيش درصد سرمايه 25 

  

شود، واحدهاي خدماتي، رفاهي و مانند آن را از طريق برگزاري مزايده به اشخاص صاحب صالحيت  ـ به دولت اجازه داده مي 29

رساني  برداري و خدمات هنظارت بر كاربري و استانداردهاي بهر. بخش غيردولتي با اولويت بخش تعاوني به صورت اجاره واگذار نمايد

معادل . مابين برعهده دستگاه اجرايي مربوطه است عنوان بخشي از قرارداد في كننده به اين مؤسسات و همچنين رعايت حقوق مصرف

اين قانون ) 5(جدول شماره 210200وجوه حاصل از اين بند پس از واريز به حساب درآمدهاي عمومي دولت موضوع اجزاي رديف 

اين قانون به دستگاه ) 9(جدول شماره 530000با تصويب دولت از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه ذيل رديف حسب مورد 

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ) 224(ماده» ص«يابد و براساس سازوكار بند ربط ملي يا استاني اختصاص مي ذي

  .شود بخش خصوصي، هزينه مي هاي مشاركت با ايران براي طرحها و پروژه

  

بها به درآمدهاي عمومي دولت، نحوه تعيين صالحيت  نامه اجرايي اين بند شامل نحوه واگذاري، تعيين و واريز وجوه اجاره آيين

ريزي و نظارت راهبردي  پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه كنندگان با  شركتها و ارائه خدمات به مصرف

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت جمهور به رئيس

  

گردد و انتقال و هزينه آن در شهرستان  تبصره ـ درآمد اماكن ورزشي اجاره داده شده صرفاً براي ورزش همان شهرستان هزينه مي

  .ديگر ممنوع است

  

جود در حفظ موارد حاكميتي در سال شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين مو ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي 30

وجوه دريافتي از اين . اموال غيرمنقول مازاد خود را پس از تغيير كاربري و از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي واگذار نمايد 1392

شود و  ــياين قانون واريز م) 5(جدول شماره 210200داري كل كشور موضوع اجزاي رديف  بابت به حساب درآمد عمومي نزد خزانه

ريزي و  موجب موافقتنامه با معاونت برنامه اين قانون به) 9(جدول شماره 530000ـ  6مبالغ واريزي از محل اعتبار رديف   صددرصد

تمام دولتي و  هاي نيمه منظور تكميل پروژه گيرد تا به جمهور، در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي نظارت راهبردي رئيس



) 13(ماده) 4(ارس استيجاري و جايگزيني و اجراي احكام قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوكار بندخيري، خريد مد

 25 حداقل . هزينه گردد 1372/ 10/ 26قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 

زات جايگزيني، هوشمندسازي مدارس و اجراي سازوكارهاي حمايتي از درصد از منابع حاصل از اجراي اين بند جهت تأمين تجهي

  .يابد ساز كشور اختصاص مي خيرين مدرسه

  

در شوراي  1351/ 12/ 22قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ) 5(هاي ماده در اجراي اين بند كميسيون

ي موظفند امالك موضوع اين بند را با رعايت قوانين و مقررات شهرسازي و ها قبل از واگذار عالي شهرسازي و معماري و شهرداري

  .ماه بررسي و اعالم نظر قطعي نمايند معماري طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش حداكثر ظرف يك

  

كلفند قرار دارند م 1392اين قانون كه در فهرست واگذاري سال ) 3(ـ تمامي شركتهاي دولتي مندرج در پيوست شماره 31

اين قانون را تا زمان واگذاري و أخذ ثمن ) 3(بيني شده در بودجه شركت در پيوست شماره دوازدهم ماليات و سود سهام پيش يك

و  130101ماهه به حساب رديفهاي درآمدي  سازي در مقاطع سه حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي

  .قانون واريز نمايند اين) 5(جدول شماره 110102

  

پرداخت ريالي طرحهايي كه از  شود به منظور تأمين پيش جمهور اجازه داده مي ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ به معاونت برنامه 32

ي ا هاي سرمايه جايي اعتبارات طرحهاي تملك دارايي كنند، نسبت به جابه استفاده مي) فاينانس(منابع تسهيالت تأمين مالي خارجي 

  .در هر دستگاه و هر فصل اقدام نمايد

  

  ـ 33

  

هاي الزم به بانكهاي عامل از تسهيالت تأمين  هاي اجرايي و بخشهاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين ـ استفاده دستگاه 33ـ  1

دالر ) 35.000.000.000(مانده سهميه سالهاي قبل معادل سي و پنج ميليارد  عالوه بر باقي 1392در سال ) فاينانس(مالي خارجي 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران به ) 82(گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده تعيين مي

  .طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد

  

هزار كيلومتر و تجهيز  دن خطوط ريلي به طول پنجالسير كر منظور سريع شود به ـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي 33ـ  2

  .در سقف اين بند استفاده كند) فاينانس(دالر تسهيالت تأمين مالي خارجي ) 5.000.000.000(ناوگان از پنج ميليارد 

  

حهاي پيوست اي منابع عمومي دولت تنها درباره طر هاي سرمايه هاي تملك دارايي گيري شوراي اقتصاد درباره طرح تبصره ـ تصميم

  .اين قانون مجاز است) 1(شماره

  



هاي  از سوي بانك 1391شده و يارانه سود تسهيالت كه تا پايان سال  وجوه اداره  ـ كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه، مانده  34

دوره ماندگاري وجوه نزد  عامل به متقاضيان تخصيص نيافته و بخشي از آن پرداخت و اجرايي نشده است را با احتساب سود سپرده

هفته پس  را حداكثر يك) شده اداره  وجوه (و مبالغ وصولي بابت بازپرداخت تسهيالت اعطائي 310605بانك، به حساب رديف درآمدي 

جمهور،  ريزي و نظارت راهبردي رئيس اي مركب از معاون برنامه به كميته.واريز نمايند 310602از وصول به حساب رديف درآمدي 

كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده  راي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و رئيسوز

اين ) 9(جدول شماره 540000ـ  4جمهور از محل رديف  ريزي و نظارت راهبردي رئيس شود وجوه الزم را از طريق معاونت برنامه مي

بانكهاي دولتي پس از تصويب مجمع عمومي بانكها و يا پرداخت وجوه اداره شده، اجراي طرحهاي منظور افزايش سرمايه  قانون به

  .دار به باغات مثمر، توسعه عمليات آبخيزداري، توسعه عمليات آب و خاك كشاورزي اختصاص دهد توسعه و تبديل زمينهاي شيب

  

فروش زندانهاي قديمي و  به  شود پس از تغيير كاربري نسبت  داده مي ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه 35

ها به قيمت كارشناسي جهت اجراء و تكميل  اموال غيرمنقول مازاد خود و يا واگذاري به پيمانكاران دولتي و غيردولتي و شهرداري

جايي زندانها از  زمين و ساختمانهاي اداري و جابه تعمير و تجهيز زندانها، مراكز وابسته تجميع و يا خريد تمام،  طرحهاي مصوب نيمه

  .شود داري كل كشور واريز مي هاي مذكور به حساب خزانه درآمدهاي حاصل از فروش و يا واگذاري دارايي. داخل شهرها اقدام نمايد

  

منظور تهيه و  دولتي را بهريال از محل فروش سهام شركتهاي ) 8.000.000.000.000(هزارميليارد  است مبلغ هشت مكلف ـ دولت 36

هاي داراي اولويت در زمينه بهسازي روستاها، احداث و نگهداري راههاي روستايي، آبرساني روستايي،  هادي و پروژه اجراي طرحهاي 

  .بهداشت و توسعه ورزش روستايي براساس شاخصهاي برخورداري هر شهرستان اختصاص دهد احداث خانه

  

هاي مازاد و  اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلفند نسبت به فروش دارايي ـ كليه بانكها و مؤسسات 37

  .شركتهاي وابسته خود اقدام كرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزايش سرمايه خود منظور نمايند

  

  پول و اوراق مشاركت

  

  ـ 38

  

هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري  ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه 38ـ  1

ريال براي ) 150.000.000.000.000(شود يكصدوپنجاه هزار ميليارد اطالعات، صنعت، معدن و تجارت وجهادكشاورزي اجازه داده مي

ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با  ويت اجراي پروژهاجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اول

هاي برق و همچنين  هاي فاضالب و نيروگاه خانه كن، تصفيه شيرين همسايگان و مهار آبهاي مرزي، احداث و تكميل طرحهاي آب

خشي از مقررات مالي دولت و قانون تنظيم ب) 88(مناطق محروم و كمتر توسعه يافته اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك با رعايت ماده

نرفته هر طرح، قابل  اوراق مشاركت فروش. رسد، با تضمين خود منتشر نمايند تصويب شوراي اقتصاد مي براي طرحهايي كه به 



حساب و رئيس  كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد ذي واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين

  .اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانك عامل نيست. ربط است اجرايي ذيدستگاه 

  

هاي اجرايي  محض فروش اوراق مشاركت و صكوك ارزي و ريالي از سوي دستگاه بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به

داري كل  خزانه(جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ي رئيسريزي و نظارت راهبرد ها، گزارش آن را به معاونت برنامه و شهرداري

  .اعالم نمايد) كشور

  

نامه اجرايي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع اين بند با همكاري بانك مركزي جمهوري  آيين

تصويب  شود و به زارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميجمهور و و ريزي و نظارت راهبردي رئيس اسالمي ايران، معاونت برنامه

  .رسد وزيران مي هيأت

  

  .تبصره ـ اوراق مشاركت و صكوك منتشرشده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است

  

 25000با ربط و با تضمين شركت جهت افزايش توان توليدي برق  شود از طريق شركت ذي ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي 38ـ  2

  .ريال اوراق مشاركت ارزي و ريالي منتشر نمايد) 30.000.000.000.000(هزار ميليارد  مگاوات در سقف سي

  

برداري هرچه سريعتر از  ريال جهت كنترل و بهره) 12.000.000.000.000(ـ وزارت نيرو مكلف است دوازده هزار ميليارد  38ـ  3

لشركه و يا اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام نمايد و به حساب خاصي نزد ا آبهاي مرزي از طريق فروش اموال و سهم

  .كل كشور واريز نمايد داري خزانه

  

ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با ) 50.000.000.000.000(شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد  ـ به دولت اجازه داده مي 39

داري كل  اي طرحهاي انتفاعي خود منتشر و وجوه أخذ شده را به رديف درآمد عمومي خزانهمنظور اجر بازپرداخت اصل و سود آن به

واگذاري . شود اين قانون مي) 18(تمام مطابق جدول شماره اي نيمه هاي سرمايه منابع واريزي صرف طرحهاي تملك دارايي. واريز نمايد

اوراق مشاركت . ها در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است اهاين اوراق به بخش دولتي اعم از شركتها، بانكها و ساير دستگ

كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با  نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين فروش

  .سررسيد توسط بانك عامل نيست اوراق واگذارشده قابل بازخريد قبل از. ربط است حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي تأييد ذي

  

  ـ 40

  

طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و  شود به هاي وابسته به آنها اجازه داده مي هاي كشور و سازمان ـ به شهرداري 40ـ  1

رداخت اصل و سود ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با بازپ)70.000.000.000.000(تأييد وزارت كشور تا سقف هفتادهزار ميليارد 



  .ها منتشر نمايند آن توسط شهرداري

  

شود براي اجراي طرحهاي قطار شهري مبلغ شانزده هزار  هاي وابسته به آنها اجازه داده مي ها و سازمان به شهرداري  ـ  40ـ  2

دولت و پنجاه %) 50(درصدريال اوراق مشاركت با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه ) 16.000.000.000.000(ميليارد 

هاي امالك، اوراق بهادار،  بانكهاي عامل موظفند جهت تأييد پروژه. ها با نرخ مالياتي صفر منتشر نمايند شهرداري%) 50(درصد

ور هاي مذك عنوان تضمين بازپرداخت تسهيالت ريالي لحاظ و صرفاً با أخذ تضمين ها را به هاي شهرداري حسابهاي بانكي و ساير دارايي

  .نويسي اقدام كنند نسبت به پذيرش اركان عامليت، ضمانت و پذيره

  

مدت  است كه در حساب كوتاه%) 5(ـ ميزان سپرده بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و بانك عامل حداكثر پنج درصد 1تبصره 

هايي كه مدارك مورد نياز را تا  اريشهرد. گردد شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي گذاري مي سپرده

توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت  اند مي به بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران تحويل داده 1391و  1390پايان سالهاي 

  .استفاده كنند 1392در سال  1391و  1390باقيمانده سالهاي

  

الت ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطارهاي شهري، اموال، ـ بانكهاي عامل موظفند جهت تضمين بازپرداخت تسهي 2تبصره 

  .ربط را بپذيرند هاي ذي امالك و طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداري

  

ند جمهور، مسئوليت اجراي اين ب ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با هماهنگي معاونت برنامه 3تبصره 

  .سهم دولت را بر عهده دارد%) 50(درصد  درخصوص تضمين پنجاه

  

چك بانك مركزي جمهوري  ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مجاز است اقدامات الزم را در زمينه چاپ و انتشار ايران 41

اندوخته اسكناس موضوع  هاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت چك اسالمي ايران با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران

  .عمل آورد قانون پولي و بانكي كشور به) 21(ماده

  

نام و بانام، صادر كرده و  ـ دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يك تا سه سال به صورت بي 42

كشور اسناد  عمومي قانون محاسبات) 20(بق ماده اي مطا هاي سرمايه منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي به

اسناد مزبور . ريال به طلبكاران غيردولتي واگذار نمايد) 60.000.000.000.000(مزبور را به قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد 

محسوب شده و با امضاي  1384 مصوب –عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار  از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده و به

  .شوند وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي

  

  .بيني نمايد ـ دولت به منظور تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصي را در اليحه بودجه سنواتي پيش 1تبصره 

  



دار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام ـ اسناد خزانه اسالمي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخور 2تبصره 

  .معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند

  

ـ تعيين بانكهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسيد توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران و  3تبصره 

  .پذيرد يي صورت ميوزارت امور اقتصادي و دارا

  

  .ـ خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران ممنوع است 4تبصره 

  

ماه از زمان تصويب اين قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب  نامه اجرايي اين بند ظرف سه ـ آيين 5تبصره 

  .رسد هيأت وزيران مي

  

كه سود  درصورتي. مكلفند سود تسهيالت اعطائي را مطابق دستورالعمل شوراي پول و اعتبار دريافت نمايند ـ بانكهاي عامل 43

عنوان جريمه  شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد دولت مكلف است مبلغ مازاد را به تسهيالت اعطائي باالتر از نرخ سود تعيين

  .آن را وصول نمايد%) 100(تشخيص داده و صددرصد

  

از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار  ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش  44

  .باشند نمي

  

المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و  منظور تأمين مالي طرحهاي انتفاعي عام شود به ـ به سازمان اوقاف و امور خيريه اجازه داده مي 45

تا سقف سه هزار ميليارد ) اوراق صكوك اسالمي(بركه با نظارت بانك مركزي و تضمين خود اقدام به انتشار اوراق مشاركت بقاع مت

  .ريال نمايد) 1.000.000.000.000(تا سقف يك هزار ميليارد ) بدون سود (ريال و اوراق وقفي ) 3.000.000.000.000(

  

بخشي از ) مصالح(دارنده اوراق. گردد ه براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر مياوراق وقفي، اوراق بهادار غيرانتفاعي است ك

اي را احداث  المنفعه دهد تا وي همراه ساير اموال صلحي طرح عام قرار مي) متصالح(اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختيار باني

  .كرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعي نمايد

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 20(ماده) ب(هاي مشمول بند انشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي دستگاهـ به د 46

اي خود تا سقف درآمد اختصاصي  هاي سرمايه هاي تملك دارايي شود در راستاي تكميل پروژه جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي

اي خود استفاده  هاي تملك دارايي سرمايه اقدام و در جهت تكميل و يا احداث پروژهنسبت به أخذ وام از بانكهاي دولتي  1391سال 

) 8(الضمان وثيقه آن طبق بند وجه. نمايند و با تنفس يكساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصي خود اقدام كنند

  .اين قانون خواهد بود



  

  نظام مالياتي، تعرفه و عوارض

  

قانون محاسبات عمومي كشور تمامي شركتهاي دولتي موظف به واريز ماليات و سود سهام متعلقه در هر ) 44(ماده ـ در اجراي 47

قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، سازمان ) 44(درصورت عدم اجراي ماده. باشند دوازدهم مي صورت يك ماه به

را ) ترازنامه و حساب سود و زيان(يات متعلق به سود مندرج در صورتهاي ماليامور مالياتي كشور مجاز است سود سهم دولت و مال

الحساب وصول نمايد و همچنين وزارت امور  عنوان علي كل كشور به داري حسب مورد برابر قوانين و مقررات مربوطه در وجه خزانه

دولت در شركتهايي كه سهم دولت و يا ساير موظف است سود سهام تقسيم شده سهم ) سازمان امور مالياتي(اقتصادي و دارايي 

داري كل كشور براي اين امور افتتاح  است را پس از واريز به حسابي كه خزانه%) 50(درصد شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه

اب چهارم احكام فصل نهم، ب. اين قانون منظور نمايد) 5(جدول شماره 130108نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف  مي

  .هاي مستقيم در مورد اين بند جاري خواهد بود قانون ماليات

  

هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنكه متعاقب  ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي 48

سال اخير  ت اصالح گردد و بنگاه يادشده طي پنجآن به نسبت استهالك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليا

وزيران  تصويب هيأت نامه اجرايي اين بند از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به آيين. تجديد ارزيابي نشده باشد

  .رسد مي

  

، مبلغ 1392ايران براي سال  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي) 52(ـ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده 49

  .شود ريال در سال تعيين مي) 100.000.000(يكصد ميليون 

  

قانون ) 5(هاي اجرايي موضوع ماده  ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه نرخ ماليات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانه

  .خواهد بود  درصد  10ميزان  به 1391و  1390هاي  قانون محاسبات عمومي كشور در سال) 5(مديريت خدمات كشوري و ماده

  

  .گردد تمديد مي1392ـ مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال  50

  

/ 12/ 3هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات) 101(ـ شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده 51

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه، امالك و ) 119(ماده) 2(تبصرهو  1366

  .الزامي نيست 1392و 1391، 1390منبع ارث براي عملكرد سالهاي

  

شوند،  ت شماره اقتصادي مينام براي درياف مكلف به ثبت 1392ـ اشخاصي كه طبق اعالم سازمان امور مالياتي كشور در سال  52

هاي مقرر در قانون  ها و بخشودگي جريمه شده توسط سازمان مذكور، از كليه معافيت نام در مهلت تعيين درصورت عدم ثبت



  .شوند هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده در سال مربوط محروم مي ماليات

  

قانون مديريت خدمات كشوري به استثناي ) 5(ركتهاي دولتي موضوع مادهـ تمامي درآمدهاي حاصل از فروش كاال و خدمات ش 53

شود تا حسب مورد  داري كل كشور واريز مي ها و نهادهاي عمومي غيردولتي به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه بانكها و بيمه

  .نفعان مربوطه تقسيم گردد طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي

  

ل كشور مكلف است براساس اعالم سازمان امور مالياتي كشور درصورت عدم واريز، ماليات و عوارض ارزش داري ك تبصره ـ خزانه

ربط واريز  داري كل كشور برداشت و حسب مورد به حسابهاي ذي افزوده از وجوه واريزي شركتهاي دولتي را از حساب آنها نزد خزانه

  .نمايد

  

هاي راهنمايي و  جراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمهاال ماه پس از تاريخ الزم ـ حداكثر شش 54

درآمد حاصل پس از . شود بخشوده مي 1390رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال 

اين قانون بابت ارتقاي توان كنترل فضاي ) 9(جدول شماره 530000ـ  88داري كل كشور از محل اعتبار رديف  واريز به خزانه

ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري  مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب

  .يابد اسالمي ايران با رعايت قوانين و مقررات، اختصاص مي

  

برداري آنها به نام سـازمان تــوسعه ونــوسازي  آهن كه پروانه بهره معادن سنگكننده  ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج 55

به مأخذ حداقل (برداري  باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره ايــران و يــا شركتهاي تابعه مي مــعادن وصنايــع معــدني

بندي و يا كنسانتره أخذ و به حساب درآمد  آهن، دانه از سنگ) تانشمش فوالد خوزس) ماهه دوره سه(ميانگين قيمت آزاد   درصد  5

از مبالغ حاصله در اختيار وزارت صنعت،   درصد  40معادل . اين قانون واريز نمايند) 5(جدول شماره130419عمومي موضوع رديف 

از مبادله موافقتنامه با معاونت صرف  گيرد تا پس قرار مي) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران(معدن و تجارت 

  .هاي معدني و حمايت از توليد گردد تمام، طرحهاي اكتشافي، ايجاد زيرساخت تكميل طرحهاي فوالدي نيمه

  

باشد، حق انتفاع پروانه  برداري آن به نام سازمان و يا شركتهاي تابعه فوق مي ـ درخصوص ساير معادن كه پروانه بهره 1تبصره 

  .شود ري توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين و ابالغ ميبردا بهره

  

ـ در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مكلف است نسبت به ممانعت از استخراج  2تبصره 

  .سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نمايد

  

اين بند پس از واريز به خزانه معين هر استان كه معدن در آن واقع از درآمد هريك از معادن موضوع   درصد 20ـ حداقل  3تبصره 

مورد نياز به ترتيب بخش،   درصد 20و   درصد 80اي به نسبت  اي و هزينه هاي سرمايه است به ترتيب صرف طرحهاي تملك دارايي



رستان يا پيشنهاد استاندار و تأييد شوراي ريزي شه شهرستان و استان محل استقرار معدن با پيشنهاد فرماندار و تأييد كميته برنامه

  .ريزي استان خواهد شد برنامه

  

حق . گردد پرداخت مي 22/8/1390قانون اصالح قانون معادن مصوب ) 12(ـ حقوق دولتي حقي است كه به استناد ماده 4تبصره 

برداري  حق انتفاع پروانه بهره. ين بند توزيع گرددگيرد تا مطابق ا برداري از معدن تعلق مي انتفاع حقي است كه به دارنده پروانه بهره

  .برداري آن متعلق به سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران بوده است مربوط به گذشته صرفاً شامل معادني است كه پروانه بهره

  

  :منظور برقراري انضباط مالياتي بيشتر  ـ به 56

  

امي مديران مؤسسات و شركتهايي كه بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ـ سازمان امور مالياتي كشور مكلف است، اس 56ـ  1

مبتني ) صورتحساب(ماليات برارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شركتهايي كه به صدور اسناد 

ورزند و تكاليف مقرر در قوانين مالياتي را  مبادرت مي بر انجام معامالت غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي كشور

  .نمايند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركتها اعالم نمايد مراعات نمي

  

اداره مذكور موظف است، درخصوص مديران و اعضاي هيأت مديره كه پس از تصويب اين قانون مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت 

  .نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران يادشده در ساير شركتها ممانعت كند شركت يا مؤسسه به

  

  .هاي مستقيم درخصوص افراد مذكور در اين بند جاري خواهد بود قانون ماليات) 201(ـ احكام مقرر در تبصره ماده 56ـ  2

  

هاي خود به استثناي  انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت منظور تسهيل در ـ سازمان امور مالياتي كشور مجاز است به 57

نحوه واگذاري و انجام . تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرايي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد

تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي  و بهشود  دادن تكاليف طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي

  .رسد مي

  

قانون رفع برخي از ) 12(و ماده 22/8/1390قانون امور گمركي مصوب ) 121(هاي گمركي موضوع ماده معافيت 1392ـ در سال  58

  .گردد جهت حمايت از توليد داخل، لغو مي 25/8/1388گذاري صنعتي مصوب  موانع توليد و سرمايه

  

مبلغ ) كاداستري(شود به ازاي صدور هربرگ سند مالكيت حدنگاري مان ثبت اسناد و امالك كشور اجازه داده ميـ به ساز 59

  .واريز نمايد 140141ريال أخذ و به رديف درآمدي ) 300.000(سيصدهزار

  

ذرنامه شود بابت صدور و تعويض و تمديد هرجلد گ ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي 60



ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد ) 750.000(براي كليه شرايط سني، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ) بيومتريك(سنجي زيست

  .كل كشور واريز نمايد داري خزانه

  

مت عادي به شود به ازاي تعويض و تبديل هر قطعه كارت پايان خد ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي 61

  .كل كشور واريز نمايد داري ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه) 120.000(هوشمند مبلغ يكصد و بيست هزار

  

شود به ازاي واگذاري پالك خودرو اعم از نوشماره، نقل و انتقال و  به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي  ـ  62

  .كل كشور واريز نمايد داري ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه) 400.000(هزار چهارصد تعويض پالك مبلغ 

  

، حداقل چهار 25/11/1345اي مصوب  هاي اختصاصي و غيرحرفه سيم قانون استفاده از بي) 11(ـ تعرفه غرامت موضوع ماده 63

  .گردد ريال تعيين مي) 25.000.000(ريال و حداكثر بيست و پنج ميليون ) 4.000.000(ميليون

  

ريال به مبلغ يكصد ) 30.000(ترتيب از مبلغ سي هزار هاي رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري شوراهاي حل اختالف به ـ تعرفه 64

  .يابد ريال افزايش مي) 50.000(ريال به مبلغ پنجاه هزار) 5.000(ريال و از مبلغ پنج هزار  )100.000(هزار

  

ها و تخفيفات گمركي در قانون  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در مورد معافيت) 119(هـ حكم ماد 65

  .امور گمركي و در ساير قوانين مصوب، جاري خواهد بود

  

ها و  حسينيه ها،  هاي علميه، مساجد، دارالقرآن ـ هزينه مصرف با رعايت الگوي مصرف وحق انشعاب برق، آب و گاز براي حوزه 66

  .هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است اماكن ديني اقليت

  

داري كل كشور واريز  ربط أخذ و به حساب خزانه قيمت بليط هواپيما و كشتي از هر مسافر توسط شركتهاي ذي  ـ يك درصد 67

در اختيار  530000حل اعتبار رديف متفرقه ريال از م) 400.000.000.000(معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد ميليارد . شود مي

  .گيرد جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران قرار مي

  

به ازاي واردات هر دستگاه وسيله نقليه سواري يك  1392شود از ابتداي سال  اجازه داده مي) وزارت راه و شهرسازي  (ـ به دولت  68

بوس  ريال، ميني) 1.000.000(وانت يك ميليون ، ريال) 2.500.000(ن و پانصد هزارريال تا دوميليو) 1.500.000(ميليون و پانصد هزار

ريال و تريلر ده ) 5.000.000(ميليون  ريال، كاميون پنج) 5.000.000(، اتوبوس پنج ميليون ريال) 2.000.000(دوميليون

  .اريز نمايدداري كل كشور و عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه ريال به) 10.000.000(ميليون

  

عنوان عوارض  ريال به   ـ وزارت نيرو موظف است عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي 69



وجوه حاصله به حساب شركت . استثناي مشتركين خانگي روستايي دريافت نمايد برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق به

هاي روستايي و توليد برق  كل كشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه داري انهتوانير نزد خز

  .شود ربط محسوب نمي عنوان درآمد شركتهاي ذي منابع مذكور به. شود تجديدپذير و پاك هزينه مي

  

هاي مهارت و پروانه  منظور صدور، تعويض و تمديد گواهينامه شود به اي كشور اجازه داده مي ـ به سازمان آموزش فني و حرفه 70

ريال أخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد  تأسيس آموزشگاههاي آزاد از تمامي متقاضيان به ازاي هر مورد مبلغ سي هزار 

  داري كل كشور واريز نمايد خزانه

  

ها را هر ساله طبق قوانين و مقررات پرداخت و تسويه حساب  هاي اجرايي موظفند عوارض مربوط به شهرداري ـ كليه دستگاه 71

  .باشند حساب آن مسئول حسن اجراي اين بند مي رئيس دستگاه اجرايي و ذي. نمايند

  

قيمت نوشابه %) 15(ماهه درآمد حاصل از افزايش پانزده درصد ـ دولت مكلف است از طريق سازمان امور مالياتي در مقاطع سه 72

. واريز نمايد 160123درصد قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي را دريافت و به حساب رديف درآمدي   20وليد داخل و گازدار قندي ت

  درصد 40به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت پيشگيري و درمان بيماران ديابتي و   درصد 60درآمد وصولي به نسبت 

  .مگاني روستايي پرداخت شودبه وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش ه

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مدت زمان تقسيط عوارض ) 174(ـ در راستاي اجراي ماده 73

  .يابد ها تا شش سال افزايش مي نامه مالي و معامالتي شهرداري قانون آيين) 32(ها، موضوع ماده شهرداري

  

هاي توليدي داراي  بنگاه 1391و  1389،1390ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملكرد سالهاي هاي مالياتي  ـ كليه جريمه 74

شده خود  قانون نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي االجراء شدن اين از الزم ماه پس برداري كه بتوانند ظرف شش پروانه بهره

  .شود اقدام نمايند، بخشوده مي

  

برداري  هاي مستقيم براي واحدهاي توليد كاال و يا خدمات توليدشده داراي پروانه بهره قانون ماليات) 202(دهـ مبلغ مندرج در ما 75

  .يابد ريال افزايش مي) 5.000.000.000(به پنج ميليارد ) اشخاص حقيقي و حقوقي(

  

شهري به ازاي هر  بهاي  رخ آبـ وزارت نيرو از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف است عالوه بر دريافت ن 76

وجوه   صددرصد. داري كل كشور واريز نمايد ريال از مشتركين آب دريافت و به خزانه ) 100(مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد

ريال از محل حساب مذكور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي )390.000.000.000(دريافتي تا سقف سيصد و نود ميليارد 

ماهه از طريق شركت  اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استانهاي كشور در مقاطع سه. بديا اختصاص مي

ها و شركتهاي آب و   ريزي استانداري شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاونت برنامه مهندسي آب و فاضالب كشور توزيع مي



عنوان  يافته است و وجوه فوق به تخصيص%) 100(ها صددرصد ور حسب وصولياعتبار مذك. فاضالب روستايي استانها هزينه گردد

  .شود گردد و مشمول ماليات نمي ربط محسوب نمي درآمد شركت ذي

  

عالوه بر هرگونه عوارض دريافتي براي واردات دخانيات به كشور به ازاي هرنخ سيگار وارداتي 1392ـ دولت مكلف است در سال  77

ريال به حساب درآمد )1.200.000.000.000(دريافت و وجوه حاصله را تاسقف يكهزار و دويست ميليارد  ريال)20(مبلغ بيست 

از منابع حاصل به وزارت آموزش و پرورش   درصد 50. اين قانون واريز نمايد) 5(جدول شماره 160144عمومي موضوع رديف 

به وزارت  درصد  50آموزي و  و تجهيز فضاهاي ورزشي دانش براي ساخت، تكميل) سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور(

  .يابد ها اختصاص مي علوم، تحقيقات و فناوري براي احداث، تكميل و تجهيز فضاهاي فرهنگي دانشگاه

  

  اي سوم ـ توسعه منطقه

  

آمد مندرج در رديف ريال در) 1.000.000.000.000(ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است مبلغ يك هزار ميليارد  78

دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دريانوردي كسر و به درآمد عمومي نزد  صورت ماهانه يك اين قانون را به) 5(جدول شماره 130410

  .داري كل كشور واريز نمايد خزانه

  

ر درآمدهاي سازمان مذكور اين قانون و همچنين ساي) 9(جدول شماره 530000ـ  101معادل مبالغ واريزي از محل رديف شماره 

جمهور به ترتيب صرف طرح  ريزي و نظارت راهبردي رئيس اي متبادله با معاونت برنامه اي و سرمايه هاي هزينه براساس موافقتنامه

هاي كوچك در سواحل جنوب و شمال و بهسازي و توسعه بنادر كوچك و راههاي منتهي به بنادر و نيز  شكن، پناهگاه تكميل موج

  .اي سازمان گردد اي و سرمايه مصارف هزينه ساير

  

به منظور تأمين مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز در شهركهاي مسكوني جديد در شهرهاي با جمعيت بيش  1392ـ در سال  79

تأمين  هاي مسكوني با بيش از يكهزار واحد مسكوني، نسبت به احداث و يا از دويست هزار نفر، سازندگان مكلفند در مجموعه

كل نوسازي مدارس استان مربوط و  هاي مسجد و واحدهاي آموزشي مورد نياز بر اساس استانداردهاي آموزشي و برآورد اداره هزينه

  .اداره اوقاف و امور خيريه اقدام نمايند

  

يا اعالم عدم نياز واحدهاي  ها در اين شهركها منوط به أخذ تأييديه احداث، تأمين و صدور پروانه و گواهي پايان كار توسط شهرداري

  .باشد ربط مي كل نوسازي مدارس استان ذي آموزشي توسط اداره

  

تمام  هاي نيمه شود كه پروژه اجازه داده مي) سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور(تبصره ـ به وزارت آموزش و پرورش 

  .ساز تكميل نمايد سد با استفاده از مشاركت خيرين مدرسهر اي كه به تصويب هيأت وزيران مي نامه دولتي را بر اساس آيين

  



ساز تكميل  تمام دولتي را با استفاده از مشاركت خيرين دانشگاه هاي نيمه شود پروژه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده مي

  .نمايد

  

  اجتماعي –چهارم 

  

  هدفمندسازي

  

ريال ) 500.000.000.000.000(تا مبلغ پانصد هزار ميليارد 1392ها در سال  دن يارانهـ درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكر 80

  :شامل موارد ذيل است

  

صورت ماهانه و متوازن از محل اصالح  ريال به) 388.000.000.000.000(ـ تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت هزار ميليارد  80ـ  1

  1388/ 10/ 15ها مصوب  هقانون هدفمندكردن ياران) 3(و ) 1(قيمتهاي مواد

  

هاي نان، برق و ساير كاالها و خدمات مندرج در  ريال يارانه) 112.000.000.000.000(ـ تا مبلغ يكصد و دوازده هزار ميليارد 80ـ  2

  اين قانون

  

ز وجوه حاصل از ها، غير ا ـ در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه 1تبصره 

هاي موضوع اين قانون، ممنوع  ها و يارانه محل اصالح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كاالها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه

  .است

  

ص داده دوازدهم تخصي طور ماهانه يك اي به ـ رقم درآمدي حاصل از اجراي قانون براي دوازده ماه است و بايد از ارقام هزينه 2تبصره 

  .باشد جايي رديفها ممنوع مي شده و هزينه شود و جابه

  

  :شود شرح ذيل هزينه مي به  )80(ـ منابع مندرج در بند 81

  

  ها قانون هدفمندكردن يارانه) 7(ريال به منظور اجراي ماده )410.000.000.000(ـ تا مبلغ چهارصد و ده ميليارد  81ـ  1

  

  ها قانون هدفمندكردن يارانه) 11(و ) 8(ريال به منظور اجراي مواد )40.000.000.000.000(د ـ تا مبلغ چهل هزار ميليار 81ـ  2

  

قانون برنامه پنجساله پنجم ) 34(ماده ) ب(ريال به منظور اجراي بند )50.000.000.000.000(ـ تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد  81ـ  3

  توسعه جمهوري اسالمي ايران



  

  بيمه

  

ترتيب مبلغ  شود هر دوماه به ربط اجازه داده مي هاي نفت و نيرو از طريق شركتهاي تابعه ذي زارتخانهـ به هريك از و 82

ريال از هر واحد مسكوني شهري أخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و ) 500(ريال و پانصد) 1.000(هزار يك

سوزي و مسموميت مشتركين شهري و روستايي گاز و برق از طريق  شهاي پزشكي ناشي از انفجار، آت نقص عضو و جبران هزينه

  .شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند

  

هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و  هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه تبصره ـ وزارتخانه

ريزي و نظارت راهبردي  بار به معاونت برنامه ماه يك شهري و روستايي را هر ششخسارتهاي پرداختي به مشتركين اعم از 

  .جمهور ارائه نمايند رئيس

  

هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و  صورتحساب  درصد  60گر خدمات درماني موظفند  هاي بيمه ـ كليه سازمان 83

الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا  عنوان علي سيدگي حداكثر ظرف دوهفته بههاي طرف قرارداد را قبل از ر درماني و بيمارستان

هاي آن را  گر موظفند جريمه هاي بيمه اجراي حكم اين بند سازمان درصورت عدم. ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند سه

  .جبران نمايند  درصد  15به نرخ ساالنه 

  

ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي ) 2.000.000.000.000(بلغ دو هزار ميليارد اي مكلفند م ـ شركتهاي بيمه 84

صورت هفتگي به درآمد  رسد به عالي بيمه مي تصويب شوراي هر يك از شركتها تعيين و به ) پرتفوي(جدولي كه براساس فروش بيمه

واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران قرار وجوه . اين قانون واريز كنند) 5(جدول شماره 160111عمومي رديف 

تخفيف در حق بيمه   درصد 5اي مكلف به اعمال  همچنين شركتهاي بيمه. گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزينه گردد مي

وجوه واريزي . بند است بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين. باشند مي 1392شخص ثالث مصوب 

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري ) 37(ماده) ب(اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند شركتهاي بيمه

  .گردد هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي عنوان هزينه اي به اسالمي ايران توسط شركتهاي بيمه

  

شده مندرج در  بيني تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند از محل تمام اعتبارات پيش ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان 85

انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصل از  گيرد به  قانون بودجه كل كشور كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي

  .بگيران خود تأمين نمايند ن و مستمريها، حقوق جاري ساالنه را براي بازنشستگان، موظفي گذاري سرمايه

  

عنوان كارگر يا تحت  ـ صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران حقيقي و افراد حقوقي و ساير افرادي كه به  86

 24ر مصوب كل كشو 1389قانون بودجه سال ) 16(بند» و«موضوع جزء (باشند  هر عنوان ديگري طرف قرارداد مخابرات روستايي مي



و تا زمان فروش سهام مديريتي براساس قانون ) كارگر(را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار) 1388/ 12/

حق بيمه سهم كارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد ميليارد . تأمين اجتماعي و قانون كار تحت پوشش بيمه قرار دهند

هاي ارتباطات و  وزارتخانه. شود اين قانون تأمين مي) 9(جدول شماره 550000ـ  74محل رديف  ريال از) 2.400.000.000.000(

قانون بودجه سال ) 64(فناوري اطالعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي، ملزم به رفع مشكالت اجراي بند 

متعهد به استمرار بيمه و قرارداد ) شركت مخابرات ايران(شركت متولي  كشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستايي بوده و كل 1391

  .باشند مستقيم با كارگران، پيمانكاران و كارگزاران روستايي طبق شرايط و ضوابط مقرر در قانون كار مي

  

ن تكميلي بازنشستگان منظور اجراي بيمه درما ـ صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح مكلفند به 87

هاي مربوط به نسبت برابر، توسط بيمه  هزينه. كشوري و لشكري و عائله درجه يك تحت پوشش آنها، اقدامات الزم را انجام دهند

  .شود تأمين مي) صندوق بازنشستگي(گر شده، دولت و سازمان بيمه

  

فرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي كه تا ـ به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق سازمان تأمين اجتماعي، كار 88

ماه  كه ظرف شش باشند، درصورتي شده حق بيمه و بيمه بيكاري به سازمان تأمين اجتماعي مي داراي بدهي قطعي 1391پايان سال 

هاي حق بيمه آنان  ند، جريمهشده اقدام نماي تكليف اصل بدهي قطعي االجراء شدن اين قانون نسبت به تسويه يا تعيين از تاريخ الزم

  .شود بخشوده مي

  

پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي كارگران  1392ماهه سال  ـ در نه  89

د سازمان مالياتي مكلف است معادل مبلغ نه هزار ميليار. شود ساختماني در شهرها و روستاهاي كشور متوقف مي

) 38(ماده) د(و ) ج(ها از محل منابع مندرج در بندهاي ها و دهياري ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري)9.000.000.000.000(

حق بيمه سهم كارفرما براي   درصد  20هاي كشور را به عنوان  ها و شهرداري قانون ماليات برارزش افزوده متمركز نزد سازمان دهياري

  .به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد بيمه كارگران ساختماني

  

شده از كارگر و  حق بيمه سهم بيمه%) 7(درصد سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت

صوص را هر سهم كارفرما هشتصدهزارنفر از كارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملكرد خود در اين خ %)20(درصد بيست

كارفرمايان امور . هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد بار به كميسيون ماه يك سه

ساختماني موظفند كارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه 

  .ارائه نمايند

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران صرفاً سهم كاركنان شاغل ) 38(ماده ) د(بند) 2(موضوع جزء  درصد 5ـ  90

سه برابر حق بيمه مشمولين «به عبارت » حداكثر دو برابر«شود و عبارت  و بازنشسته بدون كمك از بودجه عمومي كشور تبديل مي

  .شود العالج، خاص و نادر صرف مي ع حاصله در جهت كمك به يارانه داروهاي بيماران سرطاني، صعبمناب. گردد اصالح مي» )1(جزء



  

ـ كارگاههاي كشاورزي مشمول نظام صنفي كشاورزان، در شمول قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر  91

نامه اجراي قانون مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي و  آيين. تو اصالحات بعدي آن اس 16/12/1361پنج نفر كارگر دارند مصوب 

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت شود و به ماه از تصويب قانون تهيه مي صندوق تأمين اجتماعي ظرف يك

  

ن باشند، كه در روستاي ديگري نيز ساك اند، درصورتي ـ كليه افرادي كه حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير را پرداخت نموده 92

اين حكم شامل افرادي است كه در طول ايام اجراي قانون حق بيمه . استفاده نمايند 1392توانند از مزاياي اين قانون در سال  مي

  .اند پرداخت كرده

  

حق   صددر  5و   درصد 7ترتيب  ـ سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير مكلفند در ازاي دريافت به 93

  .دار متأهل به تعداد دويست هزارنفر اقدام نمايند بيمه، نسبت به بيمه نمودن زنان خانه

  

مبلغ  به 550000ـ  96هاي مذكور نسبت به تأمين سهم كارفرما ازمحل رديف  دولت مكلف است براساس فهرست اعالمي سازمان

  .ريال اقدام نمايد) 1.000.000.000.000(هزار ميليارد  يك

  

  ارگرانايث

  

و باالتر با   درصد 20به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان  1392ـ بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل در سال  94

، ايثارگران با حداقل دو و نيم سال حضور در جبهه،  )همسر، والدين و فرزندان(اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهداء 

و باالتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي فقط يك فقره   درصد 25و باالتر و وراث تحت تكفل جانبازان   درصد 70فرزندان جانبازان 

 22تسهيالت مسكن براساس قوانين مربوطه و برابر قانون الزام بانكها به پرداخت تسهيالت به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 

  .يا ساخت مسكن اعطاء نمايد براي خريد) واجدين شرايط( 1380/ 1/

  

ريال، ) 600.000.000(ميليون نفر، ششصدميليون  مبلغ تسهيالت مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك

ريال، روستاها دويست )400.000.000(ريال، ساير شهرها چهارصد ميليون )500.000.000(مراكز استانها، پانصد ميليون 

با مدت %) 4(ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيالت مركز همان استان و با نرخ چهاردرصد)200.000.000(ميليون

  .شود ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي بازپرداخت بيست

  

نرخ مصوب نظام بانكي به التفاوت سود بانكي تا سقف  بيني و پرداخت مابه ـ دولت موظف است نسبت به تضمين پيش 1تبصره 

اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديفهاي مربوطه منظور ) سازمان ملي زمين و مسكن (بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي

و هاي بازپرداخت الزم به ميزان اصل تسهيالت  همچنين بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين. نمايد



  .اقدام نمايند)  درصد 4(سود سهم ايثارگر

  

اند و  ريال استفاده نموده) 50.000.000(هاي گذشته از تسهيالت مسكن تا سقف پنجاه ميليون ـ ايثارگراني كه در سال 2تبصره 

تسويه  1391سال همچنين افرادي كه وام دريافتي قبلي خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طي مدتي كمتر از سه سال تا پايان 

باشند با تأييد بنياد شهيد و امور  و باالتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي  درصد 70اند و جانبازان  نموده

  .مند شوند توانند مجدداً از اين تسهيالت بهره ايثارگران مي

  

افراد . شوند ركتي و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيالت نميـ وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وامهاي كارمندي و ش 3تبصره 

  .توانند مشتركاً از تسهيالت بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده نمايند مشمول مي

  

عامل ـ اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي مالك ارائه تسهيالت نزد بانكهاي  4تبصره 

شود و همچنين مشمولين ساكن  هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي مشموليني كه مسكن آنها از طريق تعاوني. باشد مي

توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون  روستاها و شهرهايي كه اكثريت امالك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي

  .ثبتي تسهيالت مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريد نمايند ارائه سند ملكي رسمي و يا

  

ـ بانكهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند  5تبصره 

توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي  تسهيالت مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه

  .شوند فروش اقساطي نمايند مي

  

باشند و در سنوات  ـ بانك مركزي موظف است از طريق بانكهاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام مي 6تبصره 

بار با معرفي بنياد شهيد و امور  د فقط براي يكان استفاده كرده 1391گذشته از تسهيالت مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 

التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه از يك فقره وام مسكن در قالب تسهيالت ساخت با همان وثيقه قبلي و يا  ، مابه ايثارگران

  .وثيقه جديد پرداخت نمايد

  

سال و مالك تاريخ صدور  به مدت يك1392تداي تيرماه ـ زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيالت توسط بانكهاي عامل از اب 7تبصره 

  .باشد نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران مي معرفي

  

قانون برنامه پنجساله پنجم ) 20(ماده) ك(ـ تحصيل ايثارگران، حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري و مشموالن بند 95

هاي مربوط به دانشگاه  هزينه. و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي رايگان استتوسعه جمهوري اسالمي ايران در دانشگاهها 

هاي  هاي شبانه و همچنين مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي از طريق دستگاه نور، دانشگاههاي علمي ـ كاربردي و دوره پيام

و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي ) ره(امام خميني ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي، كميته امداد ذي



تخصيص يافته و پرداخت   صورت صددرصد اين قانون به) 4(پيوست شماره 30467هر نيمسال تحصيلي از محل اعتبارات برنامه 

  .شود مي

  

جمهور ظرف  يزي و نظارت راهبردي رئيسر ربط با تأييد معاونت برنامه هاي اجرايي ذي پيشنهاد دستگاه نامه اجرايي اين بند به آيين

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت دوماه به

  

و همسران «با اضافه شدن عبارت  1392قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران در سال ) 20(ماده) ك(ـ بند 96

اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج . شود اجرا مي» و باالتر و همسران آزادگان%) 25(و همسران جانبازان بيست و پنج درصد  شهدا

  .شود جويي اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران توسط اين بنياد پرداخت مي ريال از محل صرفه)25.000.000.000(ميليارد 

  

اند ولي  و رواني شده جسمي، روحي ـ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقالب اسالمي دچار آسيب 97

كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و  صورت سانحه و مدارك باليني همزمان را ندارند، با معرفي يگانهاي اعزام

شش بنياد آنها تحت پو  گيرد و متناسب با ميزان جانبازي امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي

  .گيرند شهيد و امور ايثارگران قرار مي

  

ـ ايثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه اجرايي و افراد تحت تكفل آنها مخير به استفاده از خدمات بيمه و درمان تكميلي و  98

  .شندبا هاي درماني مربوطه از دستگاه اجرايي متبوع يا بنياد شهيد و امور ايثارگران مي هزينه  صددرصد

  

. باشد هاي مربوط از دستگاه اجرايي به بنياد مي استفاده ايثارگران از خدمات درماني بنياد شهيد و امور ايثارگران منوط به واريز هزينه

  .گردد تأمين مي 550000ـ  107اعتبارات اين بند از محل رديف 

  

هاي اجرايي مكلفند نسبت به تأمين  سالمي ايران دستگاهقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري ا) 44(ماده) ب(در اجراي بند

  .اي خود اقدام نمايند هاي درماني ايثارگران شاغل و افراد تحت تكفل آنان از سقف اعتبارات هزينه هزينه  صددرصد

  

زي موظف است با قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران وزارت راه و شهرسا) 44(ماده) ل(ـ در اجراي بند 99

از جانبازان ) چهارم واجدين شرايط يك(هماهنگي و معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران نسبت به تأمين مسكن پنجاه و دوهزار نفر 

عرصه اند با مالكيت  از زمين يا مسكن دولتي استفاده نكرده  كه قبالً درصد 70و باالتر، آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان   درصد  25

  .اي و اعيان به قيمت تمام شده اقدام نمايند به قيمت منطقه

  

  خانواده و جوانان

  



هاي اجرايي خود را در  جمهور مجازند تا فعاليت جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيس ـ مركز امور زنان و خانواده رياست 100

مابين از محل اعتبارات  رايي در چهارچوب تفاهمنامه فيهاي اج هاي مورد نظر از طريق دستگاه راستاي تحقق اهداف و سياست

اي خود  از اعتبارات هزينه%) 1(درصد هاي اجرايي مجازند تا يك دستگاه. بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند پيش

  .ود هزينه نمايند، در امور مربوط به زنان، خانواده و جوانان دستگاه متبوع خ)6(و ) 1(را به استثناي فصول

  

  امور حمايتي

  

هاي مناطق آزاد تجاري و  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، سازمان) 112(ماده) ز(ـ در اجراي بند 101

است داري كل كشور موظف  خزانه. داري كل كشور واريز نمايند صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه

و سازمان بهزيستي همان مناطق ) ره(منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني

  .پرداخت نمايد

  

هاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا  منظور پرداخت تسهيالت به زندانيان و محكومان نيازمند در محكوميت ـ به 102

ريال از محل وجوه ) 2.000.000.000.000(رح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركالهبرداري، مبلغ دوهزارميلياردج

گيرد تا با نظارت وزارت  الحسنه بانكها در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي قرض

  .دادگستري اقدام نمايد

  

. رسد وزيران مي شود و به تصويب هيأت اجرايي پرداخت تسهيالت مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مينامه  آيين

  .دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيالت اعطائي اين بند اقدام نمايد

  

  .ودتبصره ـ محكوماني كه در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند، مشمول حكم مذكور در اين بند خواهند ب

  

ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت تسهيالت به مبلغ چهارده  103

الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در  ريال از محل پس اندازهاي قرض)14.400.000.000.000(هزار و چهارصد ميليارد 

آموزي و صنايع  مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به بنياد تعاون و حرفه اقساط پنجساله جهت اشتغال

  .زندانيان كشور اقدام نمايد

  

الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را به  مانده تسهيالت قرض  درصد  30ـ بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است  104

ها به مددجويان تحت  سازمان بهزيستي كل كشور با معرفي اين دستگاه  درصد  10و ) ره(د امام خمينيكميته امدا  درصد 20تفكيك 

  .پوشش اين نهادها پرداخت نمايد

  



هاي صدور پروانه ساختماني  و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه) ره(ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني 105

بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف  هاي انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز براي يك هعوارض شهرداري و هزين

صورت رايگان به مددجويان تحت پوشش كميته امداد  هاي ارائه دهنده خدمات مذكور موظف به ارائه اين خدمات به معافند و دستگاه

دهنده خدمات  هاي ارائه اين بند از منابع اين قانون تأمين و به دستگاهاعتبارات . باشند و سازمان بهزيستي مي) ره(امام خميني

  .گردد پرداخت مي

  

اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب  هاي سرمايه شود وجوه حاصل از فروش دارايي ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي 106

ريال عالوه بر ) 200.000.000.000(ر را تا سقف دويست ميليارد وجوه مذكو  درآمد عمومي كشور واريز نمايد و معادل صددرصد

صورت وجوه اداره  هاي اجرايي را به اي و اموال غيرمنقول براي كليه دستگاه هاي سرمايه موارد هزينه درآمد حاصل از فروش دارايي

به سرمايه در گردش با ايجاد صندوق  شده براي تأمين سهم آورده مددجويان در برنامه تأمين مسكن معلوالن و مددجويان و كمك

  .مصرف برساند قانون جامع حمايت از معلوالن به) 7(ماده) 3(فرصتهاي شغلي مددجويان موضوع بند

  

 5هاي اجرايي طرحهاي خود اشتغالي نهادهاي حمايتي و نظارت بر پايداري طرحهاي مذكور معادل  ـ به منظور تأمين هزينه 107

و سازمان ) ره(به سر جمع رديف بودجه كميته امداد امام خميني 520000رديف ) 6(ز محل جزء تسهيالت تخصصي ا  درصد 

  .گردد بهزيستي اضافه مي

  

  حوادث غيرمترقبه و امداد

  

  ـ 108

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، بخشي از اعتبارات موضوع ) 224(ماده) ش(ـ در اجراي بند 108ـ  1

معادل مبلغ دو هزار و هفتصد و پنجاه  1387/ 2/ 31قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب ) 12(ماده

اي براي شبكه امداد و نجات  هاي سرمايه تملك دارايي درصد  60اي و  هزينه  درصد 40ريال به نسبت ) 2.750.000.000.000(ميليارد

مكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري و خودروهاي امداد و نجات احمر جمهوري اسالمي ايران و تأمين ا جمعيت هالل

  .يابد ها به جمعيت مذكور اختصاص مي بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران منظور پيش به

  

مالي دولت تا سقف دو هزار و سيصد قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 10(شده در ماده بيني از اعتبارات پيش  درصد  10ـ  108ـ  2

اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و  هاي سرمايه اي و تملك دارايي ريال به نسبت مساوي هزينه) 2.300.000.000.000(ميليارد

  .يابد احمر جمهوري اسالمي ايران به جمعيت مذكور اختصاص مي وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هالل

  

بالعوض، يارانه،  صورت كمك تواند به قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مي) 224(ماده) ش(ـ منابع بند 109



طور  صورت تركيبي در همه بخشها به الحسنه يا به بيمه محصوالت كشاورزي و دامي، يارانه سود تسهيالت، تسهيالت قرض حق

  .صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گرددمستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و 

  

قانون برنامه پنجساله پنجم ) 224(ماده) ش(ريال از محل اعتبارات موضوع بند) 1.500.000.000.000(هزار و پانصد ميليارد مبلغ يك

  .يابد توسعه جمهوري اسالمي ايران به صندوق بيمه محصوالت كشاورزي تخصيص مي

  

اندازي مركز مديريت اطالعات  جمهور موظف است درخصوص ايجاد، تأسيس و راه ريزي و نظارت راهبردي رئيس نت برنامهـ معاو 110

 2011/ 5/ 25برابر با  1390/ 3/ 3مورخ  4/67بالياي طبيعي آسيا و اقيانوسيه در جمهوري اسالمي ايران موضوع قطعنامه شماره

هاي مركز كه مورد تأييد طرفين  براساس برنامه) اسكاپ(ن ملل مركز آسيا و اقيانوسيه ميالدي كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازما

  .است، اقدام نمايد

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ) 224(ماده ) ش(ريال از محل بند )550.000.000.000(ـ مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد  111

هاي مخرب جوي نظير سيل و گرد و غبار و خشكسالي در  زاينده و شدت وقوع پديدهمنظور مقابله با روند ف جمهوري اسالمي ايران به

  .يابد هاي حفاظت محيط زيست و هواشناسي كشور اختصاص مي كشور و پايش آنها به سازمان

  

  فرهنگ اسالمي

  

ت خود را براي امور تبليغ و از اعتبارات مربوط به معاونت قرآن و عتر  درصد  10ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف است  112

  .هاي فرهنگي و هنري مساجد هزينه نمايد هاي كانون هاي قرآني و فعاليت ترويج و آموزش و پژوهش

  

ريال از هزينه عملياتي ) 3.000.000.000.000(هاي دولتي مجازند جمعاً تا سقف سه هزار ميليارد  ـ شركتها، مؤسسات و بانك 113

ر توسعه فرهنگ قرآني و صرفاً براي تربيت ده ميليون حافظ قرآن كريم و براساس سياستهاي كميسيون خود را در جهت اجراي منشو

  .آموزش عمومي شوراي توسعه فرهنگ قرآني هزينه نمايند

  

  پنجم ـ علم و فناوري

  

برنامه پنجساله پنجم قانون ) 29(و ) 20(ـ مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي با رعايت مواد  114

گيري از  اي عمل نمايند تا ضمن بهره هاي مذكور موظفند در مصوبات خود به گونه هيأت. توسعه جمهوري اسالمي ايران معتبر است

هاي در اختيار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي و آموزشي تمامي تعهدات قانوني در سقف اعتبارات ابالغي تأمين  امكانات و ظرفيت

  .عمل آيد از ايجاد تعهد مازاد در منابع ابالغي جلوگيري بهگردد و 

  



تبصره ـ كليه مصوبات هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براي افزايش و پرداخت حقوق و مزاياي 

اين قانون معتبر است و  الزحمه ساير كاركنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات كاركنان و اعضاي هيأت علمي، رسمي و پيماني و حق

  .هرگونه ايجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابالغي ممنوع است

  

ـ اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي شاغل در سمتهاي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي با اطالع  115

قانون راجع به منع «بنيان، مشمول  تهاي دانشالشركه و عضويت در هيأت مديره شرك مديريت دانشگاه براي داشتن سهام يا سهم

  .نيستند» 1337/ 10/ 2مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معامالت دولتي و كشوري مصوب 

  

از اعتبارات خود  درصد  3تا %) 1(قانون مديريت خدمات كشوري مكلفند يك درصد ) 5(هاي اجرايي موضوع ماده ـ كليه دستگاه 116

  .اي انجام امور پژوهشي و توسعه فناوري هزينه نمايندرا بر

  

عالي انقالب فرهنگي و نظارت  اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور مصوب شوراي

رسد و  ي مذكور ميتصويب شورا ربط كه به ها و شركتهاي ذي هاي تحقيقاتي دستگاه عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويت شوراي

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و قوانين و مقررات هزينه ) 224(ماده) م(بند) 1(همچنين با رعايت جزء

  .گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است مي

  

تصويب  شود و به عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي رايتوسط شو 1392نامه اجرايي اين بند حداكثر تا پايان تيرماه  آيين

  .رسد وزيران مي هيأت

  

هاي علوم، تحقيقات و  به صندوق رفاه دانشجويان، وزارتخانه 1388تا سال  1385وجوه اداره شده پرداختي از سال   ـ صددرصد 117

هاي رفاه دانشجويان  وان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقفناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسالمي به عن

گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف  تلقي مي

  .اسالمي ارائه دهد شوراي دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس. رسد مي

  

  ي و مديريتششم ـ نظام ادار

  

طور جداگانه توسط  بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق 118

قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق، ثابت باقي بماند، انجام ) 78(و ) 71(دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد 

  .پذيرد مي

  

) سهم دولت(انداز كاركنان دولت و امتياز حساب پس 6500هاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج  امي دستگاهـ در تم 119



  .گردد تعيين و پرداخت مي 150

  

هاي اجرايي است و شامل اجراي طرحهاي  قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاه) 17(ـ ماده 120

وزيران در مورد تعيين نصاب معامالت موضوع قانون برگزاري  همچنين اختيارات هيأت. شود اي نمي سرمايه هاي تملك دارايي

  .يابد شود نيز تسري مي صورت مزايده انجام مي مناقصات به مواردي كه معامله به

  

نون تمديد آن با موافقت ـ بازنشستگي پيش از موعد كليه مشمولين قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و قا 121

قانون محاسبات عمومي كشور و بدون سنوات ارفاقي پيش از ) 53(و ) 52(باالترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد

  .ها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است اجراي اين حكم از محل منابع دستگاه. موعد مجاز است

  

هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها  ايا و ساير پرداختيـ سقف افزايش حقوق و مز 122

قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ) 5(ها موضوع ماده و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه

در . جراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكانپذير استاز ابتداي سال، ا. گردد وزيران تعيين مي توسط هيأت 1392

عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و  1392اصالحيه بودجه سال 

ا و مؤسسات عمومي غيردولتي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهاده

هاي قانوني منظورشده  شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، عالوه بر پرداخت

  .شركتهاي مزبور ممنوع است 1392در بودجه مصوب سال 

  

/ 10/ 11قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب  هاي اجرايي و دارندگان رديف و ساير مشمولين عضويت كاركنان دستگاه

در هيأت مديره شركتهاي دولتي يا شركتهاي وابسته و تابعه شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي  1373

از جمله به  صورت موظف و غيرموظف فقط در قالب مأموريت با دريافت حقوق و مزايا مجاز بوده و هرگونه دريافتي به هر نحو به

  .استناد قانون تجارت و اصالحات بعدي آن فقط از يك محل و يك صندوق مجاز است

  

شود و شكل حقوقي آنها  ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي 123

اسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي قانون مح) 5(و ) 4(، )3(، )2(منطبق با تعاريف مذكور در مواد

  .آيند مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي

  

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي  ) 51(استخدام نيروي انساني صرفاً براساس ماده 1392ـ از ابتداي سال  124

ربط قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است و هرگونه استخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجهي توسط  ن و مواد ذيايرا

  .هاي غيرقانوني تصرف در اموال عمومي و موجب تعقيب قضائي مسئول دستگاه اجرايي است هر دستگاه اجرايي براي جبران استخدام

  



  هفتم ـ بودجه و نظارت

  

جويي در ساير اعتبارات  از محل صرفه%) 10(درصد اي معادل ده هاي سرمايه ايش اعتبار هر يك از طرحهاي تملك داراييـ افز 125

ربط  هاي ذي پيشنهاد دستگاه ها و دارندگان رديف منوط به اعمال اين حكم در مورد اعتبارات دستگاه. اي هر دستگاه مجاز است هزينه

  .جمهور در سقف كل اعتبارات طرح است ظارت راهبردي رئيسريزي و ن و تأييد معاونت برنامه

  

هاي  منظور استفاده از ظرفيت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و به) 214(ماده» ب«ـ در اجراي بند 126

اي ملي خود و  سرمايه  ملك داراييها و طرحهاي ت هاي اجرايي مكلفند براي شروع عمليات اجرايي پروژه بخش غيردولتي، كليه دستگاه

قانون برنامه و بودجه ) 23(و ) 22(شركتهاي دولتي با رعايت مواد) مجمع و يا دولت از محل منابع داخلي(يا طرحهاي بزرگ مصوب

  :و قانون برگزاري مناقصات به روش ذيل اقدام كنند 1351/ 12/ 10كشور مصوب 

  

همين  را به شركت پروژه صاحب صالحيت كه صرفاً به) ها پروژه(برداري طرحها  راء و بهرهـ قرارداد تأمين منابع مالي، اج 126ـ  1

، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از )نوع الف(خريد تأسيسات احداثي شود واگذار كنند و با آنها براي پيش منظور تأسيس مي

و يا ) نوع د(، بهبود كارآيي آب و انرژي)ج نوع (طرح  خريد كاال و خدمات توليدي آن ، خريد درازمدت و يا پيش)نوع ب(تأسيسات

  .كنند اقدام ) نوع هـ(ساير انواع مشاركت بخش عمومي با بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي

  

است كه توسط مؤسسات   چهارم مبلغ قرارداد و يا شركت تضامني خاص با سرمايه حداقل يك ـ شركت پروژه شركت سهامي 1تبصره 

  .شود اي، پيمانكار و يا سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسيس مي گذاري، مشاوره ي سرمايهو شركتها

  

شود با رعايت قوانين و مقررات  مستقيم به عموم عرضه مي ها و طرحها كه  گذاري كاالها و خدمات توليدي اين پروژه ـ قيمت 2تبصره 

  .شود مت تعيين ميمربوط و با توجه به نوع بازار آن كاال يا خد

  

بيني رديف بودجه كمكهاي فني و اعتباري به تفكيك سنوات مورد  پس از پيش) هـ(ـ دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع 3تبصره 

گزار براي ساخت، كمك مالي اعطاء  مبلغ برآورد دستگاه مناقصه  درصد 40نياز و از طريق گشايش اعتبار اسنادي به شركت پروژه تا 

  .كند

  

  .هاي دولتي در سهامداري و مديريت شركت پروژه ممنوع است ـ مشاركت دولت و دستگاه 4تبصره 

  

  .استاني ويژه و استاني بالمانع است) طرحهاي(هاي كارگيري روشهاي موضوع اين بند در پروژه ـ به 5تبصره 

  

قانون برنامه و بودجه كشور حسب ) 23(وع ماده هاي ابالغي موض ـ تــأمين منابع مـالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل 126ـ  2



  .باشد عهده شركت پروژه طرف قرارداد مي به) با رعايت كمك دولت در نوع هـ(نوع قرارداد 

  

ـ زمين مورد نياز طـرح با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب  126ـ  3

صورت تأمين زمين براي اجراي طرح، جزئي از موضوع  گيرد، در غير اين ي از طرح در اختيار شركت پروژه قرار ميبردار نوع بهره

  .قرارداد خواهد بود

  

جمهور،  ريزي و نظارت راهبردي رئيس از تصويب اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه ـ دولت موظف است حداكثر دوماه پس  126ـ  4

اين بند را شامل گشايش اعتبارات اسنادي ارزي و   نامه ي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران آيينوزارت امور اقتصاد

و توثيق قراردادهاي موضوع ) أخذ وام و خطوط اعتباري توسط شركت پروژه(ريالي به نفع شركت پروژه و يا برقراري تسهيالت الزم 

در هر صورت مسئوليت تأمين تمام منابع مالي احداث و . انكهاي عامل را به تصويب برساندعنوان بخشي از وثائق الزم در ب اين بند به

برنده مناقصه از طريق شركت ) كنسرسيوم(بر عهده مشاركت ) شده از پيش تعيين(اجراي طرحها به استثناي سهم كمك مالي دولت 

  .پروژه است

  

همچنين تعهدات دستگاه طرف . يي بر اجراي طرح برعهده دستگاه استهاي اجرا هاي مطالعات و نظارت دستگاه ـ هزينه 126ـ  5

هاي آتي قراردادهاي مذكور از طريق گشايش اعتبار اسنادي بوده و يا مقدم بر ساير  ها و پرداخت پرداخت قرارداد شامل پيش

  .گردد در قانون، تأمين و پرداخت مي هاي مصوب مربوط ها و رديف هاي اجرايي از محل اعتبارات و منابع دستگاه هاي دستگاه پرداخت

  

شده در  حساب دستگاه اجرايي مكلف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين ذي

ي دريافت برا) 126ـ  4مكمل وثيقه موضوع جزء (عنوان وثيقه  ها به قراردادهاي موضوع اين بند را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانك

  .تسهيالت توسط شركت پروژه صادر نمايد

  

ربط صورت  جويي ناشي از اجراي قرارداد ذي صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرفه)نوع د(هاي قراردادهاي  تبصره ـ پرداخت

  .گيرد مي

  

وژه مجاز است متناسب با از احداث پروژه در صورت توافق طرفهاي قراردادهاي موضوع اين بند، شركت پر ـ پس  126ـ  6

خود امتيازات، حقوق، مستحدثات، دارايي، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث داراي صالحيت واگذار كند و يا با رعايت ) آورده(سهم

  .قوانين و مقررات از اين حقوق، دارايي و منافع براي أخذ تسهيالت و يا انتشار اوراق بهادار استفاده نمايد

  

از احداث، نقل و انتقال سهام شركاي شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صالحيت با توافق طرفهاي قرارداد  ـ پس 1تبصره 

  .بالمانع است

  



از احداث پروژه، استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمين منابع مالي ارزي و  و پس   ـ در طول دوره اجرا 2تبصره 

  .هاي شركت پروژه در قرارداد بالمانع است روژه با توافق طرفهاي قرارداد و حفظ مسؤوليتريالي براي اجراي پ

  

با پيشنهاد فني (اي  مؤسس شركت پروژه موضوع اين بند صرفاً با برگزاري مناقصه دو مرحله) كنسرسيوم(ـ مشاركت  126ـ  7

( صات براساس كمترين ارزش حال كل پرداختي به شركت پروژهارزيابي مالي مناق. شود انتخاب مي) بازرگاني و مدل مالي قابل قبول

هاي آتي، هزينه و سود تسهيالت دوره ساخت و  پرداخت سال عقد قرارداد، پرداخت از جمله هزينه بيمه احتمالي قرارداد، پيش

  .گيرد صورت مي  درصد  25تا   درصد 15با احتساب نرخ ساالنه ) برداري حسب مورد بهره

  

گذاري و مالي و يا بانكهاي داراي مجوز از سازمان  گران بايد متضمن گواهي رسمي مؤسسات سرمايه يشنهاد مالي مناقصهـ پ 1تبصره 

  .بورس اوراق بهادار و يا بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران در خصوص تأمين مالي پروژه باشد

  

برداري از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه  از بهره ه قبل ها و كمكهاي دولت به شركت پروژ پرداخت، ساير پرداخت ـ پيش 2تبصره 

  .گيرد معتبر صورت مي

  

هاي آب يا   حال هزينه پرداخت پيشنهادي به ارزش  حال باز ترين نسبت ارزش  براساس مناسب) نوع د(ـ برنده در مناقصه  3تبصره 

  .شده خواهد بود جويي انرژي صرفه

  

هاي ابالغي،  طرف قرارداد بايد حسب مورد بر اساس دستورالعمل  ها و شركت پروژه ده در مناقصهكنن ـ شركتهاي مشاركت 126ـ  8

همچنين اجراء و احداث طرحهاي موضوع اين بند صرفاً توسط پيمانكاران صاحب صالحيت و با . تشخيص صالحيت شده باشند

  .هاي الزم صورت گيرد رعايت استاندارد

  

موظفند حسب مورد امكان استفاده از بيمه تعهدات دستگاه اجرائي، نرخ ساالنه محاسبه ارزش حال  هاي اجرايي ـ دستگاه 126ـ  9

پرداخت عقد قرارداد و همچنين زمانبندي، مبلغ و نحوه پرداخت كمك مالي دولت به   گران، مبلغ پيش ارقام پيشنهاد مالي مناقصه

  .گران اعالم نمايند هرا مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقص) نوع هـ(پروژه

  

شرايط عمومي پيمان و ) 48(و ) 47(، )46(تمام كه براساس مواد هاي اجرايي در مورد ادامه اجراي طرحهاي نيمه ـ دستگاه 126ـ  10

  .يا مواد متناظر در ساير پيمانها، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند براساس اين بند اقدام كنند

  

  درصد 2شوند، به ميزان  اراني كه قراردادشان خاتمه يافته و مجدداً به روش اين بند در مناقصه همان پروژه برنده ميدر مورد پيمانك

  .شود مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشويق به مبلغ قرارداد جديد آنها اضافه مي

  



ها،  ميع اطالعات، تسهيل أخذ مجوزها و تضمينجمهور موظف است امور تج ريزي و نظارت راهبردي رئيس ـ معاونت برنامه 126ـ  11

ها و پشتيباني راهبردي از مشاركت عمومي ـ خصوصي  ها، تشخيص صالحيت شركتها، هماهنگي بين دستگاه تدوين دستورالعمل

ي اسالمي ارائه برداري را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورا گذاري، ساخت و بهره اندازي فرآيند سرمايه براي راه

  .عمل آورند هاي اجرايي موظفند هماهنگي الزم با آن معاونت را به  دستگاه. كند

  

اي استاني برابر نصاب معامالت متوسط  هاي سرمايه هاي تملك دارايي ها در مورد طرح ـ سقف ريالي اختيار شوراي فني استان 127

  .شود اصالح مي

  

و اجراء مندرج در جداول اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و ـ اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه  128

  .قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران است) 215(تكاليف ماده

  

اوين، ارقام، اند، به شرح عن كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي مصرف اعتبارات تعيين كرده 1392ـ در سال  129

جمهور و در سقف اعتبارات مصوب  ريزي و نظارت راهبردي رئيس هاي متبادله با معاونت برنامه احكام و جداول اين قانون و موافقتنامه

  .ها، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است و در حدود وصولي

  

نظارت  و ريزي مات كشوري كه معاون برنامهقانون مديريت خد) 5(ـ صورتجلسات مجامع عمومي كليه شركتهاي موضوع ماده 130

هستند، در صورتي كه نصاب رأي داشته باشد و توسط   جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آن راهبردي رئيس

و دارايي مكلفند  جمهور و وزير امور اقتصادي ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاون برنامه. يكي از اين دو نفر امضاء شود، معتبر است

درصورت عدم . نظر نمايند ماه از زمان تحويل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تأييد و يا رد صورتجلسه اعالم حداكثر ظرف يك

  .شود نظر در موعد مقرر صورتجلسه تأييدشده تلقي مي اعالم

  

قانون برنامه پنج ساله ) 222(لي و استاني موضوع مادههاي اجرايي م قانون برنامه و بودجه، كليه دستگاه) 35(ـ در اجراي ماده 131

از جمله  1392و  1391پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران مكلفند تمامي اطالعات درخصوص عملكرد قانون بودجه سالهاي 

جمهور  بردي رئيسريزي و نظارت راه ترتيبي كه معاونت برنامه عملكرد احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف را به

  .نمايد، به اين معاونت ارائه نمايند مقرر مي

  

هاي  هاي اجرايي مكلفند فعاليت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران، دستگاه) 219(ـ در اجراي حكم ماده 132

هاي  ربط در موافقتنامه اه اهداف كمي ذياين قانون را به همر) 4(هاي اجرايي مندرج در پيوست شماره مربوط به هريك از برنامه

ها، هزينهابي و مديريت عملكرد  چگونگي انتخاب فعاليت. جمهور منظور نمايند ريزي و نظارت راهبردي رئيس متبادله با معاونت برنامه

جمهور  راهبردي رئيس ريزي و نظارت هاي اجرايي براساس دستورالعملي است كه توسط معاونت برنامه اي دستگاه اجراي بودجه هزينه

  .شود ها ابالغ مي تهيه و به دستگاه



  

قانون ) 5(هاي اجرايي موضوع ماده اي و درآمد اختصاصي به دستگاه ـ تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي درآمد ـ هزينه 133

آموزش عالي و پژوهشي قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها، مراكز و مؤسسات ) 5(مديريت خدمات كشوري و ماده

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه ) 20(ماده ) ب(هاي مشمول بند  و دستگاه

  .آيد عمل مي دارد، به ها دريافت مي مربوط از محل ساير رديف

  

هاي اجرايي مجري طرحهاي  اي، به دستگاه هاي سرمايه ييمنظور تشويق خيرين و تسريع در اجراي طرحهاي تملك دارا ـ به 134

اي استاني مصوب  هاي سرمايه اين قانون و همچنين طرحهاي تملك دارايي) 1(اي مندرج در پيوست شماره هاي سرمايه تملك دارايي

اي هر طرح را براي تأمين سود  هاي سرمايه شود تمام يا بخشي از اعتبارات تملك دارايي ريزي استانها اجازه داده مي شوراي برنامه

ربط  منظور اجراي همان طرح در اختيار دستگاه اجرايي ذي تسهيالت دريافتي توسط خيرين از شبكه بانكي و مؤسسات اعتباري كه به

  .گيرد پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايند قرار مي

  

اي بخشهاي دولتي  هاي سرمايه ارهاي اجراي طرح تملك داراييتضمين بانكي الزم توسط خير تأمين و انتخاب مجري براساس سازوك

. گردد شده توسط بانك و مؤسسه اعتباري با تأييد دستگاه اجرايي به مجري پرداخت مي مبالغ وام گرفته. شود و عمومي انجام مي

  .رسد وزيران مي تصويب هيأت  نامه اجرايي اين بند به آيين

  

قانون ) 79(اي اين قوه و سازمانهاي وابسته را با رعايت ماده هاي سرمايه اعتبارات تملك دارايي ـ رئيس قوه قضائيه مجاز است 135

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران بدون افزايش در ) 224(ماده) ل(تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و بند

  .جا نمايد سر جمع اعتبارات جابه

  

اي بلندمدت بانك  وري و جلوگيري از تأخير در روند اجراي طرحهايي كه از طريق تسهيالت مالي توسعه تقاي بهرهمنظور ار ـ به 136

جمهور مكلف است نسبت به  ريزي و نظارت راهبردي رئيس شوند، معاونت برنامه مالي مي جهاني و بانك توسعه اسالمي تأمين

  .مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمايد هاي سهم داخلي و اعتبار ريالي طرح  تخصيص صددرصد

  

قانون مديريت خدمات كشوري و ) 5(هاي اجرايي موضوع ماده ـ دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه 137

در حكم تصرف  قانون محاسبات عمومي بايد در چهارچوب قوانين موضوعه كشور بوده و هرگونه دريافت و پرداخت غير،) 5(ماده

حسابان و مديران مالي حسب مورد  ذي  ربط، معاونين، شود و كليه مسئوالن و مقامات ذي غيرقانوني در اموال عمومي محسوب مي

  .مسئول اجراي اين حكم هستند

  

اسالمي استان و  از اعتبارات عمراني استانها را در اختيار بنياد مسكن انقالب  درصد  8ريزي استان حداقل  ـ شوراي برنامه 138

  .دهد تا صرف اجراي طرحهاي عمران و بهسازي روستاهاي استان شود شهرستان قرار مي



  

ستاد تدابير ويژه مقابله با تحريم موظف است كليه مصوبات خود را كه داراي آثار اقتصادي، مالي و تجاري و  1392ـ در سال  139

. عالي امنيت ملي ارسال نمايد از تصويب كتباً براي كليه اعضاي اصلي شورايمرتبط با اين قانون است، طي بيست و چهار ساعت پس 

در اين . توانند لغو آن را از رئيس شورا تقاضا كنند هريك از اعضاء اگر مصوبه را خالف قانون يا مصلحت كشور تشخيص دهند مي

) 176(ب با رعايت اصل يكصد و هفتاد و ششم صورت مصوبه ستاد تدابير در جلسه شوراي عالي امنيت ملي مطرح و در صورت تصوي

چنانچه هيچ عضوي طي پنج روز از تاريخ دريافت مصوبه ستاد تدابير، تقاضاي لغو آن را نكند، مصوبه . قانون اساسي قابل اجراء است

  .مفاد اين بند رافع مسئوليت قانوني ستاد تدابير ويژه و اعضاي آن نيست. قابل اجراء است

  

قانون ) 19(تبصره ) و(پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي سراسر كشور طبق روش بند  1392ـ در سال  140

  .قابل انجام است 1385/ 12/ 24كشور مصوب  كل 1386بودجه سال 

  

به جز رديفهاي  اي آن وزارت ورزش و جوانان و اعتبارات تملك دارايي سرمايه) 6(و ) 1(اي غير از فصل  ـ اعتبارات هزينه 141

  .در روستاها قابل هزينه است  درصد 25در شهرها و %) 75(مشخص شده در قانون بودجه به نسبت هفتاد و پنج درصد 

  

ـ عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهاي داراي دهياري تا سقف  142

درآمد حاصل آن در جهت   ريال به حساب خزانه معين استان واريز تا صددرصد)1.500.000.000.000(يكهزار و پانصد ميليارد 

  .هاي همان استان توزيع و هزينه گردد توسعه و عمران روستاها ميان دهياري

  

كشوري به  قانون مديريت خدمات) 5(ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي موضوع ماده  ـ پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه 143

جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا  هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي به دستگاه

هاي  هاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي دولتي، مساجد، حوزه شود و مبالغي كه به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاه مي

هاي ورزشي و بهداشتي و  ، پروژه)ره(و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني علميه، آموزش 

  .گردد، ممنوع است روستايي پرداخت مي

  

 اعتبارات  درصد 90ـ دولت مكلف است با توجه به تكاليف سازمان انرژي اتمي ايران مندرج در قوانين و اسناد باالدستي معادل  144

  .كل كشور را تا پايان سال مالي به سازمان تخصيص و توسط خزانه پرداخت نمايد 1392مصوب مندرج در قانون بودجه سال 

  

  .ست قابل اجرا 1392ـ احكام اين قانون در سال  145

  

  .االجراء است الزم 1/1/1392ـ اين قانون از تاريخ  146

  



تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و  59بند و  146قانون فوق مشتمل بر ماده واحده شامل 

 .به تأييد شوراي نگهبان رسيد 20/3/1392نود و دو مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ 

 


