
 کل کشور ١٣٩٤قانون بودجه سال 

 

کل کشور از حیث منابع بالغ بر ھشت میلیون و چھارصد و شصت و ھفت ھزار و  ١٣٩٤بودجه سال  -ماده واحده

)ریال و از حیث مصارف بالغ بر ٨.٤٦٧.٤١١.٤٨٧.٠٠٠.٠٠٠چھارصد و یازده میلیارد و چھارصد و ھشتاد و ھفت میلیون (

یارد و چھارصد و ھشتاد و ھفت میلیون ھشت میلیون و چھارصد و شصت و ھفت ھزار و چھارصد و یازده میل

 :)ریال به شرح زیر است٨.٤٦٧.٤١١.٤٨٧.٠٠٠.٠٠٠(

 

عمومی  ای و مالی و مصارف بودجهھای سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدھا و واگذاری دارایی -الف

ن و ھفتصد و چھل و چھار ھزار و یکصد ای و مالی بالغ بر دو میلیوھای سرمایهھا و تملک داراییدولت از حیث ھزینه

 :) ریال شامل٢.٧٤٤.١٠١.٦٠٩.٠٠٠.٠٠٠و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (

 

منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو ھزار و ھشتصد و ھفده میلیارد و یکصد و ھفتاد و یک میلیون  -١

 ) ریال٢.٣٦٢.٨١٧.١٧١.٠٠٠.٠٠٠(

 

ھا و مؤسسات دولتی بالغ بر سیصد و ھشتاد و یک ھزار و دویست و ھشتاد و چھار صاصی وزارتخانهدرآمدھای اخت -٢

 ) ریال٣٨١.٢٨٤.٤٣٨.٠٠٠.٠٠٠میلیارد و چھارصد و سی و ھشت میلیون (

 

بودجه شرکتھای دولتی، بانکھا و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدھا و سایر منابع تأمین اعتبار  -ب

)ریال و ٦.٠١٩.٣٧٧.٠٠٦.٠٠٠.٠٠٠بالغ بر شش میلیون و نوزده ھزار و سیصد و ھفتاد و ھفت میلیارد و شش میلیون (

ھا و سایر پرداختھا بالغ بر شش میلیون و نوزده ھزار و سیصد و ھفتاد و ھفت میلیارد و شش میلیون از حیث ھزینه

 )ریال٦.٠١٩.٣٧٧.٠٠٦.٠٠٠.٠٠٠(

 

شود نسبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و دویست ھزار و سیصد و شصت وھفت میلیارد ویکصد یبه دولت اجازه داده م

) ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند. ابالغ ٢.٢٠٠.٣٦٧.١٧١.٠٠٠.٠٠٠وھفتاد ویک میلیون (

التفاوت سقف ابالغی تا اعتبار ابه)ریال (م١٦٢.٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠یکصد وشصت و دو ھزار وچھارصد وپنجاه میلیارد (

و صرفاً پس از اطمینان از تحقق منابع و متناسب با روند واریزی به  ١٣٩٤مصوب) به شرح زیر در ششماھه دوم سال 

 :خزانه قابل ابالغ به مصارف مصوب است

 

 )ریال١١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ای یکصد و ھفده ھزار میلیارد (اعتبارات ھزینه -

 

 )ریال٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ای سی و پنج ھزار میلیارد (ھای سرمایهت تملک داراییاعتبارا -

 

 )ریال١٠.٤٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھای مالی ده ھزار و چھارصد و پنجاه میلیارد (اعتبارات تملک دارایی -
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خیز و اطق نفت) از محل صادرات نفت خام برای من%٢درصد (ای استانی، دوھای سرمایهاعتبارات تملک دارایی -

ته یافمحروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه

 .باشدمشمول کاھش اعتبار نمی ٣٠/٧/١٣٩٣مصوب 

 

ای سرمایهھای )ریال باید به طرحھای تملک دارایی٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠حداقل معادل سیصد ھزار میلیارد ( -

 .کندماھه و به تناسب، تخصیص پیدا میاختصاص یابد که در مقاطع سه

 

باشد و وصول منابع و تعھد و پرداخت از محل ربط قابل اجراء میاین قانون با رعایت قوانین و مقررات ذی -١تبصره 

) قانون برنامه پنجساله پنجم ١٧٩اده () و م٢٢٤مصارف این قانون با رعایت مفاد بندھای (و)،(ز)، (ک)، (ت) و (خ) ماده (

 .باشدالرعایه میالزم ١٥/١٠/١٣٨٩توسعه جمھوری اسالمی ایران مصوب 

 

کلیه دستگاھھای اجرائی که تکالیفی برای آنھا در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خود را در موعد 

رائه کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل ھریک از ریزی کشور اقانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه

کند، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس ھای این قانون را که از دستگاھھا دریافت میھا و اجزاء و جداول و پیوستتبصره

ربط مجلس شورای ھای ذیاز پایان ھر شش ماه، برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیون

 .صورت کتبی و رسمی ارسال کندمی بهاسال

 

 -٢تبصره 

 

) قانون الحاق برخی مواد ١ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده(سھم شرکت دولتی تابعه ذی ١٣٩٤در سال  -الف

شود و ) تعیین می%٥/١٤درصد (ونیم، چھارده٤/١٢/١٣٩٣) مصوب ٢به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(

 .معاف از تقسیم سود سھام دولت است

 

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ١ی موضوع بند (ب) ماده (سھم صندوق توسعه مل -ب

 .شود) تعیین می%٢٠درصد ()، بیست٢مالی دولت (

 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران، ٨٤) بند (ح) ماده (١در راستای اجرای قسمت أخیر جزء (

) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش %٢٠درصد (ران موظف است بیستبانک مرکزی جمھوری اسالمی ای

گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی از ماه یازدھم سال محاسبه و تسویه 

 .شودمی

 

ه در کشور در حدود قوانین و ھای نفتی با رعایت کیفیت و استانداردھای عرضه ھر فرآوردواردات و فروش فرآورده -ج 

مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در ھر صورت مسؤولیت تأمین و تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیدات 

ھای موجود، با وزارت نفت است. عرضه بنزین و نفت گاز وارداتی در داخل کشور، بدون یارانه و با داخلی و زیرساخت

 .باشداحتساب سود متعارف می
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) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ٦٥سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده ( ١٣٩٤در سال  –د

 .شود) ریال تعیین می٢١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠)، بیست و یک ھزار میلیارد (٢از مقررات مالی دولت (

 

سب با وصولی در اختیار شرکت دولتی تابعه ) ریال متنا١٤.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ چھارده ھزار و ھشتصد میلیارد (

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از ٦٥گیرد تا صرف اجرای بند (الف) ماده (ربط وزارت نفت قرار میذی

 .) شود٢مقررات مالی دولت (

 

سازمان نوسازی و توسعه  ) ریال متناسب با وصولی در اختیار٤.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ چھار ھزار و دویست میلیارد (

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ٦٥گیرد تا صرف موارد مندرج در بند (ب) ماده (و تجھیز مدارس قرار می

 .) گردد٢ازمقررات مالی دولت (

 

رف سرانه مدارس، گیرد تا ص) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ دو ھزار میلیارد (

ھای آموزش، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاھھای مذکور موظفند گزارش عملکرد اجرای این بند را به کمیسیون

 .تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه نمایند

 

است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله  ھای نفتی ایران مکلفشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -ھ

ھای نفتی و تأمین منابع مالی سھم دولت در توسعه پاالیشگاھھا و انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده

) به %٥درصد(اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج سازی و توزیع فرآوردهھای تأمین، ذخیرهزیرساخت

داری کل کشور تا سقف پانزده ھزار میلیارد ھای نفتی تأمین و پس از واریز به خزانهھر لیتر فرآوردهقیمت 

و مشمول مالیات با  شود) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

 .باشدنرخ صفر می

 

) ٢انون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت() ق١در راستای اجرای مفاد بند (الف) ماده ( -و

ط در ربریزی کشور، وزارت نفت ازطریق شرکتھای دولتی تابعه ذیموضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه

ریزی کشور مبادله ای مربوط را با سازمان مدیریت و برنامهھای طرحھای سرمایهموظف است موافقتنامه ١٣٩٤سال 

 .کند

 

 ٢١٠١٠١شده در ردیفھای شماره بینیافزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش -ز

) ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف یکصد و پنجاه ھزار میلیارد(٥جدول شماره ( ٢١٠١٠٩و 

) توسعه مناطق %٢ربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دودرصد (رکت دولتی تابعه ذیریال پس از کسر سھم ش

) این قانون واریز و مازاد بر آن ٥جدول شماره ( ٢١٠١١٠خیز و مناطق محروم، به ردیف درآمدی شماره خیز و گازنفت

ربط وزارت نفت تابعه ذی گردد. شرکت دولتیپس از کسر سھم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز می

 .ھای نفتی نسبت به پرداخت سھم صندوق توسعه ملی اقدام کندمکلف است درصورت صادرات فرآورده
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شود نسبت به تأسیس شرکت گاز ربط و وزارت نیرو اجازه داده میبه وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذی -ح

) این قانون و شرکت آب و فاضالب روستایی این استان به ٣ه(پیوست شمار ٢٩٥٤١٠استان البرز به شماره ردیف 

 .) این قانون اقدام کند٣پیوست شماره( ٢٩٥٤٥٠شماره ردیف 

 

شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضه خارج از شبکه را پس از ضبط ھای نفتی کشففرآورده  وزارت نفت مکلف است  -ط

فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب امانی دادگستری واریز نماید. در صورت دلیل عدم امکان نگھداری) به(به

داری )ریال به خزانه١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (دهصدور محکومیت قطعی متھم یا متھمان وجوه مذکور تا سقف 

)ریال ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزار میلیارد () ھزینه باالسری، تا سقف ھفت%١٠درصد(کل کشور واریز و پس از کسر ده

 ریزیمهآن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروھای مسلح و وزارت اطالعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنا

 .یابدکشور، جھت تقویت بنیه دفاعی و امنیتی اختصاص می

 

) از وجوه حاصله را به یگان کاشف و کاشفین اعم از دفاعی و %١٠درصد(تواند تا دهستاد کل نیروھای مسلح می

رت آموزش و )ریال از منابع این بند در اختیار وزا٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠امنیتی اختصاص دھد. تا سقف دوھزارمیلیارد (

ھای استانی ھای سوخت، آب و برق واحدھای آموزشی و پرورشی و پردیسگیرد تا جھت تأمین ھزینهپرورش قرار می

 .ھزینه گردد» دانشگاه فرھنگیان«مراکز تربیت معلم 

 

 .گردددرصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متھم یا متھمان وجوه مذکور به آنھا مسترد می

 

ھای نفت و امور اقتصادی ریزی کشور با ھمکاری وزارتخانهمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامهدستورالع

وزیران تصویب ھیأت شود و بهو دارایی، ستاد کل نیروھای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز تھیه می

 .رسدمی

 

ربط معادل ارزش ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا لتی تابعه ذیوزارت نفت موظف است از طریق شرکتھای دو -ی

) ریال را جھت روکش آسفالت، آسفالت راھھای روستایی ٢٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠سقف بیست و چھار ھزار میلیارد (

فاقد آسفالت و معابر روستاھا و بھسازی روستاھا و شھرھای با جمعیت زیر بیست ھزار نفر به نسبت 

) بنیاد مسکن انقالب %٢٠درصد(ربط وزارت راه و شھرسازی و بیست) در اختیار شرکتھای تابعه ذی%٨٠(ھشتاددرصد

 .داری کل کشور اعمال و با آن تسویه نمایدمابین خود و خزانهاسالمی قرار دھد و در حسابھای فی

 

یب شورای اقتصاد به منظور شود با تصوربط اجازه داده میبه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -ک

ریالی از طریق  –گذاری در طرحھای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی سرمایه

) ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠بازار سرمایه در سقف پنجاه ھزار میلیارد (

 .ھا اقدام کندازمحل تولیدات ھمان طرح

 

ای در میادین شود به منظور پرداخت تسھیالت برای اجرای طرحھای توسعهبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می -ل

) ٤.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ چھار میلیارد و ھشتصد میلیون ( مشترک نفتی و گازی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده

 .گذاری نمایددالر در بانکھا سپرده
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ربط وزارت نفت توسط بانکھای عامل به سازندگان و پیمانکاران خصوصی تسھیالت با معرفی شرکت دولتی تابعه ذیاین 

 .شودو تعاونی طرف قرارداد با این شرکت پرداخت می

 

) ریال ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (ربط مکلف است تا مبلغ پنجوزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی -م

ترتیب منظور اجرای خطوط لوله گازرسانی به شھرھا و روستاھای استان سیستان و بلوچستان و شرق ھرمزگان، بهبه

) ریال از محل مازاد تراز صادرات ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و دو ھزار میلیارد (٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزار میلیارد ( سه

مربوط اختصاص دھد و مازاد آن را تا سقف پنجاه ھزار میلیارد ھای را به پروژه ١٣٩٤و واردات گاز طبیعی در سال 

) ریال صرف توسعه پاالیشگاھھا و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

 .صادراتی کند

 

داختی به شرکت مطالبات بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و بانکھای تجاری بابت اصل و سود تسھیالت پر -ن

 .عھده شرکت مذکور استھای امھال بهشود. ھزینهربط وزارت نفت، به مدت دو سال امھال میدولتی تابعه ذی

 

 -٣تبصره 

 

ھای کلی اصل چھل و چھارم ) قانون اجرای سیاست٣ماده () بندھای (الف) و (ب) ١در راستای اجرای تبصره ( -الف

و اصالحات بعدی آن وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان  ٢٥/٣/١٣٨٧) قانون اساسی مصوب ٤٤(

الشرکه، حقوق الشرکه، حق تقدم ناشی از سھام و سھمکلیه سھام، سھم ١٣٩٤سازی تا پایان سال خصوصی

و شرکت مادر ) قانون مذکور ٢برداری و مدیریت دولت را در بنگاھھای گروھھای یک و دو ماده (بھره مالکانه، حق

برداری فعال و غیرفعال برداری از کلیه معادن در حال بھرهتخصصی (ھلدینگ) خلیج فارس و حقوق مالکانه و حق بھره

ھای دولتی از جمله سازمان توسعه ھای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتھا و سازمانو نیز باطله

و شرکتھای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشھای خصوصی و تعاونی با و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 

) ٥جدول شماره ( ٣١٠٥٠٢اولویت تعاونی از طریق بورس، فرابورس و مزایده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 

 .این قانون واریز کند

 

ھای ) قانون اجرای سیاست٣(الف) ماده (ای موضوع بند ھای توسعهتمام سازمانگذاری نیمهطرحھای سرمایه -ب

) قانون اساسی که مھلت مقرر در مورد آنھا خاتمه نیافته است از شمول این تبصره ٤٤کلی اصل چھل و چھارم (

 .مستثنی است

 

ھای کلی اصل شود بدھی خود به بخشھای خصوصی و تعاونی را با رعایت بند(د) سیاستبه دولت اجازه داده می -ج

) قانون اساسی ٤٤ھای کلی اصل چھل و چھارم () قانون اجرای سیاست٦) قانون اساسی و ماده(٤٤ھارم (چھل و چ

 از طریق جدول

 

 .) این قانون پرداخت یا تسویه و سپس تھاتر نماید١٨شماره (
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) قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران (گردش خزانه) انجام ٥٣واگذاری تھاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم (

 .شود و قیمت سھام تھاترشده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد

 

 .تأمین و پرداخت است سازی قابلھا توسط سازمان خصوصیھزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری -د

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به انتشار اوراق سھام جایگزین اسناد بنگاھھای مشمول واگذاری پس از تعیین  -ھ

 .ھای قبلی اقدام کندتکلیف واگذاری

 

ھای در حال ھای غیرجاری و ھمچنین أخذ تسھیالت توسط بنگاھمنظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییبه -و

سازی به و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاھھا از سوی سازمان خصوصی ١٣٩٤واگذاری در سال 

شود. سازمان ثبت اسناد و امالک سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اعالم می

ه، سرمایه و دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال کشور مکلف است ثبت ھرگونه تغییرات در زمینه اساسنام

 .سازی انجام دھدزمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی

 

بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است طی دستورالعمل اعالمی به بانکھای خصوصی و دولتی، اعطای 

 .سازی نمایدذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیھرگونه تسھیالت به شرکتھای م

 

قرار دارند  ١٣٩٤) این قانون که در فھرست واگذاری سال ٣تمامی شرکتھای دولتی مندرج در پیوست شماره ( -ز

 ) این قانون را تا زمان٣بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (دوازدھم مالیات و سود سھام پیشمکلفند یک

داری سازی به حساب خزانهواگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سھام توسط سازمان خصوصی

و  ١١٠١٠٢ماھه به حساب ردیفھای درآمدیداری کل کشور این مبالغ را در مقاطع سهکل کشور واریز کنند. خزانه

 .کند) این قانون منظور می٥جدول شماره ( ١٣٠١٠١

 

) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات ٥شده موضوع ماده (مد اماکن ورزشی اجاره دادهدرآ -ح

) این قانون صرفاً برای ورزش ھمان شھرستان ھزینه ٥جدول شماره ( ١٣٠٣٠١)، پس از واریز به ردیف ٢مالی دولت (

 .شود و انتقال و ھزینه آن به شھرستان دیگر ممنوع استمی

 

) ٦) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند پس از فروش امالک خود براساس ماده (٥دستگاھھای موضوع ماده ( -ط

) از طریق مزایده عمومی وجوه حاصله را به ٢قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

 .) این قانون واریز نمایند٥ل شماره (جدو ٢١٠٢٠٠داری کل کشور موضوع ردیف درآمد عمومی نزد خزانه

 

به سازمان امور  ٢٣/٤/١٣٨٩وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ) قانون افزایش بھره١٧در اجرای ماده ( -ی

ای (فسیلی)، انبارھای ذخیره علوفه شود کلیه فروشگاھھا، جایگاھھای سوخت سنگوارهعشایر ایران اجازه داده می

ھای مربوطه قرار دارند با قیمت مستحدثات مربوطه را که در اختیار شرکتھای تعاونی عشایری و اتحادیهو کاال، اراضی و 

ھای صورت اقساط پنجساله به شرکتھا و اتحادیهصورت نقد و مابقی به) قیمت به%١٠درصد (کارشناسی و دریافت ده

 .بردار واگذار کندبھره
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) آن از %١٠٠شود و معادل صددرصد(داری کل کشور واریز میبوط نزد خزانهھا به حساب مروجوه حاصل از واگذاری

عنوان افزایش سرمایه سھم دولت در گیرد تا بهدر اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می ٥٣٠٠٠٠-٦محل ردیف 

 .ھای حمایت از توسعه بخش کشاورزی ھزینه کندصندوق

 

 ١٣٩٤ھای بیش از ھزار واحد مسکونی که در سال مکلفند درمجموعهکارفرمایان بخشھای خصوصی و تعاونی  -ک

ھای احداث مسجد و کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه ھزینهنسبت به عقد قرارداد ساخت آنھا اقدام می

 .خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند

 

ازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران موضوع مطالبات سازمان گسترش و نوس -ل

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسالمی ایران مصوب ) ١٩بند (الف) ماده (

المی ایران ) قانون برنامه چھارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اس٨و بند (ج) ماده ( ١٧/١/١٣٧٩

) قانون ٤٤ھای کلی اصل چھل و چھارم(ھای قبل از ابالغ قانون اجرای سیاستبابت واگذاری ١١/٦/١٣٨٣مصوب 

الشرکه، ) ریال از محل فروش اموال، سھام، سھم٣.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠اساسی به مبلغ سه ھزار و سیصد میلیارد (

ھای یافته و حوزهگذاری در مناطق کمترتوسعهد و برای سرمایهاموال بنگاھھا یا منابع حاصل از فروش آنھا تأمین کن

 .شودربط واریز میتمام به حساب سازمان ذینوین با فناوری پیشرفته و تکمیل طرحھای نیمه

 

شود با استفاده از منابع داخلی خود، تسھیالت ریالی و به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اجازه داده می

پروداکت) و سایر بک)، خرید محصول (بایارزی در قالب تسھیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس)، بیع متقابل(بای

گذاری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده تا جمع سه ایهروشھای تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به سرم

دستی ھای پایینگذارییافته کشور اقدام کند تا ضمن ایجاد ارزش افزوده زمینه سرمایهمیلیون تن در مناطق کمترتوسعه

 .توسط بخش خصوصی فراھم شود

 

مانده ریال وجوه حاصل از واگذاری باقی)٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠شود تا سقف پنج ھزار میلیارد (به دولت اجازه داده می -م

ھای مشمول واگذاری را مطابق دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سھام دولت در بانکھا و بیمه

ھای کلی رسد، با رعایت سیاستریزی کشور و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران میسازمان مدیریت و برنامه

) قانون اساسی، ٤٤ھای کلی اصل چھل و چھارم () قانون اساسی و قانون اجرای سیاست٤٤( اصل چھل و چھارم

 .به افزایش سرمایه بانکھای دولتی اختصاص دھد

 

صورت متروکه در طبیعی که بهشود تا اراضی مسیلھای ناشی از عوامل طبیعی و غیربه وزارت نیرو اجازه داده می -ن

ده است و امکان وقوع سیالب در آنھا وجود ندارد را از طریق مزایده عمومی به فروش محدوده خدمات شھری به جامان

داری کل کشور واریز کند. مبلغ یکھزار رسانده و درآمد حاصل از فروش این اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

ا وصولی جھت تکمیل طرحھای متناسب ب ٥٣٠٠٠٠-١٣٩) ریال از محل ردیف ١.٨٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠و ھشتصد میلیارد (

ھای مزاحم و یا اراضی ھا، آزادسازی و پرداخت خسارت بابت تصرفات وزارت نیرو و اعیانیحفاظت و ساماندھی رودخانه

 .گیردھای ھمان شھر در اختیار این وزارتخانه قرار میموردنیاز وزارت نیرو جھت اصالح مسیر رودخانه
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 .رسدشود و به تصویب ھیأت وزیران میوزارت نیرو تھیه می نامه اجرائی این بند توسطآیین

 

ھا موظفند بنابر درخواست سازمان ھا و بخشداریوزارت راه و شھرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، شھرداری -س

بسیج مستضعفین در شھرکھا و شھرھای جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرحھای تفصیلی و ھادی مصوب 

ھای مقاومت جھت احداث حوزه ٢٧/١١/١٣٨٠) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ٦٩رعایت ماده (با 

) این قانون ١٨سازی و پرداخت ھزینه از محل اعتبارات جدول شماره (بسیج و سالنھای ورزشی صالحین پس از آماده

 .در اختیار سازمان بسیج قرار دھند

 

مجازند عالوه بر  ٨/٧/١٣٨٦) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ٥موضوع ماده ( کلیه دستگاھھای اجرائی -ع

ای ھای سرمایه) از اعتبارات تملک دارایی%٢) تا دودرصد (%٥/٠درصد(اعتبارات سازمان پدافند غیرعامل نیم

نظام درخصوص ھای کلی یافته خود را با ھماھنگی سازمان پدافند غیرعامل در جھت اجرائی نمودن سیاستتخصیص

 .پدافند غیرعامل مصوب فرماندھی کل قوا ھزینه کنند

 

الشرکه، اموال، شود معادل سھام، سھمسازی) اجازه داده میبه وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی -ف

ر و رفاه اجتماعی، برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کاشرکتھا و حقوق بھره

ھای امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه مورد توافق وزارتخانه ١٣٩٢تا  ١٣٨٩که براساس قوانین بودجه سالھای 

به آن صندوق انتقال دھد و یا  ١٣٩٤اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال 

 .تسویه نماید

 

) ١٨)ریال از محل جدول شماره(١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (شود نسبت به اختصاص دهازه داده میبه دولت اج

عنوان تنخواه به صندوق مذکور برای جبران عدم تحقق منابع این تبصره استفاده کند، به نحوی که حداکثر این قانون به

 .تسویه شود ١٣٩٤تا پایان سال 

 

مانده سھمیه سالھای قبل، ف تسھیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) عالوه بر باقیسق ١٣٩٤در سال    -٤تبصره 

) قانون ٥شود. دستگاھھای اجرائی موضوع ماده () دالر تعیین می٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠معادل ریالی سی و پنج میلیارد (

ھای الزم به مینمدیریت خدمات کشوری و بخشھای خصوصی و تعاونی و نھادھای عمومی غیردولتی با سپردن تض

) قانون برنامه ٨٢نمایند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (توانند از تسھیالت مذکور استفاده بانکھای عامل می

پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران این تسھیالت را به طرحھای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و 

ی مصوب که منابع آنھا از محل تسھیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) دھد. کلیه طرحھامحیطی اختصاص میزیست

ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران شود باید با تأیید دستگاه اجرائی ذیتأمین می

و بازپرداخت اصل و  محیطی باشدریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیستو سازمان مدیریت و برنامه

شده طرح در قانون بودجه زمان بینیبرداری و یا منابع پیشسود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بھره

تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سھم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع 

 .کننده تسھیالت مالی خارجی(فاینانس) برداشت و پرداخت نشودد کشور تأمینموجود جمھوری اسالمی ایران نز

 

 -٥تبصره 
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با اضافه  ١٣٩٤) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران در سال ٨٤) بند (ح) ماده (٢تبصره ( -الف

 .شوداجراء می» رج از کشورو حسابھای مورد تأیید بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران در خا«شدن عبارت 

 

ھای گسترش و نوسازی صنایع یافته کشور، به سازمانگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهبه منظور سرمایه -ب

ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتھای شھرکھای صنعتی و صنایع کوچک 

) در %٤٩ا رعایت قوانین و مقررات با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چھل و نه درصد(شود بایران اجازه داده می

 .قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند

 

سازی نوآوری بنیان و تجاریبخشی از اھداف مندرج در قانون حمایت از شرکتھا و مؤسسات دانشمنظور تحقق به -ج

) ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ سیصد میلیون(٥ه () ماد٢ویژه تبصره (به ٥/٨/١٣٨٩و اختراعات مصوب 

یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق بنیان اختصاص میدالر از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتھای دانش

جمھوری شود. تبدیل دالر به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می

 .گیرداسالمی ایران صورت می

 

تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسھیالت طرحھای نیمه ١٣٩٤در سال  -د

توانند با رعایت اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعھدات خود را ندارند، میارزی دریافت کرده

مانده انون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی) ق٨٤ماده (

 .تسھیالت خود را از این صندوق دریافت کنند

 

گذاران نسبت به اعطای تسھیالت ارزی به سرمایه ١٣٩٤شود که در سال به صندوق توسعه ملی اجازه داده می -ھ

ھای مشترک با تضمین ای باالدستی نفت و گاز با اولویت میدانبخشھای خصوصی یا تعاونی برای طرحھای توسعه

 .تولیدی از آنھا اقدام کندوزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و 

 

گذاران شود تا نسبت به اعطای تسھیالت ارزی به سرمایهاجازه داده می ١٣٩٤به صندوق توسعه ملی در سال  -و

ای شقوق مختلف حمل و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحھای توسعه

ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استھالک ھا و شرکتھای تابعه و ذیراه و شھرسازی و تضمین سازمان

 .کنندگان اقدام کنداصل سرمایه و سود آن از استفاده

 

ھای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقیقات شود به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقبه دولت اجازه داده می -ز

نایع گذاری صھای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایهک، بیمه فعالیتو توسعه صنایع الکترونی

)دالر به صندوق ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون ( ١٣٩٤کوچک، در سال 

بند به نسبت مساوی، ھای موضوع این )دالر به سایر صندوق١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (

 .ایران استاسالمیپرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دالری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمھوری
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)دالر به صورت تسھیالت از محل ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠به منظور آبرسانی به روستاھا معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون ( -ح

ھزینه کند. این مبلغ طی ھشت سال از محل عواید  ١٣٩٤ر سال گیرد تا دصندوق توسعه ملی در اختیار دولت قرار می

 .شودحاصل از اجرای این طرحھا به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می

 

) از سھم ریالی بخش کشاورزی از محل تسھیالت صندوق توسعه ملی جھت توسعه زراعت و %٢٠درصد(بیست -ط

گیرد. حداکثر سقف ک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار میباغداری با معرفی وزارت جھادکشاورزی از طریق بان

 .شود) ریال تعیین می٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠تسھیالت از این محل سیصدمیلیون (

 

 -٦تبصره 

 

ھای نیرو، نفت، راه و شھرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی به شرکتھای وابسته و تابعه وزارتخانه -الف

فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جھادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه  نیروھای مسلح، ارتباطات و

تا سقف یکصد ھزار میلیارد  ٣٠/٦/١٣٧٦شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب داده می

ی خود با اولویت اجرای )ریال برای اجرای طرحھای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مال١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

ھا و طرحھای میادین نفت و گاز مشترک با ھمسایگان و مھار آبھای مرزی، طرحھای حمل و نقل به ویژه وسائط پروژه

آوری و انتقال کن، تکمیل شبکه جمعشیریننقلیه برقی، طرحھای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحھای آب

تمام ورزشی، تبدیل گاز به اضالب، نیروگاھھای برق، احداث و تکمیل طرحھای نیمهھای آب و فخانهفاضالب، تصفیه

یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی و با ھای شیمیایی و ھمچنین مناطق محروم و کمتر توسعهفرآورده

رسد، با اقتصاد میشورایتصویب ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحھایی که به٨٨رعایت ماده (

 .خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایندتضمین

 

) ریال اوراق مشارکت ریالی با ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠شود تا مبلغ پنجاه ھزار میلیارد (به دولت اجازه داده می -ب

قتصادی و مالی و طبق منظور اجرای طرحھای انتفاعی دارای توجیه فنی، اتضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به

) این قانون ٥جدول شماره ( ٣١٠١٠٢قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 

) این قانون ١تمام مندرج در پیوست شماره (ای نیمهھای سرمایهواریز کند. منابع واریزی به طرحھای تملک دارایی

ریزی کشور ھزینه شود. واگذاری این اوراق موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه یابد تا براساس مبادلهاختصاص می

 .به بخش دولتی اعم از شرکتھا، بانکھا و سایر دستگاھھا در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است

 

کاران، مشاوران و نرفته طرحھای بندھای (الف) و (ب) این تبصره، قابل واگذاری به پیماناوراق مشارکت فـروش -ج

ربط حساب ذیکنندگان تجھیزات ھمان طرحھا در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیتأمین

ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل از سررسید توسط بانک عامل و سازمان مدیریت و برنامه

 .نیست

 

طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک شود بهھای وابسته به آنھا اجازه داده مینھای کشور و سازمابه شھرداری -د

ھا) تا سقف ھفتاد ھزار میلیارد ھا و دھیاریمرکزی جمھوری اسالمی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شھرداری

رداخت اصل و سود آن با رعایت ) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسالمی با تضمین خود با بازپ٧٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
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) %٥٠ھا منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (نامه اجرائی آن توسط شھرداریقانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین

 .یابداز سقف اوراق موضوع این بند به طرحھای قطار شھری اختصاص می

 

 .نافذ است ١٣٩٤ر در سال مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدو

 

) %٥٠درصد(تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحھای قطار شھری به نسبت پنجاه -ھـ 

) سھم دولت برعھده %٥٠ھا با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد () شھرداری%٥٠درصد(دولت و پنجاه

 .باشدریزی کشور میسازمان مدیریت و برنامه

 

محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسالمی ارزی و ریالی  بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است به -و

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی ھا، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامهاز سوی دستگاھھای اجرائی و شھرداری

 .داری کل کشور) اعالم کندو دارایی (خزانه

 

نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندھای (الف) تا (و) و سھم آیین -ز

ھریک از شرکتھا از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با ھمکاری بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران، سازمان مدیریت 

شود و دارایی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون تھیه می ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی وو برنامه

 .رسدوزیران میتصویب ھیأتبه 

 

 .اوراق مشارکت و صکوک اسالمی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است -ح

 

نام و یا بانام، صورت بیسال بهدولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه -ط

التفاوت قیمت ای و مابهھای سرمایهمنظور تسویه بدھی مسجل خود بابت طرحھای تملک داراییصادر کند و به

) قانون ٢٠شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتھای برق و آب مطابق ماده (تمام

) ٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠به قیمت اسمی تا سقف پنجاه ھزار میلیارد ( ١/٦/١٣٦٦کشور مصوب  عمومیمحاسبات 

عنوان ابزار مالی موضوع ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت ھرگونه مالیات معاف بوده و به 

ای وزیر امور اقتصادی و دارایی محسوب شده و با امض ١/٩/١٣٨٤قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران مصوب 

 .شودصادر می

 

بینی دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پیش -١

کند. در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی در سررسید، می

امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی ھمان سال قابل تأمین و پرداخت است. این حکم تا زمان  توسط وزارت

 .تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است

 

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بھادار باید ترتیبات  -٢

 .مله ثانویه آنھا را در بازار بورس یا فرابورس فراھم کندانجام معا
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تعیین بانکھای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمھوری  -٣

 .پذیرداسالمی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می

 

 .ی جمھوری اسالمی ایران ممنوع استخرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکز -٤

 

ر، ریزی کشوماه از تاریخ تصویب ایـن قانون توسط سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرائی این بند ظرف مدت سه آیین -٥

 .رسدشود و به تصویب ھیأت وزیران میوزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران تھیه می

 

شود بدھیھای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در دولت اجازه داده میبه  -ی

ھا و مؤسسات دولتی) از ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ١٣٩٢چھارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

اوراق تسویه «ناد تعھدی خاصی را با عنوان اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اس

دھد. کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابالً بدھکار قرار میصادر می» خزانه

این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدھی اشخاص یادشده به دستگاھھای اجرائی و شرکتھا و مؤسسات دولتی مورد 

 .گیردیاستفاده قرار م

 

دولت مجاز است جھت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتھای  -ک

منتشر نماید. اوراق مزبور از پرداخت » اوراق صکوک اجاره«)ریال ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دولتی تا سقف ده ھزار میلیارد (

موضوع قانون بازار اوراق بھادار جمھوری اسالمی ایران محسوب و با  ھرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی

نامه اجرائی نحوه شود. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانویه است. آیینامضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می

ربط، ظرف دولتی ذیانتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمین آن حسب مورد توسط دولت و شرکتھای 

ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی االجراء شدن این قانون، به پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهمدت سه ماه از تاریخ الزم

رسد. اوراق صکوک اجاره، اوراق بھادار قابل و دارایی و بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران به تصویب ھیأت وزیران می

 .باشددھنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میه نشاننقل و انتقالی است ک

 

شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانزده ھزار میلیارد به وزارت راه و شھرسازی اجازه داده می -ل

ازپرداخت اصل و سود اوراق ) ریال جھت اجرای طرحھای آزادراھھا و خطوط ریلی و با تضمین ب١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

شده و خطوط ریلی) با رعایت مزبور از محل عواید حاصل از طرحھای مذکور (حق دسترسی و عوارض آزادراھھای احداث

 .مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند

 

 -٧تبصره 

 

چک بانک مرکزی جمھوری اسالمی انبانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ایر -الف

اندوخته اسکناس  ایران در سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با مسدود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت ھیأت

 .اقدام کند ١٨/٤/١٣٥١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ٢١موضوع ماده (
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ھای خارجی بانک مرکزی م افزایش خالص داراییمشروط به عد ١٣٩٤ھرگونه استفاده از تسھیالت ارزی در سال  -ب

 .جمھوری اسالمی ایران است

 

ھای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، به سازمان -ج

ای اجازه داده ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفت) و سازمان راھداری و حمل و نقل جادهشرکتھای دولتی تابعه ذی

آالت ای بخش خصوصی و تعاونی برای تأمین و تولید ماشینھگذاری و توسعه فعالیتمنظور تقویت سرمایهشود بهمی

 آالتسازی فناوری (تکنولوژی) و بازسازی و نوسازی ماشینو تجھیزات صنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشیمی و بومی

ه سود و شده یا یاران) ریال از محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ چھار ھزار میلیارد (

کارمزد تسھیالت براساس قراردادھای منعقده در اختیار بانکھای عامل قرار دھد تا در چھارچوب دستورالعمل 

ھای صنعت، معدن و تجارت، راه و شھرسازی و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی مربوطه در اختیار وزارتخانه

 .متقاضیان واجد شرایط بخشھای غیردولتی قرار گیرد

 

 -٨ه تبصر

 

ھای رانندگی شود نسبت به صدور و تعویض گواھینامهبه نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران اجازه داده می -الف

) ریال دریافت کند. درآمد حاصله به حساب ردیف ٢٠٠.٠٠٠ازای ھر کارت دویست ھزار (عادی به ھوشمند اقدام و به

 ٥٣٠٠٠٠ – ٧٥شود و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف می ) این قانون واریز٥جدول شماره ( ١٤٠١٥١درآمدی 

گیرد تا بابت ھزینه صدور ) این قانون در اختیار نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران قرار می٩جدول شماره (

 .رسدرف بگواھینامه رانندگی ھوشمند، توسعه و تجھیز مراکز صدور گواھینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مص

 

یابد. ) قیمت تحویل روی کشتی در مبدأ (فوب) افزایش می%٥درصد(عوارض واردات خودروھای سواری به میزان پنج -ب

) ١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزار و پانصد میلیارد (داری کل کشور تا سقف یک درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانه

 .گیرداورژانس کشور در اختیار وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میمنظور تأمین آمبوالنس مورد نیاز ریال به

 

د، رستعرفه خدمات آب و فاضالب در چھارچوب دستورالعملی که به پیشنھاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد می -ج

 .گرددتعیین می

 

 .شودکترین شھر محاسبه می) تعرفه نزدی%٥٠درصد(تعرفه آب آشامیدنی روستاھا به میزان پنجاه

 

 -٩تبصره 

 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران برای سال ٥٢سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ( -الف

شود و مازاد آن تا ھفت برابر به ) ریال در سال تعیین می١٣٨.٠٠٠.٠٠٠، مبلغ یکصد و سی و ھشت میلیون (١٣٩٤

) برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاھھای اجرائی %٢٠درصد(و مازاد بر این به نرخ بیست) %١٠درصد(نرخ ده

 .شود) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین می٥) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (٥موضوع ماده (

 

Urge
nt



 ١٣٩٤ن تا پایان سال و اصالحات بعدی آ ١٧/٢/١٣٨٧مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  -ب

 .شودتمدید می

 

ھای مستقیم مصوب ) قانون مالیات١٠١شرط تسلیم اظھارنامه مالیاتی برای برخورداری از تسھیالت موضوع ماده ( -ج

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران برای صاحبان مشاغل ١١٩) ماده (٢و تبصره ( ٣/١٢/١٣٦٦

 .الزامی نیست ١٣٩٤تا  ١٣٩٠مالک و منبع ارث برای عملکرد سالھای وسائط نقلیه، ا

 

نام برای دریافت طبق قانون مکلف به ثبت ١٣٩٤اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال    -د

ھا و شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیتنام در مھلت تعیینشوند، درصورت عدم ثبتشماره اقتصادی می

ھای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم ھای مقرر در قانون مالیاتبخشودگی جریمه

 .شوندمی

 

شھری، به بھای وزارت نیرو از طریق شرکتھای آبفای شھری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب -ھـ

داری کل کشور ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه) ١٥٠اه (ازای ھر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنج

) ریال از محل حساب ٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد (%١٠٠واریز نماید. صددرصد(

یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم مذکور صرفاً جھت آبرسانی شرب روستایی اختصاص می

شود تا پس از ماھه از طریق شرکت مھندسی آب و فاضالب کشور توزیع میھای کشور در مقاطع سهین استانب

ود. ھا ھزینه شریزی استانھا و شرکتھای آب و فاضالب روستایی استانمبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه

 .شودشمول مالیات نمیگردد و مربط محسوب نمیعنوان درآمد شرکت ذیوجوه فوق به

 

ھا و تخفیفات گمرکی ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران در مورد معافیت١١٩حکم ماده ( -و

 .در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری است

 

 )٣٠شده، مبلغ سی (وزارت نیرو موظف است، عالوه بر دریافت بھای برق به ازای ھر کیلو وات ساعت برق فروخته -ز

ھای اطراف روستاھا باغشھرھا و خانهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغریال به

اھھای کشاورزی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب خاصی استثنای مشترکان خانگی روستایی و چو شھرھا به

) ریال صرفاً بابت ٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠شود و حداکثر تا سقف چھار ھزار میلیارد(کل کشور واریز میدارینزد خزانه

ھای برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر ھزینه حمایت از توسعه و نگھداری شبکه

 .شودیم

 

) از وجوه %٢٠درصد(بیست ١٣٩٤شود در سال ھا) اجازه داده میھا و دھیاری(سازمان شھرداری وزارت کشور به –ح 

) ریال که در اختیار ٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل ھفت ھزار میلیارد (٣٩) ماده (٢تبصره (

ھزار نفر جمعیت و ھای زیر یکصدآالت خدماتی و عمرانی شھری کمک و تأمین ماشینگیرد را براآن وزارتخانه قرار می

 .) ھزینه کند%٣٠درصد() و سی%٧٠درصد(روستاھا به نسبت ھفتاد
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که در روستا و شھر دیگری اند درصورتیکلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده -ط

استفاده نمایند. این حکم شامل افرادی است که در  ١٣٩٤توانند از مزایای این قانون در سال نیز ساکن باشند می

 .اندطول ایام اجرای قانون، حق بیمه پرداخت کرده

 

برداری از مراجع برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بھره«ھای مستقیم عبارت ) قانون مالیات٢٠٢در ماده ( -ی

)ریال، سایر اشخاص ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠میلیارد (شده و یا مبلغ پنج) سرمایه ثبت%٢٠ز بیست درصد(ربط اقانونی ذی

)ریال و سایر ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(میلیارد شده و یا دو) سرمایه ثبت%١٠درصد(حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده

 .شودمی» ون ریالمیلیده«جایگزین عبارت » )ریال١٠٠.٠٠٠.٠٠٠اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (

 

دولت مکلف است عالوه بر عوارض دریافتی برای واردات کاالھا و محصوالت فرھنگی و صنایع دستی  ١٣٩٤در سال  -ک

گونه کاالھا و محصوالت افزوده و دریافت ) به تعرفه این%٤از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده، تا چھاردرصد(

-١١١داری کل کشور واریز نماید. درآمد حاصله از محل ردیف درآمد عمومی نزد خزانهکند و منابع حاصل را به حساب 

یابد. فھرست کاالھای مشمول این تبصره، با پیشنھاد مشترک ) این قانون اختصاص می٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠

تی و گردشگری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی و سازمان میراث فرھنگی، صنایع دس

 .رسدماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب ھیأت وزیران میشود و ظرف مدت یکتھیه می

 

ھای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی سازمان ١٣٩٤ریزی کشور موظف است بر بودجه سال سازمان مدیریت و برنامه -ل

 .کل کشور منظور کند ١٣٩٥) الیحه بودجه سال ٣این مناطق را در پیوست شماره ( ١٣٩٥دولتی نظارت و بودجه سال 

 

اظھارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان درآمدھای  ١٣٩٤ھای مقدس و قرارگاھھای سازندگی مکلفند در سال آستان -م

ھای اقتصادی نظیر صنعتی، معدنی، تجاری و مرتبط با سھام خود در شرکتھا و مؤسسات با فعالیت ١٣٩٣سال 

ھای مستقیم پرداخت کنند. منابع درآمدھای یم ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قانون مالیاتخدماتی را تسل

خرجی در اختیار  -مالیاتی شرکتھای تابعه آستان قدس رضوی موضوع این بند در قالب قانون بودجه به صورت جمعی

 .گیرداین آستان قرار می

 

 –١٠تبصره 

 

 -الف

 

ھای تابعه و وابسته به آن مکلفند عواید حاصل از واگذاری، استخراج و فروش معدن و تجارت و سازمانوزارت صنعت،  -١

 .داری کل کشور واریز کنندنزد خزانه ١٣٠٤٢٣معادن خود را به ردیف 

 

 برداری آنھا به نام سازمان توسعه وآھن که پروانه بھرهکننده سنگکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج – ٢

نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتھای تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکتھای 

) %٢٥بیست و پنج درصد ( ١٣٩٤برداری از معادن فوق در سال باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بھرهتابعه می
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داری کل ) این قانون نزد خزانه٥جدول شماره ( ١٣٠٤١٩دیف مبلغ فروش محصوالت خود را به حساب درآمد عمومی ر

 .کشور پرداخت کنند

 

 :شودگذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت میدرصورت سرمایه

 

 مبلغ فروش )%٢٥بندی شده معادل بیست و پنج درصد (آھن خام و دانهصورت سنگفروش محصول به – ٢ – ١

 

ھای درون شرکت سازیھای تحویلی برای گندلهصورت افشرده (کنسانتره) شامل افشردهفروش محصول به – ٢ – ٢

 ) مبلغ فروش%٢١.٥فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم درصد (و افشرده

 

 ) مبلغ فروش افشرده%١٨صورت گندله معادل ھجده درصد (فروش محصول به – ٢ – ٣

 

 ) مبلغ فروش افشرده%١٥فروش محصول به صورت آھن اسفنجی معادل پانزده درصد ( -٢ – ٤

 

ان ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه ھمگیرد که زنجیره) صرفاً به شرکتھایی تعلق می٢-٤) و (٢-٣)، (٢-٢موارد (

 .شرکت انجام دھند

 

گذاری در معادن و که شرکتھای موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایهدرصورتی

عنوان حق انتفاع گرفته از محل سود، بهگذاری صورت) سرمایه%١٠درصد(دستی کنند به میزان دهصنایع معدنی پایین

 .شودبرداری محاسبه میبھره

 

) ریال از مبالغ ٥.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) و مبلغ پنج ھزار و چھارصد میلیارد (١) درآمد موضوع جزء (%٥٠درصد(پنجاه -٣

 داری کل کشور از طریق ردیفھاییافته توسط خزانهصورت تخصیص) متناسب با میزان دریافتی به٢واریزی موضوع جزء (

 

زمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ) سا%٨٠(ھشتاددرصد( ٥٣٠٠٠٠-١٢٣و  ٥٣٠٠٠٠-٨٣

شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ) سازمان زمین%٢٠درصد(بیست

ھای معدنی ھزینه محیطی و ایجاد زیرساختگیرد تا جھت طرحھای اکتشافی، طرحھای پژوھشی کاربردی، زیستمی

 .شود

 

ھای معدنی صرف زیرساخت ٤٠٣٠١٠٠١) ریال از درآمد این جزء از طریق ردیف ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠میلیارد ( مبلغ پانصد

 .شودمی

 

ھر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز  ١٣٩٤مالیات بردرآمد سال  - ٤

 .شودمی

 

Urge
nt



االجراء است و براساس ماده مذکور درحکم مطالبات مستند به اسناد الزم درصورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات -٥

 .ھای مستقیم قابل وصول است) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات٤٨(

 

گمرک جمھوری اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کاالھای وارداتی از ھمان مواد و قطعات  -٦

ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دریافتی  ٢٢/٨/١٣٩٠) قانون امور گمرکی مصوب ٦٨) تا (٦٦ارداتی موضوع مواد (و

 .نماید، اقدام کنداز خزانه که تا پایان سال تسویه می

 

ن، حق کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افزوده ناشی از استخراج معادکلیه استخراج -ب

 .برداری پرداخت کنندانتفاع بھره

 

نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به پیشنھاد وزارت صنعت، معدن  میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،

 .رسدریزی کشور به تصویب ھیأت وزیران میو تجارت و سازمان مدیریت و برنامه

 

کنند ای که حق انتفاع مذکور را پرداخت نمیکنندهبرداری افراد استخراجبھره معدن و تجارت موظف است از وزارت صنعت،

) قانون محاسبات ٤٨عمل آورد و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده (ممانعت به

 .عمومی کشور را اعمال کند

 

 .گیردبرداری از معدن تعلق میحق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بھره

 

برداری موضوع این تبصره، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بھره -١

پرداخت  ١٣٠٤١٩نده را به ردیف ماو باقی ١٣٠٤٠٨از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 

 .کند

 

ماه از تاریخ تصویب این قانون راھبردھای توسعه وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت شش -٢

 .معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معادن را تعیین کند و به اجراء گذارد

 

) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار ٤٤ھای کلی اصل چھل و چھارم (ون اجرای سیاستدر اجرای قان -ج

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص ھرگونه وجوه  ٢٩/١٢/١٣٠٧دولتی دخانیات مصوب 

صوبه م«والت دخانی پس از تاریخ نگاشت(ھولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصدریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام

بر اساس گزارش حسابرس » واگذاری سھام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد

) این ٥جدول شماره ( ١٣٠٤٢١داری کل کشور موضوع ردیف اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

) این قانون به ٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠-١٠١) از وجوه واریزی از محل ردیف %٤٠د(درصقانون واریز کند. معادل چھل

 .تأمین مستمری بازنشستگان صنعت فوالد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گیرد

 

بیق با قانون اجرای سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در تطھمچنین تا شفاف

) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدھای ٤٤ھای کلی اصل چھل و چھارم(سیاست
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به  ١٣٩٤حاصل از صدور مجوزھا و ھرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال 

 .ردیف درآمدی مذکور واریز نماید

 

) آن بخش از %٥٠درصد() ریال، تا پنجاه٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠شود تا سقف بیست میلیارد(زه داده میبه دولت اجا -د

برداری را که منجر محیطی واحدھای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بھرهھای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت زیستھزینه

المللی شده است، کمک نماید. ح داخلی یا بینصالبه کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی

ھای امور اقتصادی و دارایی ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنھاد وزارتخانهنامه اجرائی این بند ظرف مدت سهآیین

 .رسدو صنعت، معدن و تجارت و جھاد کشاورزی به تصویب ھیأت وزیران می

 

 -١١تبصره 

 

ھای تولیدی و تشکلھای گذاران حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی و تعاونیلب سرمایهبه منظور تشویق و ج -الف

ھا، تسریع در احداث، تکمیل و تجھیز بندانبران و شرکتھای سھامی زراعی و شھرکھای کشاورزی در امر احداث آبآب

سازی ین آبیاری و بھینهھای فرعی آبیاری و زھکشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و روشھای نوطرحھای شبکه

ای مربوط ھای سرمایهمصرف آب و انرژی، دستگاھھای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحھای تملک دارایی

) %٨٥درصد (اعتبارات مورد نیاز احداث و تکمیل طرحھای موصوف را تا ھشتادوپنج ٤٠٢٠١و  ٤٠١٥٢ھای ذیل برنامه

صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تھاتر زمین برداران بهعنوان سھم بھرهعوض و باقیمانده بهصورت بالعنوان سھم دولت بهبه

 .یا کاالی مورد نیاز در اجرای طرح پرداخت نمایند

 

ھای اصلی آبیاری و زھکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت بردارانی که در احداث شبکهمناطق محروم و بھره

 .ھای فرعی آبیاری و زھکشی معافندشبکهسھم نقدی مشارکت در احداث 

 

منظور جلب انگیزه گذاری و مشارکت بخش غیردولتی و بهسرمایهبرای تسھیل و تسریع در انعقاد قراردادھای -ب

ای کشور، بانکھای عامل مکلفند قراردادھای خرید تضمینی کاالھا ھای سرمایهگذاری در طرحھای تملک داراییسرمایه

شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاھھای اجرائی در اینگونه طرحھا را به عنوان دو خدمات تولی

 .ھای قابل قبول برای اعطای تسھیالت بانکی تلقی نمایندتضمین

 

اند و قادر به پرداخت حق بیمه اجتماعی کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیده -ج

نامه اجرائی این بند با پیشنھاد باشند. آییناند، از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف میموعد مقرر نشده در

ریزی کشور و وزارت جھاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب سازمان مدیریت و برنامه

 .رسدھیأت وزیران می

 

ھای حمایتی که به بخش کشاورزی عم از دولتی، غیردولتی ومؤسسات مالی و صندوقکلیه بانکھای کشور ا -د

اند، موظفند بازپرداخت وامھای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت تسھیالتی پرداخت نموده

ی شده باشند سوزی غیرعمدگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشھای ھمهخشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری

را با تأیید کارگروھی متشکل از نمایندگان جھاد کشاورزی شھرستان، بانک مربوط در شھرستان، صندوق بیمه 
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) قانون ١٢کشاورزی شھرستان و فرمانداری شھرستان، مشروط به تأمین بارمالی اضافی از محل اعتبارات ماده (

سال  بینی نشده قانون بودجه به مدت سهتبارات پیشو اع ٣١/٢/١٣٨٧تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

 .امھال کنند

 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران در خصوص توسعه ١٣٩) و (١٣٣در اجرای مواد ( -ھ

ب طرح نص ١٣٩٤بخشی به انرژی کشور و کاھش آالیندگی، دولت مجاز است در سال ھای نو و با ھدف امنیتانرژی

 صورتھا و معابر کشور را اجراء نماید. این طرح بهھای خورشیدی بر فراز بامھا، بوستانکنگرمنیروگاھھای کوچک و پیش

)، از محل منابع حاصل از %١٥درصد() با متقاضیان و در مناطق عشایری با مشارکت پانزده%٥٠درصد(مشارکت پنجاه

 .شودقانون اجراء می) این٩بند (ز) تبصره (

 

ھای مربوط به تھیه و نصب کنتور حجمی ھوشمند چاھھای کشاورزی شود کل ھزینهبه وزارت نیرو اجازه داده می -و

پیوست شماره  ١٤٣٥٠٠بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل موضوع ردیف تعادل«را از محل اعتبارات ردیفھای طرح 

نماید از صاحبان چاھھا دریافت و به رت نیرو تعیین میصورت اقساطی با روشی که وزاپرداخت و به» ) این قانون٢(

بخشی منابع ) وجوه واریزی صرفاً برای اجرای طرحھای تعادل%١٠٠کشور واریز کند. صددرصد (داری کلحساب خزانه

 .گیردآب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرارمی

 

وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ) قانون افزایش بھره٢٤وزارت نفت موظف است در راستای اجرای ماده( -ز

 .دار کردن چاھھای کشاورزی اقدام کنددرصورت رعایت الگوی کشت نسبت به تأمین اعتبار برق ٢٣/٤/١٣٨٩

 

طور متوسط حداقل ریزی کند که بهای برنامهبانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است به گونه -ح

) از مجموع تسھیالت پرداختی بانکھا و مؤسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی %٢٥درصد (وپنجبیست

ب شده، بانک مرکزی باید متناسو صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانکھا از سھمیه تعیین

 .افزایش سپرده قانونی این بانکھا اقدام نمایدبا میزان تخلف نسبت به 

 

) قانون ١٠) ریال از محل منابع ماده (٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠معادل ارزش ده ھزار تن مالچ تا سقف دویست میلیارد ( -ط

 ھایمنظور تثبیت ماسه) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به١٢تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (

جھت اجرای طرحھای مورد نظر در اختیار سازمان جنگلھا، مراتع و  ن و کنترل کانونھای بحرانی و مقابله با ریزگردھا،روا

 .گیردآبخیزداری کشور قرار می

 

 -١٢تبصره 

 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و  -الف

 .المللی و کسب سھم مناسب از بازار پھنای باند منطقه اقدام کندھای فیبرنوری و بیندر پروژه گذاریسرمایه

 

به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش  -ب

و مھندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات،  افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنیھای نرمارتباطات و تولید برنامه
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شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به دستگاھھای وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می

ھای های و ھزینھای سرمایه) ریال از اعتبارات تملک دارایی١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠تا مبلغ یکھزار و دویست میلیارد (

ھا و طرحھای گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژهای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایهسرمایه

آفرین و یا صادرات کاال و خدمات در این بخش توسط بخشھای خصوصی و تعاونی به صورت تسھیالت ای اشتغالتوسعه

ھای ارتباطات و فناوری اطالعات و تعاون، کار و رفاه رتخانهنامه اجرائی که به پیشنھاد مشترک وزابر اساس آیین

رسد، اختصاص دھند و شود و به تصویب ھیأت وزیران میریزی کشور تھیه میاجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه

 .التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنندمابه

 

 -١٣تبصره 

 

 :ایراناسالمیپنجم توسعه جمھوریجسالهپن) قانون برنامه١٩در اجرای ماده( -الف

 

التعلیم، نسبت به آموزان الزمشود، به منظور پوشش کامل تحصیلی دانشبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می -١

آموزی اقدام کند. واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش

 .باشدنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران ممنوع میپایان قانون بر

 

) قانون مدیریت خدمات کشوری که به ٥اجرائی موضوع ماده (ھای متعلق به دستگاھھای ساختمان ١٣٩٤در سال  -٢

 .ماندعنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، ھمچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می

 

-٨تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی -٣

 .سرویس ایاب و ذھاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی برای کلیه دانش آموزان فراھم نماید١٢٧٥٠٠

 

ھایی را که براساس قوانین مصوب شود درآمدھای آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده میبه وزارتخانه -ب

) این قانون به حساب درآمد اختصاصی که توسط ٣کنند به استثنای درآمدھای موضوع بند(ط) تبصره (دریافت می

جدول  ١٢٨٥٠٠و  ١٢٧٥٠٠شود، واریز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات ردیفھای کشور افتتاح میداری کلخزانه

نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و جوانان ھر استان به  ) این قانون وصول٧شماره (

 .یابدکننده اختصاص میھمان استان و شھرستان وصول

 

) قانون برنامه پنجساله ٢٠به دانشگاھھا و مؤسسات آموزشی و پژوھشی دستگاھھای مشمول بند (ب) ماده ( -ج

نسبت به أخذ تسھیالت  ١٣٩٣شود تا سقف درآمد اختصاصی سال ن اجازه داده میپنجم توسعه جمھوری اسالمی ایرا

ای خود استفاده نمایند و با تنفس یکساله ھای سرمایهاز بانکھا اقدام کنند و در جھت تکمیل طرحھای تملک دارایی

 .نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند

 

بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند طبق   ھای علوم، تحقیقات و فناوری(سازمان امور دانشجویان) و وزارتخانه -د

ھای آن را أخذ و قوانین و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم انجام تعھدات بورس و ارزبگیر با ھزینه شخصی و جریمه

) %١٠٠واریز کنند. صددرصد( ١٢٩٠٠٠و  ١١٣٦٦٤موضوع ردیفھای داری کل کشور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه
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ھای مؤسسات شود و به منظور تحقق برنامهھای یادشده تلقی میاین درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانه

 .یابدآموزش عالی درمناطق شھری کمتر از دویست ھزار نفر جمعیت به آنھا اختصاص می

 

ھای به صندوق رفاه دانشجویان، وزارتخانه ١٣٩١تا سال  ١٣٨٥اداره شده پرداختی از سال ) وجوه %١٠٠صددرصد( -ھ

علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جھت افزایش 

ھزار و ذکور تا سقف یازدهشود و وجوه حاصل از بازپرداخت وامھای مسرمایه صندوقھای رفاه دانشجویان تلقی می

) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف ١١.٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠سیصد میلیارد (

 .رسدمی

 

ھای علوم، تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه به وزارتخانه -و

یالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل شود منابع رداده می

 ١٦٠١٤٧شود را وصول و به حساب درآمد عمومی ردیف در خارج از کشور یا دانشگاھھای محل تحصیل آنان پرداخت می

ھای دانشجویان بورسیه صرف ھزینه ٥٣٠٠٠٠-١١٠داری کل کشور واریز کنند. منابع واریزی از طریق ردیف نزد خزانه

داخل و خارج از کشور، یارانه تغذیه، تعمیر و تجھیز خوابگاھھای دانشجویی، تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی 

 .شوددانشگاھھا می

 

ه شدبینی مازاد درآمد اختصاصی دستگاھھای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در این قانون پیش -ز

یابد تا مطابق موافقتنامه است، حسب مورد به ھمان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می

 .ریزی کشور ھزینه شودمتبادله با سازمان مدیریت و برنامه

 

ه تای مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و پژوھشی وابسریزی کشور مکلف است اعتبارات ھزینهسازمان مدیریت و برنامه -ح

ھایی را که در این قانون دارای ردیف بودجه ھستند صرفاً براساس پیشنھاد دانشگاه یا به دانشگاھھا و وزارتخانه

 .ماھه متناسب با وصول درآمدھا و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دھدربط در مقاطع سهوزارتخانه ذی

 

 -١٤تبصره 

 

مکلف به پرداخت حق سھم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران و پیمانکاران  دولت (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) -الف

 ١٤٩١٠٠مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد ردیف 

) ریال تا مبلغ ٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) این قانون نسبت به مبلغ چھل و پنج ھزار میلیارد (٢مندرج در پیوست شماره (

 .باشد) ریال می٢.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠دو ھزار و چھارصد میلیارد (

 

شود ھر دو ماه از ھر واحد ربط اجازه داده میھای نفت و نیرو از طریق شرکتھای تابعه ذیبه ھریک از وزارتخانه -ب

) ریال أخذ ٥٠٠برق مبلغ پانصد () ریال و از ھر واحد مسکونی مشترک ١.٠٠٠ھزار ( مسکونی مشترک گاز مبلغ یک

ھای پزشکی ناشی از انفجار، نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران ھزینه

سوزی و مسمومیت مشترکان شھری و روستایی گاز و برق از طریق شرکتھای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام آتش

 .شود و مشمول مالیات نیستھای نفت و نیرو محسوب نمیربط وزارتخانهی شرکتھای ذیکنند. این مبالغ جزء درآمدھا

Urge
nt



 

دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان ُکرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دھد. اعتبارات  -ج

 .این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است

 

) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث ٢.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠د مبلغ دوھزار وچھارصدمیلیارد(ای مکلفنبیمهشرکتھای -د

عالی بیمه تصویب شورای ھر یک از شرکتھا تعیین و بهدریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) 

داری کل کشور واریز زانه) این قانون نزد خ٥جدول شماره ( ١٦٠١١١صورت ھفتگی به درآمد عمومی ردیف  رسد بهمی

گیرد تا در امور منجر به کاھش تصادفات کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران قرار می

ھزینه شود. بیمه مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتھای 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری ٣٧نین وجوه واریزی موضوع بند (ب) ماده (ای موضوع این بند و ھمچبیمه

 .شودای از درآمد مشمول مالیات شرکتھای مذکور حذف میاسالمی ایران توسط شرکتھای بیمه

 

انی ھای سازمدولت موظف است کمک ھزینه مسکن کارکنان نیروھای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه -ھ

داری ) ریال پس از کسر از دریافتی آنان به حساب خاص نزد خزانه٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزار میلیارد (را تا سقف سه

نیروھای  ١٠٦٠٠٠و  ١١١٣٠٠، ١١١٢٠٠، ١١١١٠٠کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزی سال قبل، در ردیفھای 

 .شودبینی میانی پیشھای سازممسلح برای تأمین ھزینه تعمیر و نگھداری خانه

 

مدت اجرای آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی درمقابل  -و

 .شودتمدید می ١٣٩٤تا پایان سال  و اصالحات بعدی آن  ١٦/٤/١٣٨٧شخص ثالث مصوب 

 

 -١٥تبصره 

 

) قانون برنامه ٢٠ریم و قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند (ک) ماده (تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن ک -الف

پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران در دانشگاھھا و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوھشی رایگان 

کز ھای شبانه و ھمچنین مراکاربردی و دوره -نور، دانشگاھھای علمیھای مربوط به دانشگاه پیاماست. شھریه

ربط اعم از بنیاد شھید و امور ایثارگران، سازمان بھزیستی آموزشی و پژوھشی غیردولتی از طریق دستگاھھای ذی

کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای ھر نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات 

شود. کمک ھزینه تحصیلی اعم از شھریه ثابت و متغیر ) این قانون پرداخت می٤پیوست شماره ( ٣٠١٦٦برنامه 

الملل داخل یا پرداختی توسط بنیاد شھید و امور ایثارگران به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنھا که در واحدھای بین

ھا هان رشتشدگشوند، معادل حداکثر شھریه پرداختی به پذیرفتهخارج دانشگاھھای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته می

شود و و مقاطع مشابه در واحدھای دانشگاه آزاد اسالمی و واحدھای دانشگاھی داخلی تعیین و پرداخت می

 .گرددمانده شھریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت میباقی

 

ید ربط با تأیپیشنھاد دستگاھھای اجرائی ذی نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بهآیین

 .رسدوزیران می تصویب ھیأتریزی کشور به سازمان مدیریت و برنامه
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با اضافه شدن عبارت  ١٣٩٤) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران در سال ٢٠بند (ک) ماده ( -ب

شود. اعتبار اجراء می» ) و باالتر و ھمسران آزادگان%٢٥درصد (و ھمسران شھدا و ھمسران جانبازان بیست و پنج«

جویی اعتبارات بنیاد شھید و امور ایثارگران ) ریال از محل صرفه٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(

 .شوداخت میتوسط این بنیاد پرد

 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران، وزارت راه و شھرسازی ٤٤در اجرای بند (ل) ماده ( -ج

موظف است با ھماھنگی و معرفی بنیاد شھید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمین مسکونی به قیمت 

ده برای حداقل ھفتاد ھزار نفر از واجدان شرایط که قبالً از زمین و یا مسکن ھا به قیمت تمام شای و سایر ھزینهمنطقه

 .) این قانون اقدام کند١٨اند، از طریق منابع جدول شماره (واگذاری از سوی دولت استفاده نکرده

 

ار نفر از به تعداد یکصد ھز ١٣٩٤بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانکھای عامل در سال  -د

، رزمندگان با سابقه حداقل شش جانبازان با اولویت درصد جانبازی، آزادگان، خانواده شھدا (ھمسر، والدین و فرزندان)

) %٢٥پنج درصد (و) و باالتر و وراث تحت تکفل جانبازان بیست%٧٠ماه حضور در جبھه، فرزندان جانبازان ھفتاددرصد (

ان متوفی فقط یک فقره تسھیالت مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام و باالتر و وراث تحت تکفل آزادگ

(واجدان شرایط) برای خرید یا ساخت  ٢٢/١/١٣٨٠بانکھا به پرداخت تسھیالت به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب 

 .مسکن اعطاء کند

 

میلیون نفر، ھشتصد و سی میلیون یت بیش از یکمبلغ تسھیالت مزبور به ازای ھر واحد مسکونی در شھرھای با جمع

) ریال، سایر شھرھا پانصد و ھفتاد و پنج میلیون ٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھا، ھفتصد میلیون () ریال، مراکز استان٨٣٠.٠٠٠.٠٠٠(

) ریال و در شھرھای جدید معادل سقف ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال، روستاھا سیصد و پنجاه میلیون (٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠(

ساله بدون رعایت الگوی مصوب مسکن ) با مدت بازپرداخت بیست%٤ھمان استان و با نرخ چھاردرصد( تسھیالت مرکز

 .شودو نوساز بودن تعیین می

 

التفاوت سود بانکی تا سقف نرخ مصوب نظام بانکی بینی و پرداخت مابهدولت موظف است نسبت به تضمین پیش -١

سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مورد نیاز را در ردیفھای سازی(به بانکھای عامل با تأیید وزارت راه و شھر

ھای بازپرداخت مربوطه منظور کند. ھمچنین بانکھای عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملک، محاسبه و أخذ تضمین

 .)) اقدام نمایند%٤الزم به میزان اصل تسھیالت و سود سھم ایثارگر(چھاردرصد (

 

اند ) ریال استفاده نموده٨٠.٠٠٠.٠٠٠که در سالھای گذشته از تسھیالت مسکن تا سقف ھشتاد میلیون ( ایثارگرانی -٢

) و باالتر که با توجه به وضعیت جسمانی دارای %٧٠اند و جانبازان ھفتاددرصد(تسویه کرده ١٣٩٣و تا پایان سال 

 .مند شوندتوانند مجدداً از این تسھیالت بھرهباشند با تأیید بنیاد شھید و امور ایثارگران میمسکن نامناسب می

 

وامھای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامھای کارمندی و شرکتی، مسکن مھر، خود مالکی و نظایر آن مانع دریافت  -٣

توانند مشترکاً از تسھیالت بانکی متعلقه برای یک واحد مسکونی استفاده شوند. افراد مشمول میاین تسھیالت نمی

 .نندک

 

Urge
nt



اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شھرسازی مالک ارائه تسھیالت نزد بانکھای  -٤

شود ھای معتبر ھمانند نیروھای مسلح تأمین میباشد. افراد واجد شرایطی که مسکن آنھا از طریق تعاونیعامل می

ی که اکثریت امالک و منازل مسکونی آنھا فاقد سند رسمی ھستند، و ھمچنین مشموالن ساکن روستاھا و شھرھای

و یا تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تسھیالت مقرر را دریافت و در ھمان محل  توانند با وثیقهمی

 .احداث یا خریداری کنند

 

و امور ایثارگران برای ایثارگران مشمول  بانکھای عامل مجازند جھت احداث واحدھای مسکونی توسط بنیاد شھید -٥

این بند تسھیالت مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط مذکور که توسط بنیاد شھید و امور 

 .صورت اقساطی واگذار نمایندشوند بهایثارگران معرفی می

 

ی عامل به ایثارگرانی که دارای مسکن نامناسب بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران موظف است از طریق بانکھا -٦

اند استفاده کرده ١٣٩٤باشند و در سنوات گذشته از تسھیالت مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال یا ناتمام می

 مالتفاوت وام قبلی و یا با فک رھن و تسویه، یک فقره وا، مابهبار با معرفی بنیاد شھید و امور ایثارگرانفقط برای یک

مسکن در قالب تسھیالت ساخت با ھمان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید. زمان پذیرش تقاضای این 

نامه توسط بنیاد سال و مالک، تاریخ صدور معرفیبه مدت یک ١٣٩٤تسھیالت توسط بانکھای عامل از ابتدای تیرماه 

 .شھید و امور ایثارگران است

 

اعتبارات بنیاد شھید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد دولت مکلف است از محل  -ھ

باشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد درآمد که براساس قوانین نیروھای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی

 .باشند، ماھانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

 

یاد شھید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد و یا مراجع قانونی بن -و

العالج نیاز به نگھداری دارند حسب مورد به والدین و ھمسران شھدا که به دلیل کھولت سن و یا بیماری صعب

کنند، نسبت به پرداخت حق نگھداری به میزان ری که در میان خانواده، فرد یا افرادی از آنھا نگھدادرصورتی

 .) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند%٣٠درصد(سی

 

 -١٦تبصره 

 

ھای مناطق ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران، سازمان١١٢در اجرای بند (ز) ماده ( -الف

 داریداری کل کشور واریز کنند. خزانهآزاد تجاری و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصی نزد خزانه

) ریال به نسبت مساوی برای اجرای ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠یلیارد (مکل کشور مکلف است منابع واریزی را تا مبلغ سی

 .مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بھزیستی کشور در ھمان مناطق پرداخت کند

 

بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکھای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت تسھیالت به  -ب

الحسنه با درنظرگرفتن اندازھای قرض) ریال از محل پس١٤.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ارده ھزار و چھارصدمیلیارد (مبلغ چھ

) برای ازدواج جوانان از طریق بانکھای عامل و %٦٠درصد(ساله به نسبت شصتدوره تنفس دوساله و در اقساط ده

Urge
nt



تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و ھا و اقدامات ) جھت اشتغال مددجویان سازمان زندان%٤٠درصد(چھل

 .آموزی و صنایع زندانیان کشور اقدام کندحرفه

 

)ریال مانده تسھیالت ٣٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران مکلف است سی -ج

)ریال به کمیته امداد ٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (الحسنه بانکی و رشد منابع مزبور را به تفکیک بیستقرض

)ریال به سازمان بھزیستی کشور با معرفی دستگاھھای ١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (خمینی(ره) و دهامام

ربط به مددجویان تحت پوشش و کارفرمایان طرحھای مددجویی پرداخت کند و ھریک از دستگاھھای مشمول ذی

استفاده  ١٣٩٤نتوانند به ھر میزانی از سھمیه تسھیالت خود تا پایان آذرماه سال بندھای (ب) و (ج) این تبصره که 

رد گیطورکامل استفاده نموده است، تعلق مینمایند، سھمیه مزبور به دیگر دستگاھھای مشمول که از سھمیه خود به

ستفاده، گزارش مربوطه را به و دستگاھھای مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سال و خاتمه زمان ا

 .کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایند

 

ھای صدور پروانه خمینی(ره) و سازمان بھزیستی کشور از پرداخت ھزینهمددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام -د

ر و در حد یک واحد مسکونی باھای انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز برای یکساختمانی، عوارض شھرداری و ھزینه

صورت رایگان به مطابق الگوی مصرف معافند و دستگاھھای ارائه دھنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات به

باشند. اعتبارات این بند از محل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بھزیستی کشور می

دھنده خدمات پرداخت ) این قانون تأمین و به دستگاھھای ارائه٩جدول شماره( ٥٢٠٠٠٠-١٨اعتبارات ردیف شماره 

 .شودمی

 

شوند شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میبه سازمان زندان -ھـ

و ھمچنین محکومان واجد شرایط را تحت ھای باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند یا در زندان

نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دھد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی 

باشد. ھای مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع وثیقه بابت تجھیزات مربوطه میعالوه بر سپردن تأمین

شود. ھای أخذشده تأمین میکنندگان از محل وثیقهارات احتمالی واردشده به تجھیزات مذکور از ناحیه استفادهخس

ھا و اقدامات شود که توسط سازمان زندان)ریال تعیین می١٠٠.٠٠٠تعرفه استفاده از تجھیزات مذکور روزانه یکصدھزار (

داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی حساب درآمد عمومی نزد خزانهکننده أخذ و به تأمینی و تربیتی کشور از استفاده

) وجوه حاصله را بابت %١٠٠شود. دولت مکلف است صددرصد() این قانون واریز می٥جدول شماره ( ١٤٠١٦٤

 ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که بهھای جاری به سازمان زندانھزینه

و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه  تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رئیس زندان

نامه اجرائی این بند به پیشنھاد وزیر دادگستری به باشند. آیینمعاف می مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از ھزینه

 .رسدتصویب رئیس قوه قضائیه می

 

المال یا دولت ین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عھده بیتمنظور تأمبه -و

) از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب ھزینه %٥٠درصد(باشد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاهمی

صالح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی ) قانون ا١١ھای بدنی موضوع بندھای(ھـ) و (و) ماده (صندوق تأمین خسارت

 ٥٣٠٠٠٠ – ٤٧را از محل اعتبارات ردیف  ١٦/٤/١٣٨٧دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 
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) این قانون دریافت و ھزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستری مبلغ ٩جدول شماره (

 .دادگستری قراردھدماھه در اختیار وزارتسبت درمقاطع سهنیادشده را به

 

ھا و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خانواده به منظور پرداخت تسھیالت جھت اشتغال مددجویان سازمان زندان -ز

شود. ه می)ریال از محل منابع تسھیالتی نظام بانکی تخصیص داد٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (زندانیان مبلغ پنج

کل کشور تأمین و توسط سازمان  ١٣٩٤بینی شده در قانون بودجه سال سود تسھیالت مذکور از محل منابع پیش

شود. دستورالعمل مربوط توسط بانک مرکزی جمھوری ریزی کشور در وجه بانک عامل پرداخت میمدیریت و برنامه

 .ودشتصویب شورای پول و اعتبار به بانکھای عامل ابالغ میاسالمی ایران با ھمکاری وزارت دادگستری تدوین و پس از 

 

الحسنه بانکھا در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به )ریال از منابع قرض٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ دوھزارمیلیارد ( -ح

 .گیردامور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می

 

سال غیبت دارند با خدمت وظیفه عمومی را که بیش از ھشت شود تا کلیه مشموالنبه دولت اجازه داده می -ط

 .پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند

 

 ١٥٠١٢٨ھای مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف تمام درآمدھای حاصل از اعطای معافیت

-١٣٥) ریال درقالب ردیف ٢٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و ھفت ھزار میلیارد (نزد خزانه

ربط تقویت بنیه دفاعی نیروھای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان به صورت مساوی به ردیفھای ذی ٥٣٠٠٠٠

 .شودریزی کشور ھزینه میمدیریت و برنامه

 

عضویت شوراھای اسالمی شھر دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدی نمایندگی مجلس شورای اسالمی، 

) قانون مدیریت خدمات ٥و روستا و انتصاب در سمتھای مدیریتی (سیاسی و اداری) دستگاھھای موضوع ماده (

 .باشندکشوری محروم می

 

 :باشدمیزان جریمه مشموالن غایب برای صدورکارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر می

 

 مدرک تحصیلی

 

 پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

 

 ریال ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠           زیردیپلم 

 

 ریال ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠                دیپلم 

 

 ریال ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠         فوق دیپلم 
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 ریال ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠             لیسانس 

 

 ریال ٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠      فوق لیسانس 

 

 ریال ٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠دکترای غیرپزشکی

 

 ریال ٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠   دکترای پزشکی 

 

 ریال ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠پزشکان متخصص و باالتر 

 

) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از %١٠درصد (به ازای ھر سال غیبت مازاد بر ھشت سال ده -١ 

 .شودماه، یکسال محسوب میشش

 

) از مجموع  %٥درصد(ازای ھر فرزند پنجدارای فرزند نیز به ) و برای مشموالن%٥درصد(برای مشموالن متأھل پنج - ٢

 .شودمبلغ جریمه کسر می

 

ھای مشترک مرزی موضوع ردیف درآمدھای حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه          -١٧تبصره 

شود تا داری کل کشور واریز می) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه٥جدول شماره ( ١٤٠١١٥شماره 

) این قانون در ٩جدول شماره ( ٥٣٠٠٠٠-١٣٨متناسب با وجوه حاصله توسط ھر استان از محل اعتبارات ردیفھای ذیل 

) اعتبارات تملک %٦٠درصد(ای و شصت) اعتبارات ھزینه%٤٠درصد(اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و به نسبت چھل

 .ھا گرددصرف امور مربوط به بازارچه ایھای سرمایهدارایی

 

پیشنھاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و کرد درآمد به نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و ھزینهآیین

 .رسدتصویب ھیأت وزیران میریزی کشور به برنامه

 

 -١٨تبصره 

 

طور بگیر از قبیل ھیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات بهافزایش حقوق گروھھای مختلف حقوق -الف

) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ٧٨) و (٧١جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (

 .پذیردثابت باقی بماند، انجام می

 

و امتیاز حساب  ٦٥٠٠جرائی، امتیاز کمک ھزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج در تمامی دستگاھھای ا -ب

 .شودتعیین و پرداخت می ١٥٠انداز کارکنان دولت (سھم دولت) پس

 

و  ٥/٦/١٣٨٦بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  -ج

) ٥٢گاھھای اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(قانون تمدید آن در دست
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ای ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات ھزینه٥٣و (

یروھا که میزان آن به تأیید سازمان جویی ناشی از کاھش ن) یا صرفه%٥مصوب دستگاھھا تا سقف حداکثر پنج درصد (

 .رسد، قابل تأمین و پرداخت استریزی کشور میمدیریت و برنامه

 

حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق ھرگونه پرداخت حقوق، حق -د

ولتی و شرکتھای وابسته به نھادھای به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو ھیأت مدیره غیرموظف شرکتھای د

 .آیند، ممنوع استعمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می

 

 -١٩تبصره 

 

ھای عمرانی که عملیات دسته از طرحھا و پروژهای آنھای سرمایهمانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی -الف

 مصرف ھمان طرح و پروژهشود تا به ا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل میاجرائی آن پایان نیافته ت

اتمام برسانند. بندی اولیه بهھای مذکور را مطابق برنامه زمانبرسد. دستگاھھای اجرائی مکلفند طرحھا و پروژه

) قانون محاسبات عمومی کشور و با ١٢٨منظور نگھداری حسابھا در اجرای ماده (دستورالعمل حسابداری مربوط به

 .شود) قانون اساسی تعیین می٥٣وسوم(رعایت اصل پنجاه

 

اجرای طرحھای مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احکام  -ب

 .می ایران است) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسال٢١٥و تکالیف ماده (

 

ای ھر استان به اجرای طرحھای ھای سرمایه) از اعتبارات مربوط به طرحھای تملک دارایی%٨درصد(حداقل ھشت

 .یابدھادی روستایی اختصاص می

 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران، مبالغ زیر اختصاص ٢٢٤در اجرای بند (ش) ماده ( -ج

 :یابدمی

 

) قانون تنظیم بخشی از مقررات ١٠) ریال از محل منابع ماده (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠معادل سه ھزار و پانصد میلیارد( – ١

) قانون تشکیل سازمان ١٢) ریال از محل منابع ماده (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مالی دولت و سه ھزار و پانصد میلیارد (

 اسالمی ایران مدیریت بحران کشور به جمعیت ھالل احمر جمھوری

 

) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجھیزات امداد ھوایی و باقیمانده به نسبت %٤٠درصد(چھل

ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث ھای سرمایه) تملک دارایی%٦٠درصد(ای و شصت) ھزینه%٤٠درصد(چھل

ھای ستادی و اجرائی، خودروھای امداد و نجات و سایر ، ساختمانپایگاھھای امداد و نجات و انبارھای اضطراری

و  ٨/٢/١٣٦٧ھا و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران مصوب مأموریت

ر اصالحات بعدی آن به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانھا در اختیار جمعیت ھالل احم

 .گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساندجمھوری اسالمی ایران قرار می
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ھایی نظیر گرد و ) ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده پدیده٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠مبلغ ششصد میلیارد( -٢

 زیستزمان حفاظت محیطھای کشور، احیاء و پایش آن به ساھا و دریاچهغبار و خشکسالی، حفاظت از تاالب

 

 )ریال جھت کمکھای فنی و اعتباری برای توسعه روشھای نوین آبیاری١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (مبلغ ده -٣

 

 )ریال جھت تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزی١٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (مبلغ ده -٤

 

منظور )ریال جھت تجھیز واحدھای راھداری مستقر در راھھای کشور به٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (مبلغ پنج -٥

ھا از قبیل برف و سیل به وزارت راه و شھرسازی (سازمان امدادرسانی و آمادگی و پیشگیری از حوادث و سوانح در جاده

 (ایراھداری و حمل و نقل جاده

 

) قانون ٢١٥ھایی را که دارای مجوز ماده (ریزی کشور مکلف است تخصیص اعتبار پروژهیت و برنامهسازمان مدیر -د

) و در ساخت آنھا، سایر شرکتھا ٢٠و  ١٩برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران ھستند (جداول شماره 

 .نمایند در اولویت قرار دھداز محل اعتبارات سایر منابع مشارکت می

 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران و به منظور استفاده از ٢١٤در اجرای بند (ب) ماده ( -ھ

ھا و طرحھای تملک ھای بخش خصوصی، کلیه دستگاھھای اجرائی مجازند برای شروع عملیات اجرائی پروژهظرفیت

رکتھای دولتی، از طریق روشھای مشارکت با بخش ای خود و طرحھای مصوب مجامع عمومی شھای سرمایهدارایی

 .خصوصی اقدام نمایند

 

شرکتھای آب و فاضالب شھری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه 

 اتفروش پساب خروجی تأسیسآوری، انتقال و تصفیه فاضالب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیشطرحھای جمع

 .موجود و یا طرحھای توسعه آتی در قالب انواع قراردادھای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند

 

نسبت به اجرای طرحھای کاھش مصرف انرژی و آب مصرفی خود با  ١٣٩٤کلیه دستگاھھای اجرائی موظفند در سال 

الذکر مک مالی به طرحھای فوقگذاری شرکتھای خدمات انرژی متعلق به بخش خصوصی اقدام کنند. کجلب سرمایه

ریزی کشور از محل اعتبار گذاری انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامهو بازپرداخت اصل و سود سرمایه

 ریزینامه اجرائی این تبصره با پیشنھاد سازمان مدیریت و برنامهشود. آییناین قانون تأمین می ٥٥٠٠٠٠ -٣٦ردیف 

 .رسدوزیران می کشور به تصویب ھیأت

 

گیرنده موظفند ضمن رعایت کامل قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی کمک

) ماده ١، به ویژه تبصره (١٧/٨/١٣٧٨) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ٧١مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (

. تأمین و پرداخت کمک در سال جاری به منزله تداوم کمک در سال آتی ) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را ھزینه کنند١(

 .گیرنده با فرض تأمین مجدد در سال آتی، ممنوع استتعھد توسط کمکنیست و انجام ھرگونه
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ھای فصل توسعه علوم، فناوری و پژوھش کاربردی ذیل سایر فصول توسط دستگاھھای کاھش اعتبارات برنامه -و

 .است اجرائی، ممنوع

 

 دھنده خدمات مخابراتی موظفند عالوه بر قیمتکاروران(اپراتورھای) ارائه -ز

 

نزد  ١٦٠١٥٤کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ) ریال از استفاده١٠ھر پیامک مبلغ ده (

به شرح زیر به  ٥٣٠٠٠٠-١٤٠ردیف داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محل اعتبار خزانه

 :یابدربط اختصاص میدستگاھھای ذی

 

) جھت تأمین، تولید و %٢٠درصد() به جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران (بیست%٣٥درصد(وپنجسی -١

تبارات ) جھت افزایش اع%١٥درصد(العالج و سرطانی و پانزدهھزینه داروھای بیماران با اولویت بیماران صعبکمک

 (سازمان امداد و نجات جھت خرید تجھیزات

 

 سازی نیازمندان تحت پوشش) به کمیته امداد امام خمینی(ره) جھت توانمند %٢٠درصد(بیست -٢

 

ھای درمانی و تجھیزات توانبخشی ) به سازمان بھزیستی کشور جھت کمک به تأمین ھزینه%٢٠درصد(بیست -٣

 افراد تحت پوشش

 

 بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر) حق%٥٠درصد() جھت تحت پوشش قراردادن پنجاه%٥درصد(پنج -٤

 

) به سازمان بیمه سالمت ایران جھت ارتقای پوشش تعھدات خدمات دندانپزشکی و خود مراقبتی %٥درصد(پنج -٥

 کودکان و نوجوانان زیر چھارده سال

 

 ایھای سرمایهور جھت تملک دارایی) به دانشگاه پیام ن%٥درصد(پنج -٦

 

 ) به سازمان پزشکی قانونی%٥درصد(پنج -٧

 

 ) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجھیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاھی%٥درصد(پنج -٨

 

 ١٣٩٤د در سال شوبه دولت اجازه داده می ١٥/١٠/١٣٨٨ھا مصوب در اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه -٢٠تبصره 

ای این قانون را با استفاده از منابع مالی حاصل از اصالح قیمت کاالھا و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفھای یارانه

انواع روشھای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارھای ھدف و نیازمند، توزیع و ھمچنین برای ارائه خدمات حمایتی و 

 :اقدام نمایدکمک به بخش تولید به شرح زیر 

 

تا مبلغ چھارصد و ھشتاد ھزار میلیارد  ١٣٩٤) قانون مذکور در سال ٣) و (١درآمد حاصل از اجرای مفاد مواد ( -الف

 .شود) ریال تعیین می٤٨٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(
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در این قانون به ای از محل بودجه عمومی دولت مندرج منابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفھای یارانه -ب

 :شودشرح زیر ھزینه می

 

ھا برای کمک ) قانون ھدفمندکردن یارانه٨)ریال در اجرای ماده(٥٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ودوھزارمیلیارد (تا مبلغ پنجاه -١

سازی مصرف انرژی در واحدھای تولیدی، خدماتی و مسکونی و به بخش تولید، بھبود حمل و نقل عمومی و بھینه

 زیستز آلودگی محیطجلوگیری ا

 

) قانون برنامه ٣٤)ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (٤٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزار میلیارد (وھشتتا مبلغ چھل -٢

 پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسالمی ایران

 

) ٧موضوع ماده ()ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی ٣٩٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(تا مبلغ سیصدونودھزار میلیارد  -٣

 ھاقانون ھدفمند کردن یارانه

 

منظور تأمین بخشی از یارانه سود تسھیالت تأمین مسکن )ریال به١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (تا مبلغ سیزده -٤

پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندھی مسکن در بافتھای فرسوده، سکونتگاھھای حمایتی زوجھای جوان، اقشار آسیب

 یه شھرھا و مسکن مھرحاش

 

توانمندسازی مھارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر «) از اعتبار این ردیف برای اجرای طرح %١٠درصد(معادل ده

 .یابدای کشور اختصاص میبه سازمان آموزش فنی و حرفه» یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدارتوسعه

 

التحصیالن ھای اشتغال جوانان و فارغ)ریال به منظور کمک به برنامه٤٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(ھزارمیلیارد تا مبلغ چھل -٥

 دانشگاھھا

 

 .) در موارد فوق مجاز است%١٠درصد(جایی تا دهجابه -ج

 

نام در طرح دریافت نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت، امکان ثبت١٣٩٤دولت موظف است از فروردین ماه سال  -د

نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان ھا فراھم نموده و از ماه بعد از ثبتھای شھرستاناند در فرماندارییارانه نقدی نشده

 .اقدام نماید

 

داری به حساب خاصی نزد خزانه ١٣٩٤و  ١٣٩٣صل از افزایش قیمت برق و آب در سالھای ) منابع حا%١٠٠صددرصد( -ھ

 .یابدھا به صنعت برق و آب اختصاص می) قانون ھدفمند کردن یارانه٨شود و براساس مفاد ماده (کل کشور واریز می

 

 .ھا اقدام کندن یارانه) قانون ھدفمند کرد٥طبق ماده ( ١٣٩٤دولت مکلف است از فروردین ماه سال  -و
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ماه سابقه حضور دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش -ز

 ١٣٩٤) حداقل دستمزد سال %٧٥درصد(در جبھه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماھانه آنھا کمتر از ھفتادوپنج

 .نباشد

 

 .شود) بند (ب) این تبصره تأمین می٣ء (منابع مورد نیاز از محل جز

 

ریزی کشور و نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح با ھمکاری سازمان مدیریت و برنامه

 .شودنامه اجرائی این تبصره درج میوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تھیه و در آیین

 

تشخیص دولت و براساس شرایط  رھای پردرآمد را قطع کند. خانوارھای پردرآمد بهدولت موظف است یارانه خانوا -ح

 .شوداقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می

 

ی ھاریزی کشور و با ھمکاری وزارتخانهماه توسط سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سهآیین -ط

نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شھرسازی، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی  دارایی، امور اقتصادی و

 .رسدشود و به تصویب ھیأت وزیران میو کشور تھیه می

 

 ماتازای ھر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به استعالشود بهبه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می -٢١تبصره 

و اعالم وضعیت امالک از بانک جامع اطالعات امالک، عالوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در مناطق شھری مبلغ سیصدھزار 

داری )ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه١٠٠.٠٠٠)ریال و در مناطق غیرشھری مبلغ یکصدھزار (٣٠٠.٠٠٠(

 ٥٣٠٠٠٠-١٤١)ریال از محل ردیف ٨٣٠.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠میلیون (یستمیلیارد و دوکل کشور واریز کند. مبلغ ھشتصدوسی

منظور اجرای طرح حدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اختصاص متناسب با وصولی به

 .یابدمی

 

سمی خود را ھای غیررشود که بخشی از آموزشای کشور اجازه داده میبه سازمان آموزش فنی و حرفه -٢٢تبصره 

ھای پیامکی و مجازی با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و سھم خود از درآمد حاصل را وصول و از طریق ارائه آموزش

 ٥٣٠٠٠٠-١٤٢) ریال از محل ردیف ٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠واریز کند. مبلغ سی و شش میلیارد ( ١٤٠١٠٣به ردیف درآمدی 

 .گیردمیمتناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار 

 

ھای طیور مشابه تولید داخل معادل دولت موظف است از داروھای دامی آماده مصرف و واکسن -٢٣تبصره 

) ارزش فروش محصوالت وارداتی أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد %٢) و غیرمشابه معادل دودرصد(%٥درصد(پنج

 ٥٣٠٠٠٠-١٤٣)ریال از محل ردیف ١٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠( میلیاردکشور واریز کند. مبلغ یکصدوھفتادوپنجداری کلخزانه

شناختی ھای دارو، سموم و مواد زیستماندهھای موردنیاز پایش باقیمنظور تأمین ھزینهمتناسب با وصولی به

برداری و آزمایش برداری و آزمایش و خرید امکانات و تجھیزات نمونهھای خام دامی و نمونه(بیولوژیکی) در فرآورده

ریزی کشور، شناختی در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهجی و آزمایشگاھی دارو و مواد زیستخار

سازی رازی ) به مؤسسه تحقیقات و سرم%٤٠درصد() به سازمان دامپزشکی کشور و چھل%٦٠درصد(شصت

 .یابداختصاص می
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ولتی تابعه وزارت نفت) و بانکھای دولتی موظفند به ترتیب استثنای شرکت دشرکتھای دولتی سودده (به -٢٤تبصره 

ھای اداری ) این قانون آمده با تأکید بر ھزینه٣ھای خود را که در پیوست شماره() از ھزینه%٢) و دودرصد(%١درصد(یک

کتھا و بانکھای دوازدھم مالیات ماھانه شر) سود ویژه و یک%٥٠درصد(جویی کنند. درآمد حاصله از پنجاهو عمومی صرفه

)ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف ١٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ھزارمیلیارد (مزبور به مبلغ ھفده

 .گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرھنگیان ھزینه شوددر اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می ٥٣٠٠٠٠-١٤٩

 

)دالر یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی جھت ١.٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠میلیون (میلیاردودویستمبلغ یک -٢٥تبصره 

 .گیردتقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروھای مسلح قرار می

 

جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسھیالت فروش توانند بهزوجھای مشمول دریافت وام ازدواج می -٢٦تبصره 

ام کننده کاالھای بادوکنندگان و فروشندگان متقاضی که عرضهقساطی استفاده کنند. تسھیالت مزبور توسط تولیدا

نمایند. بانکھا و مؤسسات اعتباری موظفند با شود و بانکھا صرفاً پرداخت اقساط را تقبل میداخلی ھستند، ارائه می

 .ن، پرداخت اقساط را تقبل کنندھای الزم از زوجیدرخواست فروشنده پس از أخذ تضمین

 

باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررسیدھای مذکور در قرارداد خریدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می

ف موجب این تبصره مکلکند. سقف تسھیالت فروش اقساطی که بانکھا بهبرای فروشنده (یا فروشندگان) تضمین می

 .) ریال است١٠٠.٠٠٠.٠٠٠برای ھر یک از زوجین یکصد میلیون ( ١٣٩٤آن ھستند در سال به تضمین پرداخت اقساط 

 

ھای امور اقتصادی و دارایی و نامه اجرائی این تبصره به پیشنھاد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران و وزارتخانهآیین

رسد. کارمزد بانک توسط ھیأت وزیران میماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک

 .شودشورای پول و اعتبار تعیین می

 

) %١درصد(شود یک) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می٥به دستگاھھای اجرائی مشمول ماده ( -٢٧تبصره 

ی ایران اختصاص دھند ) را به سازمان صدا و سیمای جمھوری اسالم٦) و (٤)، (١استثنای فصول (از اعتبارات خود به

بخشی و سازی و آگاھیھای مذکور جھت فرھنگتا این سازمان براساس تفاھمنامه منعقده با دستگاه و سازمان

 .ھای آنھا اقدام کندرسانی نسبت به تولید و پخش برنامهاطالع

 

اری خودروھا اعم از نوشماره، گذشود بابت شمارهبه نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران اجازه داده می -٢٨تبصره 

ربط بیش از نقل و انتقال و تعویض پالک خودروھایی که ارزش آنھا به قیمت رسمی و یا کارشناسی توسط مراجع ذی

)ریال را ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠)ریال و کمتر از پانصدمیلیون (١.٠٠٠.٠٠٠میلیون (یک  )ریال است را ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠پانصدمیلیون (

-٦٢داری کل کشور واریز نماید. معادل مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیفیال، دریافت و به خزانه)ر٥٠٠.٠٠٠پانصدھزار (

 .گیرددر اختیار نیروی انتظامی جمھوری اسالمی ایران قرار می ٥٣٠٠٠٠

 

Urge
nt



درصورت درخواست بانکھای دولتی تا سقف یکصدھزارمیلیارد  ١٣٩٤دولت مجاز است در سال  -٢٩تبصره 

گذاری تمام را با حفظ کاربری پس از قیمتای نیمهھای سرمایه)ریال طرحھای تملک دارایی١٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠(

 طرحھا

 

 :عنوان افزایش سرمایه به آنھا واگذار کندبا شرایط زیر، به

 

دی که در قرارداد بنگردد اعتبار مورد نیاز برای تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبق زمانبانک متعھد می -١

 .شود، به اتمام برسانددرج می

 

برداری به بخش خصوصی یا تعاونی سال از زمان بھرهبانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه -٢

 .واگذار کند

 

 .شودپس از واگذاری، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می -٣

 

پیشنھاد بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بهنامه اجرائی این تبصره آیین -٤

 .تصویب ھیئت وزیران خواھد رسیدماه بهریزی کشور ظرف مدت یکمدیریت و برنامه

 

 .است ١٣٩٤کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال  -٣٠تبصره 

 

و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چھارم اسفندماه یکھزار و  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده

 .به تأیید شورای نگھبان رسید ٢٥/١٢/١٣٩٣سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 

 علی الریجانی
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