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 کل کشور 1394قانون بودجه سال 
 

کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصــد و شصــت و هفــت  1394بودجه سال  -ماده واحده
)ریــال و از 8,467,411,487,000,000هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و هفت میلیون (

یارد و چهارصــد و حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار و چهارصد و یازده میل
 :ریال به شرح زیر است(8.467.411.487.000.000)هشتاد و هفت میلیون 

 
 اي و مالی و مصــارف بودجــههاي سرمایهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارایی -الف

و هفتصــد و چهــل و  اي و مالی بالغ بر دو میلیونهاي سرمایهها و تملک داراییعمومی دولت از حیث هزینه
 :) ریال شامل2,744,101,609,000,000چهار هزار و یکصد و یک میلیارد و ششصد و نه میلیون (

 
منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده میلیارد و یکصد و هفتاد و  -1

 ریال (2.362.817.171.000.000)یک میلیون 
 

ها و مؤسسات دولتی بالغ بــر سیصــد و هشــتاد و یــک هــزار و دویســت و ی وزارتخانهدرآمدهاي اختصاص -2
 ) ریال381,284,438,000,000هشتاد و چهار میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (

 
بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین  -ب

ــالغ ــار ب ــون  اعتب ــش میلی ــارد و ش ــت میلی ــاد و هف ــد و هفت ــزار و سیص ــوزده ه ــون و ن ــش میلی ــر ش ب
ها و سایر پرداختها بالغ بر شش میلیون و نــوزده هــزار و )ریال و از حیث هزینه6,019,377,006,000,000(

 )ریال6,019,377,006,000,000سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و شش میلیون (
 

نسبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیصد و شصت وهفت میلیــارد  شودبه دولت اجازه داده می
ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبالغ  (2.200.367.171.000.000)ویکصد وهفتاد ویک میلیون 

)ریــال 162,450,000,000,000ابالغ یکصد وشصت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد ( .مصوب اقدام کند
و صرفاً پس از اطمینان  1394لتفاوت سقف ابالغی تا اعتبار مصوب) به شرح زیر در ششماهه دوم سال امابه(

 :از تحقق منابع و متناسب با روند واریزي به خزانه قابل ابالغ به مصارف مصوب است
 
 ریال(117.000.000.000.000)اي یکصد و هفده هزار میلیارد اعتبارات هزینه -
 
 )ریال35,000,000,000,000اي سی و پنج هزار میلیارد (هاي سرمایهداراییاعتبارات تملک  -
 
 )ریال10,450,000,000,000هاي مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد (اعتبارات تملک دارایی -
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) از محــل صــادرات نفــت خــام بــراي منــاطق %2درصــد (اي استانی، دوهاي سرمایهاعتبارات تملک دارایی -
خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امکانات کشــور بــراي ارتقــاي ســطح نفت

 .باشدمشمول کاهش اعتبار نمی 30/7/1393یافته مصوب مناطق کمتر توسعه
 

هاي ریال باید به طرحهاي تملک دارایی(300.000.000.000.000)حداقل معادل سیصد هزار میلیارد  -
 .کندماهه و به تناسب، تخصیص پیدا میاي اختصاص یابد که در مقاطع سههسرمای

 
باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخــت ربط قابل اجراء میاین قانون با رعایت قوانین و مقررات ذي -1تبصره 

) قــانون 179) و ماده (224از محل مصارف این قانون با رعایت مفاد بندهاي (و)،(ز)، (ك)، (ت) و (خ) ماده (
 .باشدالرعایه میالزم 15/10/1389برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 

 
کلیه دستگاههاي اجرائی که تکالیفی براي آنها در این قانون منظور شده است موظفند گزارش عملکرد خــود 

نــد. ســازمان مــذکور موظــف اســت ریزي کشــور ارائــه کنرا در موعد قانونی مقرر به سازمان مدیریت و برنامه
کند، هاي این قانون را که از دستگاهها دریافت میها و اجزاء و جداول و پیوستگزارش کامل هریک از تبصره

حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه، براي کمیسیون برنامــه و بودجــه و محاســبات و ســایر 
 .ورت کتبی و رسمی ارسال کندصربط مجلس شوراي اسالمی بههاي ذيکمیسیون

 
 -2تبصره 

 
) قــانون الحــاق 1ربط وزارت نفت موضوع بند (الــف) مــاده(سهم شرکت دولتی تابعه ذي 1394در سال  -الف

درصــد ونیم، چهارده4/12/1393) مصــوب 2برخی مواد بــه قــانون تنظــیم بخشــی از مقــررات مــالی دولــت(
 .سهام دولت استشود و معاف از تقسیم سود ) تعیین می5/14%(
 
قانون الحاق برخی مواد به قــانون تنظــیم بخشــی از  )1سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده ( -ب

 .شودتعیین می (%20)درصد )، بیست2مقررات مالی دولت (
 

قانون برنامه پنجســاله پــنجم توســعه جمهــوري  (84)) بند (ح) ماده 1در راستاي اجراي قسمت أخیر جزء (
) ارزش صــادرات گــاز %20درصــد (ی ایران، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایــران موظــف اســت بیستاسالم

طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزي از ماه 
 .شودیازدهم سال محاسبه و تسویه می

 
کیفیــت و اســتانداردهاي عرضــه هــر فــرآورده در کشــور در هاي نفتی با رعایت واردات و فروش فرآورده -ج 

حدود قوانین و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صــورت مســؤولیت تــأمین و تنظــیم 
هاي موجود، با وزارت نفت است. عرضــه بنــزین و نفــت گــاز بازار با درنظرگرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت

 .باشدرانه و با احتساب سود متعارف میوارداتی در داخل کشور، بدون یا
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) قانون الحــاق برخــی مــواد بــه قــانون 65سقف عوارض گاز طبیعی مصرفی موضوع ماده ( 1394در سال  –د
) ریال تعیــین 21,000,000,000,000، بیست و یک هزار میلیارد ()2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

 .شودمی
 

ریال متناسب با وصولی در اختیار شرکت  (14.800.000.000.000)د مبلغ چهارده هزار و هشتصد میلیار
) قانون الحاق برخی مواد به 65گیرد تا صرف اجراي بند (الف) ماده (ربط وزارت نفت قرار میدولتی تابعه ذي

 .) شود2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (
 

ریال متناسب با وصــولی در اختیــار ســازمان  (4.200.000.000.000)مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد 
) قــانون الحــاق 65گیرد تا صرف موارد مندرج در بنــد (ب) مــاده (نوسازي و توسعه و تجهیز مدارس قرار می

 .) گردد2برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (
 

گیــرد تــا مــوزش و پــرورش قــرار می) ریال در اختیــار وزارت آ2,000,000,000,000مبلغ دو هزار میلیارد (
صرف سرانه مدارس، امور تربیتی و پرورشی گردد. دستگاههاي مذکور موظفند گزارش عملکــرد اجــراي ایــن 

هاي آموزش، تحقیقات و فناوري، برنامه و بودجــه و محاســبات و انــرژي مجلــس شــوراي بند را به کمیسیون
 .اسالمی ارائه نمایند

 
هاي نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبکه خطوط ش فرآوردهشرکت ملی پاالیش و پخ -ه

هــاي نفتــی و تــأمین منــابع مــالی ســهم دولــت در توســعه لوله انتقال نفت خام و میعانــات گــازي و فرآورده
 اقدام کنــد و منــابع مــورد نیــاز را از محــل سازي و توزیع فرآوردههاي تأمین، ذخیرهپاالیشگاهها و زیرساخت

داري کل کشــور تــا هاي نفتی تأمین و پس از واریز به خزانه) به قیمت هر لیتر فرآورده%5درصد(افزایش پنج
) ریال به مصرف برساند. این منابع جــزء درآمــد شــرکت 15,000,000,000,000سقف پانزده هزار میلیارد (

 .باشدشود و مشمول مالیات با نرخ صفر میمحسوب نمی
 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  )1اجراي مفاد بند (الف) ماده (در راستاي  -و

ریزي کشــور، وزارت نفــت ازطریــق شــرکتهاي ) موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه2دولت(
وط را بــا ســازمان اي مربــهاي طرحهــاي ســرمایهموظف است موافقتنامه 1394ربط در سال دولتی تابعه ذي
 .ریزي کشور مبادله کندمدیریت و برنامه

 
شــده در ردیفهــاي بینیافزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي نسبت بــه درآمــد پیش -ز

) این قانون، مازاد منابع ارزي تا ســقف یکصــد و پنجــاه هــزار 5جدول شماره ( 210109و  210101شماره 
ربط وزارت نفت، صندوق ) ریال پس از کسر سهم شرکت دولتی تابعه ذي150,000,000,000,000میلیارد(

خیز و مناطق محــروم، بــه ردیــف درآمــدي شــماره خیز و گاز) توسعه مناطق نفت%2توسعه ملی و دودرصد (
) این قانون واریز و مازاد بر آن پس از کسر سهم صندوق توسعه ملــی بــه حســاب 5جدول شماره ( 210110
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ربــط وزارت نفــت مکلــف اســت درصــورت صــادرات گــردد. شــرکت دولتــی تابعــه ذيارزي واریــز میذخیره 
 .هاي نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کندفرآورده

 
شــود نســبت بــه تأســیس ربط و وزارت نیرو اجازه داده میبه وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذي -ح

) ایــن قــانون و شــرکت آب و فاضــالب 3پیوســت شــماره( 295410شماره ردیف  شرکت گاز استان البرز به
 .) این قانون اقدام کند3پیوست شماره( 295450روستایی این استان به شماره ردیف 

 
شده تحویلی اعم از قاچاق یا عرضــه خــارج از شــبکه را هاي نفتی کشففرآورده وزارت نفت مکلف است  -ط

فروش رسانده و وجوه حاصله را بــه حســاب امــانی دادگســتري کان نگهداري) بهدلیل عدم امپس از ضبط (به
هزارمیلیــارد واریز نماید. در صورت صدور محکومیــت قطعــی مــتهم یــا متهمــان وجــوه مــذکور تــا ســقف ده

هزینــه ) %10درصــد(داري کــل کشــور واریــز و پــس از کســر دهریال به خزانه(10.000.000.000.000)
)ریال آن براساس طرح توزیع ستاد کل نیروهاي 7,000,000,000,000هزار میلیارد (تباالسري، تا سقف هف

ریزي کشور، جهت تقویت بنیه دفاعی مسلح و وزارت اطالعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه
 .یابدو امنیتی اختصاص می

 
صله را بــه یگــان کاشــف و کاشــفین اعــم از از وجوه حا) %10درصد(تواند تا دهستاد کل نیروهاي مسلح می

)ریال از منــابع ایــن بنــد در 2,000,000,000,000دفاعی و امنیتی اختصاص دهد. تا سقف دوهزارمیلیارد (
هاي سوخت، آب و برق واحدهاي آموزشی گیرد تا جهت تأمین هزینهاختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می

 .هزینه گردد» دانشگاه فرهنگیان«تربیت معلم هاي استانی مراکز و پرورشی و پردیس
 

 .گردددرصورت صدور حکم قطعی مبنی بر برائت متهم یا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد می
 

هاي نفت و امور ریزي کشور با همکاري وزارتخانهدستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه
شــود و وهاي مسلح و ســتاد مرکــزي مبــارزه بــا قاچــاق کــاال و ارز تهیــه میاقتصادي و دارایی، ستاد کل نیر

 .رسدوزیران میتصویب هیأت به
 
ربط معادل ارزش ریالی دو میلیــون تــن قیــر وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي -ي

ت روکش آسفالت، آسفالت ) ریال را جه24,000,000,000,000رایگان تا سقف بیست و چهار هزار میلیارد (
راههاي روستایی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي روستاها و شهرهاي با جمعیت زیر بیست هزار نفــر 

) %20درصــد(ربط وزارت راه و شهرســازي و بیست) در اختیار شرکتهاي تابعه ذي%80به نسبت هشتاددرصد(
داري کــل کشــور اعمــال و بــا آن مابین خود و خزانهفیبنیاد مسکن انقالب اسالمی قرار دهد و در حسابهاي 

 .تسویه نماید
 

شــود بــا تصــویب شــوراي اقتصــاد بــه ربط اجازه داده میبه وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي -ك
گذاري در طرحهاي نفت و گاز با اولویت میادین مشترك نسبت به انتشار اوراق مشــارکت ارزي منظور سرمایه
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) ریــال بــا تضــمین 50,000,000,000,000از طریق بازار سرمایه در ســقف پنجــاه هــزار میلیــارد (ریالی  –
 .بازپرداخت اصل و سود این اوراق ازمحل تولیدات همان طرحها اقدام کند

 
اي شود به منظور پرداخت تسهیالت براي اجــراي طرحهــاي توســعهبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می -ل

مبلغ چهار میلیارد و هشتصــد میلیــون  نفتی و گازي که به تصویب شوراي اقتصاد رسیدهدر میادین مشترك 
 .گذاري نمایددالر در بانکها سپرده )4,800,000,000(
 

ربــط وزارت نفــت توســط بانکهــاي عامــل بــه ســازندگان و این تسهیالت با معرفی شــرکت دولتــی تابعــه ذي
 .شوداین شرکت پرداخت میپیمانکاران خصوصی و تعاونی طرف قرارداد با 

 
هزارمیلیـــارد ربـــط مکلـــف اســـت تـــا مبلـــغ پنجوزارت نفـــت از طریـــق شـــرکت دولتـــی تابعـــه ذي -م
منظور اجراي خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاهاي استان سیستان ) ریال به5,000,000,000,000(

) ریــال و دو هــزار میلیــارد 3,000,000,000,000هزار میلیارد ( ترتیب سهو بلوچستان و شرق هرمزگان، به
را بــه  1394ریال از محل مازاد تــراز صــادرات و واردات گــاز طبیعــی در ســال  (2.000.000.000.000)

ریال  (50.000.000.000.000)هاي مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه هزار میلیارد پروژه
 .طبیعی سراسري با اولویت خطوط انتقال صادراتی کندصرف توسعه پاالیشگاهها و خطوط انتقال گاز 

 
مطالبات بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و بانکهاي تجاري بابت اصل و سود تسهیالت پرداختــی بــه  -ن

عهــده شــرکت هاي امهــال بهشود. هزینــهربط وزارت نفت، به مدت دو سال امهال میشرکت دولتی تابعه ذي
 .مذکور است

 
 -3تبصره 

 
هاي کلی اصل چهــل ) قانون اجراي سیاست3ماده (ب) () بندهاي (الف) و 1در راستاي اجراي تبصره ( -الف

و اصالحات بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارایی مجــاز  1387/3/25) قانون اساسی مصوب 44و چهارم (
حق تقدم ناشی از ســهام الشرکه، کلیه سهام، سهم 1394سازي تا پایان سال است از طریق سازمان خصوصی

) 2برداري و مدیریت دولت را در بنگاههاي گروههاي یک و دو مــاده (بهره الشرکه، حقوق مالکانه، حقو سهم
بــرداري از کلیــه قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیج فــارس و حقــوق مالکانــه و حــق بهره

هاي قابل فروش موجود در معادن متعلق بــه دولــت و طلهبرداري فعال و غیرفعال و نیز بامعادن در حال بهره
هاي دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازي معادن و صــنایع معــدنی ایــران و شــرکتهاي شرکتها و سازمان

تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي خصوصی و تعاونی با اولویــت تعــاونی از طریــق بــورس، فرابــورس و 
 .) این قانون واریز کند5جدول شماره ( 310502حاصل را به ردیف شماره  مزایده واگذار و منابع
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) قــانون اجــراي 3اي موضــوع بنــد (الــف) مــاده (هاي توســعهتمام ســازمانگذاري نیمهطرحهاي سرمایه -ب
قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافتــه اســت از  )44هاي کلی اصل چهل و چهارم (سیاست
 .ین تبصره مستثنی استشمول ا

 
هاي شود بدهی خود به بخشهاي خصوصی و تعاونی را با رعایــت بنــد(د) سیاســتبه دولت اجازه داده می -ج

هاي کلی اصــل چهــل و چهــارم ) قانون اجراي سیاست6) قانون اساسی و ماده(44کلی اصل چهل و چهارم (
 ) قانون اساسی از طریق جدول44(
 

 .رداخت یا تسویه و سپس تهاتر نماید) این قانون پ18شماره (
 

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

 
سازي قابل تأمین و پرداخت ها توسط سازمان خصوصیاريهزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذ -د

 .است
 
وزارت امور اقتصادي و دارایی نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین اســناد بنگاههــاي مشــمول واگــذاري  -ه

 .هاي قبلی اقدام کندپس از تعیین تکلیف واگذاري
 
و همچنین أخذ تسهیالت توسط بنگاههــاي  هاي غیرجاريمنظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییبه -و

و واگذارشــده بــه صــورت کنترلــی، اســامی ایــن بنگاههــا از ســوي ســازمان  1394در حال واگذاري در سال 
شــود. سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایــران اعــالم میخصوصی

هرگونه تغییرات در زمینه اساســنامه، ســرمایه و دخــل و  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت
تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجاره را پس از أخــذ مجــوز کتبــی از ســازمان 

 .سازي انجام دهدخصوصی
 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است طی دستورالعمل اعالمی بــه بانکهــاي خصوصــی و دولتــی، 
 .سازي نمایدطاي هرگونه تسهیالت به شرکتهاي مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصیاع
 
قــرار  1394این قانون که در فهرست واگذاري سال  )3تمامی شرکتهاي دولتی مندرج در پیوست شماره ( -ز

) ایــن 3شــماره (بینی شده در بودجه شرکت در پیوســت دوازدهم مالیات و سود سهام پیشدارند مکلفند یک
قانون را تــا زمــان واگــذاري و أخــذ ثمــن حاصــل از فــروش و ابــالغ قــرارداد انتقــال ســهام توســط ســازمان 

داري کــل کشــور ایــن مبــالغ را در مقــاطع داري کل کشور واریز کنند. خزانــهسازي به حساب خزانهخصوصی
 .کندن قانون منظور می) ای5جدول شماره ( 130101و  110102ماهه به حساب ردیفهاي درآمديسه
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قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظــیم بخشــی از  (5)شده موضوع ماده درآمد اماکن ورزشی اجاره داده -ح
) ایــن قــانون صــرفاً بــراي ورزش 5جــدول شــماره ( 130301)، پس از واریز به ردیف 2مقررات مالی دولت (

 .ه شهرستان دیگر ممنوع استشود و انتقال و هزینه آن بهمان شهرستان هزینه می
 
) قانون مدیریت خدمات کشوري موظفند پس از فروش امالك خود براساس 5دستگاههاي موضوع ماده ( -ط

) از طریق مزایــده عمــومی 2) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (6ماده (
) ایــن 5جــدول شــماره ( 210200ل کشور موضوع ردیــف داري کوجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه

 .قانون واریز نمایند
 
بــه  23/4/1389وري بخش کشــاورزي و منــابع طبیعــی مصــوب ) قانون افزایش بهره17در اجراي ماده ( -ي

اي (فســیلی)، شود کلیــه فروشــگاهها، جایگاههــاي ســوخت ســنگوارهسازمان امور عشایر ایران اجازه داده می
خیره علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات مربوطــه را کــه در اختیــار شــرکتهاي تعــاونی عشــایري و انبارهاي ذ

صــورت نقــد و مــابقی ) قیمت به%10درصد (هاي مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت دهاتحادیه
 .بردار واگذار کندهاي بهرهصورت اقساط پنجساله به شرکتها و اتحادیهبه
 

ــذاريوجــوه  ــهحاصــل از واگ ــزد خزان ــوط ن ــه حســاب مرب ــز میها ب ــور واری ــل کش ــادل داري ک شــود و مع
عنوان گیرد تا بهدر اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار می 530000-6) آن از محل ردیف %100صددرصد(

 .هاي حمایت از توسعه بخش کشاورزي هزینه کندافزایش سرمایه سهم دولت در صندوق
 

هاي بیش از هزار واحد مسکونی کــه در ســال مایان بخشهاي خصوصی و تعاونی مکلفند درمجموعهکارفر -ك
هاي کنند، براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینــهنسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می 1394

 .احداث مسجد و خانه عالم را تأمین و یا رأساً نسبت به احداث آن اقدام کنند
 
مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و سازمان توســعه و نوســازي معــادن و صــنایع معــدنی  -ل

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اســالمی ) 19ایران موضوع بند (الف) ماده (
اجتمــاعی و فرهنگــی  ) قانون برنامــه چهــارم توســعه اقتصــادي،8و بند (ج) ماده ( 17/1/1379ایران مصوب 

هاي کلــی هاي قبل از ابالغ قانون اجــراي سیاســتبابت واگذاري 11/6/1383جمهوري اسالمی ایران مصوب 
ریال از  (3.300.000.000.000)) قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سیصد میلیارد 44اصل چهل و چهارم(

حاصــل از فــروش آنهــا تــأمین کنــد و بــراي  الشرکه، اموال بنگاهها یــا منــابعمحل فروش اموال، سهام، سهم
تمام هاي نوین با فناوري پیشرفته و تکمیل طرحهــاي نیمــهیافته و حوزهگذاري در مناطق کمترتوسعهسرمایه

 .شودربط واریز میبه حساب سازمان ذي
 

تســهیالت شود با اســتفاده از منــابع داخلــی خــود، به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران اجازه داده می
بــک)، خریــد محصــول ریــالی و ارزي در قالــب تســهیالت تــأمین مــالی خارجی(فاینــانس)، بیــع متقابل(باي
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گذاري تبــدیل گــاز پروداکت) و سایر روشهاي تأمین مالی با رعایت قوانین و مقررات نســبت بــه ســرمایه(باي
اقدام کند تا ضــمن ایجــاد ارزش  یافته کشورطبیعی به فرآورده تا جمع سه میلیون تن در مناطق کمترتوسعه

 .دستی توسط بخش خصوصی فراهم شودهاي پایینگذاريافزوده زمینه سرمایه
 
)ریــال وجــوه حاصــل از 5,000,000,000,000شود تا سقف پنج هــزار میلیــارد (به دولت اجازه داده می -م

ابق دستورالعملی که بــه تصــویب هاي مشمول واگذاري را مطمانده سهام دولت در بانکها و بیمهواگذاري باقی
ریزي کشور و بانک مرکزي جمهــوري اســالمی ایــران وزارت امور اقتصادي و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه

هاي کلی ) قانون اساسی و قانون اجراي سیاست44هاي کلی اصل چهل و چهارم (رسد، با رعایت سیاستمی
 .یش سرمایه بانکهاي دولتی اختصاص دهد) قانون اساسی، به افزا44اصل چهل و چهارم (

 
صــورت طبیعــی کــه بهشود تا اراضی مسیلهاي ناشی از عوامل طبیعــی و غیربه وزارت نیرو اجازه داده می -ن

متروکه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امکان وقوع ســیالب در آنهــا وجــود نــدارد را از طریــق 
آمــد حاصــل از فــروش ایــن اراضــی را بــه حســاب درآمــد عمــومی نــزد مزایده عمومی به فروش رسانده و در

) ریال از محل ردیف 1,800,000,000,000داري کل کشور واریز کند. مبلغ یکهزار و هشتصد میلیارد (خزانه
ها، آزادســازي و متناسب با وصولی جهت تکمیل طرحهــاي حفاظــت و ســاماندهی رودخانــه 139-530000

هاي مزاحم و یا اراضی موردنیاز وزارت نیرو جهت اصــالح ت وزارت نیرو و اعیانیپرداخت خسارت بابت تصرفا
 .گیردهاي همان شهر در اختیار این وزارتخانه قرار میمسیر رودخانه

 
 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران مینامه اجرائی این بند توسط وزارت نیرو تهیه میآیین

 
ها موظفند بنابر درخواست ها و بخشدارين انقالب اسالمی، شهرداريوزارت راه و شهرسازي، بنیاد مسک -س

سازمان بسیج مستضعفین در شهرکها و شهرهاي جدید، اراضی مناسب را با درنظرگرفتن طرحهاي تفصــیلی 
جهــت  27/11/1380) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصــوب 69و هادي مصوب با رعایت ماده (

ســازي و پرداخــت هزینــه از محــل اومت بسیج و سالنهاي ورزشی صالحین پــس از آمادههاي مقاحداث حوزه
 .) این قانون در اختیار سازمان بسیج قرار دهند18اعتبارات جدول شماره (

 
مجازنــد  8/7/1386) قانون مــدیریت خــدمات کشــوري مصــوب 5کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع ماده ( -ع

هــاي ) از اعتبــارات تملــک دارایی%2) تا دودرصد (%5/0درصد(ند غیرعامل نیمعالوه بر اعتبارات سازمان پداف
هاي یافته خود را با هماهنگی سازمان پدافند غیرعامل در جهت اجرائی نمــودن سیاســتاي تخصیصسرمایه

 .کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه کنند
 
الشــرکه، شود معادل سهام، سهمسازي) اجازه داده میایی (سازمان خصوصیبه وزارت امور اقتصادي و دار -ف

برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کــار اموال، شرکتها و حقوق بهره
قتصــادي هاي امور امورد توافق وزارتخانه 1392تا  1389و رفاه اجتماعی، که براساس قوانین بودجه سالهاي 
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و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته ولی قرارداد واگذاري آن منعقــد نگردیــده اســت را در ســال 
 .به آن صندوق انتقال دهد و یا تسویه نماید 1394

 
)ریال از محل جدول 10,000,000,000,000هزارمیلیارد (شود نسبت به اختصاص دهبه دولت اجازه داده می

عنوان تنخواه به صندوق مذکور براي جبران عدم تحقق منابع ایــن تبصــره اســتفاده این قانون به) 18شماره(
 .تسویه شود 1394کند، به نحوي که حداکثر تا پایان سال 

 
مانده سهمیه ســالهاي سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی(فاینانس) عالوه بر باقی 1394در سال   -4تبصره 

شود. دستگاههاي اجرائی موضــوع ) دالر تعیین می35,000,000,000میلیارد ( قبل، معادل ریالی سی و پنج
قانون مدیریت خدمات کشوري و بخشهاي خصوصــی و تعــاونی و نهادهــاي عمــومی غیردولتــی بــا  )5ماده (

شــوراي اقتصــاد بــر  .نماینــدتوانند از تسهیالت مذکور استفاده هاي الزم به بانکهاي عامل میسپردن تضمین
) قانون برنامه پنجســاله پــنجم توســعه جمهــوري اســالمی ایــران ایــن تســهیالت را بــه 82مفاد ماده (اساس 

دهد. کلیــه طرحهــاي مصــوب کــه محیطی اختصاص میطرحهاي داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست
اه اجرائــی شــود بایــد بــا تأییــد دســتگمنابع آنها از محل تسهیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) تــأمین می

ریزي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامهذي
محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صــرفاً از کشور داراي توجیه فنی، اقتصادي، مالی و زیست

شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و ینیببرداري و یا منابع پیشمحل عایدات طرح در دوران بهره
در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجراي طرح قابــل پرداخــت باشــد و از محــل منــابع 

کننده تسهیالت مالی خارجی(فاینــانس) برداشــت و پرداخــت موجود جمهوري اسالمی ایران نزد کشور تأمین
 .نشود

 
 -5تبصره 

 
) قانون برنامه پنجساله پــنجم توســعه جمهــوري اســالمی ایــران در ســال 84بند (ح) ماده ( )2تبصره ( -الف

و حسابهاي مورد تأییــد بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران در خــارج از «با اضافه شدن عبارت  1394
 .شوداجراء می» کشور

 
هاي گسترش و نوســازي سازمانیافته کشور، به گذاري در مناطق محروم و کمتر توسعهبه منظور سرمایه -ب

صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهاي شهرکهاي صــنعتی 
شود با رعایت قوانین و مقررات با بخــش خصوصــی و تعــاونی تــا ســقف و صنایع کوچک ایران اجازه داده می

 .نمایند ) در قالب شخص حقوقی مشارکت%49چهل و نه درصد(
 
ــه -ج ــق ب ــت از شــرکتها و مؤسســات دانشمنظور تحق ــانون حمای ــدرج در ق ــداف من ــان و بخشــی از اه بنی

) قانون مــذکور معــادل ریــالی 5) ماده (2ویژه تبصره (به 5/8/1389سازي نوآوري و اختراعات مصوب تجاري
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بنیان ت از شرکتهاي دانشدالر از محل صندوق توسعه ملی بابت حمای )300,000,000مبلغ سیصد میلیون(
شود. تبدیل دالر مبلغ ارزي مذکور براي صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می .یابداختصاص می

 .گیردبه ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران صورت می
 
عــاونی کــه از حســاب ذخیــره تمام تولیدي و اقتصادي بخــش خصوصــی و تطرحهاي نیمه 1394در سال  -د

اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادي امکان انجام تعهــدات خــود را ارزي، تسهیالت ارزي دریافت کرده
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اســالمی ایــران و مقــررات 84توانند با رعایت ماده (ندارند، می

 .را از این صندوق دریافت کنند مانده تسهیالت خودصندوق توسعه ملی باقی
 
نســبت بــه اعطــاي تســهیالت ارزي بــه  1394شــود کــه در ســال به صندوق توسعه ملــی اجــازه داده می -ه

اي باالدســتی نفــت و گــاز بــا اولویــت گذاران بخشهاي خصوصــی یــا تعــاونی بــراي طرحهــاي توســعهسرمایه
کیت نفت و گاز موجــود در مخــازن و تولیــدي از هاي مشترك با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالمیدان

 .آنها اقدام کند
 
شــود تــا نســبت بــه اعطــاي تســهیالت ارزي بــه اجــازه داده می 1394به صندوق توســعه ملــی در ســال  -و

اي شقوق مختلف حمل و نقل بــدون انتقــال گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی براي طرحهاي توسعهسرمایه
ربط این وزارتخانــه در ها و شرکتهاي تابعه و ذيراه و شهرسازي و تضمین سازمان مالکیت و با معرفی وزارت

 .کنندگان اقدام کندقبال أخذ حق دسترسی تا استهالك اصل سرمایه و سود آن از استفاده
 
هاي ضــمانت صــادرات ایــران، شود به منظور افــزایش ســرمایه دولــت در صــندوقبه دولت اجازه داده می -ز

هاي معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و حقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتحمایت از ت
از محل وصولی اقساط حســاب ذخیــره ارزي، دویســت  1394گذاري صنایع کوچک، در سال ضمانت سرمایه

بــه  دالر(100.000.000))دالر به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیــون 200,000,000میلیون (
هاي موضوع این بند به نسبت مساوي، پرداخت کند. نرخ تبدیل مبالغ دالري مــذکور، نــرخ روز سایر صندوق

 .ایران استاسالمیبانک مرکزي جمهوري
 
)دالر به صورت تسهیالت 500,000,000به منظور آبرسانی به روستاها معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون ( -ح

هزینه کند. این مبلغ طی هشت  1394گیرد تا در سال ختیار دولت قرار میاز محل صندوق توسعه ملی در ا
 .شودسال از محل عواید حاصل از اجراي این طرحها به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می

 
) از سهم ریالی بخش کشاورزي از محل تسهیالت صندوق توســعه ملــی جهــت توســعه %20درصد(بیست -ط

گیــرد. ارت جهادکشاورزي از طریق بانک کشاورزي در اختیار متقاضیان قرار میزراعت و باغداري با معرفی وز
 .شود) ریال تعیین می300,000,000حداکثر سقف تسهیالت از این محل سیصدمیلیون (
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هاي نیــرو، نفــت، راه و شهرســازي، ورزش و جوانــان، دفــاع و به شــرکتهاي وابســته و تابعــه وزارتخانــه -الف

نیروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشــاورزي و ســازمان  پشتیبانی
تا سقف  30/6/1376شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب انرژي اتمی ایران اجازه داده می

توجیــه فنــی،  )ریــال بــراي اجــراي طرحهــاي انتفــاعی داراي100,000,000,000,000یکصد هزار میلیارد (
ها و طرحهاي میادین نفت و گاز مشترك بــا همســایگان و مهــار اقتصادي و مالی خود با اولویت اجراي پروژه

آبهاي مرزي، طرحهاي حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقــی، طرحهــاي آبرســانی و تــأمین آب، احــداث و 
هاي آب و فاضــالب، خانهب، تصــفیهآوري و انتقــال فاضــالکن، تکمیل شبکه جمعشیرینتکمیل طرحهاي آب

هــاي شــیمیایی و تمام ورزشــی، تبــدیل گــاز بــه فرآوردهنیروگاههاي برق، احداث و تکمیــل طرحهــاي نیمــه
) 88یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوك اسالمی و با رعایت ماده (همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه

رســد، بــا اقتصــاد میتصــویب شورايبــراي طرحهــایی کــه بهقانون تنظیم بخشی از مقــررات مــالی دولــت و 
 .خود درخصوص اصل و سود، منتشر نمایندتضمین

 
) ریال اوراق مشــارکت 50,000,000,000,000شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (به دولت اجازه داده می -ب

تفــاعی داراي توجیــه فنــی، منظور اجــراي طرحهــاي انریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بــه
اقتصادي و مالی و طبق قانون نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت منتشــر و وجــوه أخذشــده را بــه ردیــف شــماره 

اي هــاي ســرمایه) این قانون واریز کند. منابع واریزي بــه طرحهــاي تملــک دارایی5جدول شماره ( 310102
یابد تا براساس مبادله موافقتنامه بــا ســازمان می) این قانون اختصاص 1تمام مندرج در پیوست شماره (نیمه

ریزي کشور هزینه شود. واگذاري این اوراق به بخش دولتی اعــم از شــرکتها، بانکهــا و ســایر مدیریت و برنامه
 .دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است

 
، قابــل واگــذاري بــه پیمانکــاران، و (ب) این تبصــره )نرفته طرحهاي بندهاي (الفاوراق مشارکت فـروش -ج

کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معــوق طــرح بــا تأییــد رئــیس دســتگاه مشاوران و تأمین
ریزي کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید، قبل ربط و سازمان مدیریت و برنامهحساب ذياجرائی، ذي

 .از سررسید توسط بانک عامل نیست
 
طور مشترك یا انفرادي با مجوز شود بههاي وابسته به آنها اجازه داده میهاي کشور و سازمانرداريبه شه -د

هــا) تــا ســقف ها و دهیاريبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و با تأیید وزارت کشــور (ســازمان شــهرداري
ی بــا تضــمین خــود بــا ) ریال اوراق مشارکت و صــکوك اســالم70,000,000,000,000هفتاد هزار میلیارد (

نامــه اجرائــی آن توســط بازپرداخت اصل و ســود آن بــا رعایــت قــانون نحــوه انتشــار اوراق مشــارکت و آیین
) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهاي قطار شهري %50ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (شهرداري

 .یابداختصاص می
 

 .نافذ است 1394سقف تعیین شده سال صدور در سال مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا 
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تضــمین بازپرداخــت اصــل و ســود اوراق مشــارکت بــراي اجــراي طرحهــاي قطــار شــهري بــه نســبت  -هـــ 

ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجــاه درصــد شهرداري) %50درصد() دولت و پنجاه%50درصد(پنجاه
 .باشدریزي کشور میبرنامه) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و 50%(
 
محض فروش اوراق مشارکت و صکوك اســالمی ارزي  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است به -و

ریزي کشــور و ها، گزارش آن را به سازمان مــدیریت و برنامــهو ریالی از سوي دستگاههاي اجرائی و شهرداري
 .ور) اعالم کندداري کل کشوزارت امور اقتصادي و دارایی (خزانه

 
نامه اجرائی نحوه واگذاري، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهاي (الف) تا آیین -ز

(و) و سهم هریک از شرکتها از اوراق منتشره بند(الف) این تبصره با همکاري بانک مرکزي جمهوري اســالمی 
ت امور اقتصادي و دارایی حداکثر تــا مــدت دو مــاه پــس از ریزي کشور و وزارایران، سازمان مدیریت و برنامه

 .رسدوزیران میتصویب هیأتشود و به ابالغ این قانون تهیه می
 
 .اوراق مشارکت و صکوك اسالمی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است -ح
 
نام و صورت بیسال بهسررسید یک تا سهدولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خرید را با  -ط

اي و هــاي ســرمایهمنظور تسویه بــدهی مســجل خــود بابــت طرحهــاي تملــک دارایییا بانام، صادر کند و به
شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبــل بــه شــرکتهاي بــرق و آب التفاوت قیمت تماممابه

به قیمت اســمی تــا ســقف پنجــاه هــزار  1/6/1366کشور مصوب  عمومی) قانون محاسبات 20مطابق ماده (
) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه 50,000,000,000,000میلیارد (

عنوان ابزار مالی موضوع قــانون بــازار اوراق بهــادار جمهــوري اســالمی ایــران مصــوب مالیات معاف بوده و به 
 .شودسوب شده و با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایی صادر میمح 1/9/1384
 
دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصــی را در الیحــه بودجــه ســنواتی -1

کند. در صورت عدم وجود یا تکافوي اعتبــار مصــوب در بودجــه عمــومی دولــت، اســناد خزانــه بینی میپیش
ید، توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی از محل درآمد عمومی همان ســال قابــل تــأمین و اسالمی در سررس

 .پرداخت است. این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است
 

اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار اســت و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار - 2
 .بات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کندباید ترتی

 
تعیین بانکهاي عامل براي توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توســط بانــک مرکــزي  3

 .پذیردجمهوري اسالمی ایران و وزارت امور اقتصادي و دارایی صورت می
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 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ممنوع است خرید و فروش این اوراق توسط- 4
 

ماه از تــاریخ تصــویب ایـــن قــانون توســط ســازمان مــدیریت و نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه آیین 5-
شــود و بــه ریزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایــران تهیــه میبرنامه

 .رسدتصویب هیأت وزیران می
 
شود بدهیهاي قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصــی را کــه به دولت اجازه داده می -ي

ها و ایجــاد شــده، بــا مطالبــات قطعــی دولــت (وزارتخانــه 1392در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان ســال 
رایــی، اســناد تعهــدي مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تسویه کند. بدین منظور وزارت امــور اقتصــادي و دا

کند و در اختیــار اشــخاص حقیقــی و حقــوقی خصوصــی و صادر می» اوراق تسویه خزانه«خاصی را با عنوان 
دهد. این اسناد صرفاً به منظــور تســویه بــدهی اشــخاص یادشــده بــه تعاونی طلبکار و متقابالً بدهکار قرار می

 .گیرده قرار میدستگاههاي اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاد
 

دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعــاونی از دولــت و  -ك
منتشــر » اوراق صکوك اجــاره«ریال (10.000.000.000.000)شرکتهاي دولتی تا سقف ده هزار میلیارد 

ار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهــادار نماید. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابز
اوراق مزبــور قابــل  .شــودجمهوري اسالمی ایران محسوب و با امضاي وزیر امور اقتصادي و دارایــی صــادر می

نامه اجرائی نحوه انتشار اوراق صکوك اجاره، بازپرداخت، سود و تضــمین آن معامله در بازار ثانویه است. آیین
االجــراء شــدن ایــن ربط، ظرف مدت ســه مــاه از تــاریخ الزمرکتهاي دولتی ذيحسب مورد توسط دولت و ش

ریزي کشــور، وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی و بانــک مرکــزي قانون، به پیشنهاد سازمان مــدیریت و برنامــه
ی رسد. اوراق صکوك اجاره، اوراق بهادار قابل نقل و انتقالجمهوري اسالمی ایران به تصویب هیأت وزیران می

 .باشددهنده مالکیت مشاعی دارنده در منافع مورد اجاره قانونی میاست که نشان
 
شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشــارکت بــه میــزان پــانزده به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می -ل

ضمین ریال جهت اجراي طرحهاي آزادراهها و خطوط ریلی و با ت (15.000.000.000.000)هزار میلیارد 
بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محــل عوایــد حاصــل از طرحهــاي مــذکور (حــق دسترســی و عــوارض 

 .شده و خطوط ریلی) با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کندآزادراههاي احداث
 

 -7تبصره 
 

چــک بانــک مرکــزي ایران بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مجاز اســت نســبت بــه چــاپ و انتشــار -الف
جمهوري اسالمی ایران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبــار و بــا مســدود نمــودن معــادل ریــالی آن تحــت 

 .اقدام کند 18/4/1351) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 21اندوخته اسکناس موضوع ماده ( نظارت هیأت
 



١۴ 
 

هــاي خــارجی عــدم افــزایش خــالص دارایی مشروط به 1394هرگونه استفاده از تسهیالت ارزي در سال  -ب
 .بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران است

 
هاي توسعه و نوسازي معــادن و صــنایع معــدنی ایران(ایمیــدرو)، گســترش و نوســازي صــنایع به سازمان -ج

ربط وزارت نفت (پتروشیمی و نفــت) و ســازمان راهــداري و حمــل و ایران(ایدرو)، شرکتهاي دولتی تابعه ذي
هاي بخش خصوصی و تعاونی گذاري و توسعه فعالیتمنظور تقویت سرمایهشود بهاي اجازه داده میجاده نقل

ســازي فنــاوري آالت و تجهیزات صنعت، معــدن، نفــت، گــاز و پتروشــیمی و بومیبراي تأمین و تولید ماشین
ریــال از  (4.000.000.000.000)آالت مبلغ چهار هــزار میلیــارد (تکنولوژي) و بازسازي و نوسازي ماشین

شــده یــا یارانــه ســود و کــارمزد تســهیالت براســاس قراردادهــاي محل منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره
هاي صــنعت، معــدن و منعقده در اختیار بانکهاي عامل قرار دهــد تــا در چهــارچوب دســتورالعمل وزارتخانــه

مربوطــه در اختیــار متقاضــیان واجــد شــرایط  تجارت، راه و شهرسازي و نفت (حسب مورد) و مقررات قانونی
 .بخشهاي غیردولتی قرار گیرد

 
 -8تبصره 

 
هاي شود نسبت به صدور و تعــویض گواهینامــهبه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می -الف

درآمــد ) ریــال دریافــت کنــد. 200,000ازاي هر کارت دویســت هــزار (رانندگی عادي به هوشمند اقدام و به
شود و معادل وجوه واریــزي ) این قانون واریز می5جدول شماره ( 140151حاصله به حساب ردیف درآمدي 

) ایــن قــانون در اختیــار نیــروي انتظــامی جمهــوري 9جدول شــماره ( 530000 – 75از محل اعتبار ردیف 
وسعه و تجهیــز مراکــز صــدور گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند، تاسالمی ایران قرار می

 .گواهینامه رانندگی و تقویت نیروي انتظامی به مصرف برسد
 
) قیمت تحویــل روي کشــتی در مبــدأ (فــوب) %5درصد(عوارض واردات خودروهاي سواري به میزان پنج -ب

میلیارد  هزار و پانصدداري کل کشور تا سقف یک یابد. درآمد حاصله پس از واریز به حساب خزانهافزایش می
منظور تــأمین آمبــوالنس مــورد نیــاز اورژانــس کشــور در اختیــار وزارت ریال به (1.500.000.000.000)

 .گیردبهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می
 
تعرفه خدمات آب و فاضالب در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد وزارت نیــرو بــه تصــویب شــوراي  -ج

 .ددگررسد، تعیین میاقتصاد می
 

 .شود) تعرفه نزدیکترین شهر محاسبه می%50درصد(تعرفه آب آشامیدنی روستاها به میزان پنجاه
 

 -9تبصره 
 



١۵ 
 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توســعه جمهــوري اســالمی ایــران 52سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ( -الف
شود و مــازاد در سال تعیین می) ریال 138,000,000، مبلغ یکصد و سی و هشت میلیون (1394براي سال 

) بــراي بخــش خصوصــی و %20درصــد() و مازاد بر این بــه نــرخ بیست%10درصد(آن تا هفت برابر به نرخ ده
) قــانون 5) قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري و مــاده (5دولتی و سایر دستگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده (

 .شودمحاسبات عمومی کشور تعیین می
 
و اصالحات بعــدي آن تــا پایــان  17/2/1387یشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مدت اجراي آزما -ب

 .شودتمدید می 1394سال 
 
هــاي ) قــانون مالیات101شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی بــراي برخــورداري از تســهیالت موضــوع مــاده ( -ج

نجم توسعه جمهوري اســالمی ) قانون برنامه پنجساله پ119ماده ( (2و تبصره ( 3/12/1366مستقیم مصوب 
الزامــی  1394تــا  1390ایران براي صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، امالك و منبع ارث براي عملکرد ســالهاي 

 .نیست
 
نــام بــراي طبق قانون مکلــف بــه ثبت 1394اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال   -د

شده توسط سازمان مذکور، از کلیــه نام در مهلت تعیینثبت شوند، درصورت عدمدریافت شماره اقتصادي می
هاي مســتقیم و قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده در هاي مقرر در قانون مالیاتها و بخشودگی جریمهمعافیت

 .شوندسال مربوط محروم می
 
بهــاي آب وزارت نیرو از طریق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است عــالوه بــر دریافــت نــرخ -هـ

 ریال از مشترکان آب دریافــت و بــه) 150شهري، به ازاي هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصدوپنجاه (
) وجــوه دریــافتی تــا ســقف سیصــد و نــود میلیــارد %100داري کــل کشــور واریــز نمایــد. صددرصــد(خزانــه

یابــد. اختصــاص میریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی  (390,000,000,000(
ماهه از طریــق هاي کشــور در مقــاطع ســهاعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب ســالم بــین اســتان

شود تا پــس از مبادلــه موافقتنامــه بــین ســازمان مــدیریت و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می
عنوان درآمــد وجــوه فــوق بــه .شــود ها هزینــهریزي استانها و شرکتهاي آب و فاضالب روستایی اســتانبرنامه

 .شودگردد و مشمول مالیات نمیربط محسوب نمیشرکت ذي
 
هــا و ) قانون برنامه پنجســاله پــنجم توســعه جمهــوري اســالمی ایــران در مــورد معافیت119حکم ماده ( -و

 .تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاري است
 
شــده، مبلــغ ظف است، عالوه بر دریافت بهاي برق به ازاي هر کیلو وات ساعت بــرق فروختهوزارت نیرو مو -ز

شــهرها و عنوان عــوارض بــرق در قبــوض مربوطــه درج و از مشــترکان بــرق از جملــه باغریــال بــه )30سی (
یافــت استثناي مشترکان خــانگی روســتایی و چاههــاي کشــاورزي درهاي اطراف روستاها و شهرها بهباغخانه



١۶ 
 

شود و حداکثر تــا ســقف چهــار هــزار کل کشور واریز میداريوجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه .نماید
هاي بــرق روســتایی و ) ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهــداري شــبکه4,000,000,000,000میلیارد(

 .شودتولید برق تجدیدپذیر و پاك، توسط شرکت توانیر هزینه می
 

ـــه –ح  ـــور ب ـــهرداري وزارت کش ـــازمان ش ـــازه داده میها و دهیاري(س ـــا) اج ـــال ه ـــود در س  1394ش
قانون مالیات بر ارزش افزوده معــادل هفــت هــزار میلیــارد  (39)) ماده 2) از وجوه تبصره (%20درصد(بیست

آالت ینگیرد را براي کمک و تــأمین ماشــ) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می7,000,000,000,000(
ــه نســبت هفتادهاي زیــر یکصــدخــدماتی و عمرانــی شــهر ) و %70درصــد(هزار نفــر جمعیــت و روســتاها ب

 .) هزینه کند%30درصد(سی
 
که در روستا و شهر اند درصورتیکلیه افرادي که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نموده -ط

استفاده نمایند. این حکم شامل افرادي  1394این قانون در سال توانند از مزایاي دیگري نیز ساکن باشند می
 .انداست که در طول ایام اجراي قانون، حق بیمه پرداخت کرده

 
بــراي اشــخاص حقــوقی تولیــدي داراي پروانــه »هــاي مســتقیم عبــارت ) قــانون مالیات202در مــاده ( -ي

میلیــارد شــده و یــا مبلــغ پنجمایه ثبت) ســر%20ربــط از بیســت درصــد(بــرداري از مراجــع قــانونی ذيبهره
) ســرمایه %10درصــد()ریــال، ســایر اشــخاص حقــوقی و اشــخاص حقیقــی تولیــدي از ده5,000,000,000(

ریـــال و ســـایر اشـــخاص حقیقـــی از یکصـــد میلیـــون (2.000.000.000)میلیـــارد شـــده و یـــا دوثبت
 .شودمی» میلیون ریالده«جایگزین عبارت  «)ریال100,000,000(
 

دولت مکلف است عالوه بر عوارض دریافتی براي واردات کاالها و محصــوالت فرهنگــی و  1394در سال  -ك
گونــه کاالهــا و ) بــه تعرفــه این%4صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و تصویري و لوح فشرده، تا چهاردرصــد(

داري کــل کشــور واریــز همحصوالت افزوده و دریافت کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزان
یابــد. فهرســت ) این قانون اختصاص می9جدول شماره ( 530000-111نماید. درآمد حاصله از محل ردیف 

کاالهاي مشمول این تبصره، با پیشنهاد مشــترك وزارت صــنعت، معــدن و تجــارت، وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
مــاه از تــاریخ شــود و ظــرف مــدت یکاسالمی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري تهیه می

 .رسدتصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می
 
هاي منــاطق آزاد و ویــژه سازمان 1394ریزي کشور موظف است بر بودجه سال سازمان مدیریت و برنامه -ل

 1395) الیحه بودجــه ســال 3این مناطق را در پیوست شماره ( 1395اقتصادي دولتی نظارت و بودجه سال 
 .کل کشور منظور کند

 
اظهارنامه مالیاتی و حساب سود و زیان  1394هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگی مکلفند در سال آستان -م

هــاي اقتصــادي نظیــر صــنعتی، مرتبط با سهام خود در شرکتها و مؤسسات با فعالیت 1393درآمدهاي سال 



١٧ 
 

هــاي مســتقیم و مالیات آن را براساس قــانون مالیاتمعدنی، تجاري و خدماتی را تسلیم ادارات مالیات کرده 
پرداخت کنند. منابع درآمدهاي مالیاتی شرکتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع این بند در قالــب قــانون 

 .گیردخرجی در اختیار این آستان قرار می -بودجه به صورت جمعی
 

 –10تبصره 
 

 -الف
 

تابعه و وابســته بــه آن مکلفنــد عوایــد حاصــل از واگــذاري،  هايوزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان- 1
 .داري کل کشور واریز کنندنزد خزانه 130423استخراج و فروش معادن خود را به ردیف 

 
بــرداري آنهــا بــه نــام ســازمان آهن که پروانــه بهرهکننده سنگکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج-  2

توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهاي تابعه است ولی فاقد قرارداد بــا ســازمان 
 1394ي از معادن فــوق در ســال بردارباشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهرهمذکور و شرکتهاي تابعه می

جــدول  130419) مبلغ فروش محصوالت خود را به حساب درآمد عمومی ردیــف %25بیست و پنج درصد (
 .داري کل کشور پرداخت کنند) این قانون نزد خزانه5شماره (

 
ت گذاري براي تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع بــه صــورت پلکــانی و بــه شــرح زیــر پرداخــدرصورت سرمایه

 :شودمی
 

) مبلــغ %25بندي شده معادل بیست و پنج درصــد (آهن خام و دانهصورت سنگفروش محصول به  2 – 1-
 فروش

 
هاي درون سازيهاي تحویلی براي گندلهشامل افشرده )صورت افشرده (کنسانترهفروش محصول به-  2 – 2

 ) مبلغ فروش%21,5درصد (فروشی به خارج از شرکت معادل بیست و یک و نیم شرکت و افشرده
 

 ) مبلغ فروش افشرده%18صورت گندله معادل هجده درصد (فروش محصول به-  2 – 3
 

 ) مبلغ فروش افشرده%15فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل پانزده درصد (- 2 – 4
 

) را در داخــل ارزش (فــرآوريگیــرد کــه زنجیــره) صرفاً به شــرکتهایی تعلــق می2-4) و (2-3)، (2-2موارد (
 .مجموعه همان شرکت انجام دهند

 
گذاري در که شرکتهاي موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام بــه ســرمایهدرصورتی

گرفته از محــل ســود، گذاري صورت) سرمایه%10درصد(دستی کنند به میزان دهمعادن و صنایع معدنی پایین
 .شودرداري محاسبه میبعنوان حق انتفاع بهرهبه
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) 5,400,000,000,000) و مبلغ پنج هزار و چهارصــد میلیــارد (1) درآمد موضوع جزء (%50درصد(پنجاه-3

داري یافته توســط خزانــهصورت تخصــیصمتناسب با میزان دریافتی به )2ریال از مبالغ واریزي موضوع جزء (
) سازمان توسعه و نوسازي %80هشتاددرصد(( 530000-123و  530000-83 کل کشور از طریق ردیفهاي

شناسی و اکتشاف معدنی کشــور) در اختیــار ) سازمان زمین%20درصد(معادن و صنایع معدنی ایران و بیست
گیــرد تــا جهــت طرحهــاي اکتشــافی، طرحهــاي پژوهشــی کــاربردي، وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

 .شودهاي معدنی هزینه محیطی و ایجاد زیرساختزیست
 

صــرف  40301001) ریال از درآمــد ایــن جــزء از طریــق ردیــف 500,000,000,000مبلغ پانصد میلیارد (
 .شودهاي معدنی میزیرساخت

 
هر یک از معادن موضوع این جــزء بــه حســاب خزانــه معــین اســتان محــل  1394مالیات بردرآمد سال   4-

 .شوداستقرار معدن واریز می
 
االجــراء اســت و غ فوق مطالبات مذکور درحکم مطالبات مستند به اســناد الزمدرصورت عدم پرداخت مبال-5

هاي مســتقیم قابــل وصــول ) قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قانون مالیات48براساس ماده (
 .است

 
گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقــوق ورودي کاالهــاي وارداتــی از همــان - 6

ظرف مــدت پــانزده  22/8/1390) قانون امور گمرکی مصوب 68تا ( (66مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (
 .نماید، اقدام کندروز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می

 
اســتخراج  کنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزش افــزوده ناشــی ازکلیه استخراج -ب

 .برداري پرداخت کنندمعادن، حق انتفاع بهره
 

نوع ماده معــدنی و ارزش ذاتــی آن بــه پیشــنهاد وزارت  میزان این حق انتفاع متناسب با حجم ذخیره معدن،
 .رسدریزي کشور به تصویب هیأت وزیران میصنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه

 
اي کــه حــق انتفــاع مــذکور را کنندهبرداري افراد استخراجموظف است از بهرهمعدن و تجارت  وزارت صنعت،
عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نیز ماده کنند ممانعت بهپرداخت نمی

 .قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند (48)
 

 .گیردبرداري از معدن تعلق میهحق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهر
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برداري موضوع سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران پس از وصول حق انتفاع پروانه بهره 1-
مانــده را بــه و باقی 130408این تبصره، از مجموع وصولی، دریافت حقوق دولتی معادن، به تناسب به ردیف 

 .پرداخت کند 130419ردیف 
 

ماه از تــاریخ تصــویب ایــن قــانون ت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مــدت شــشوزار 2-
راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الکترونیکی ارزیابی و محاسبه و دریافت حقوق دولتی از معــادن را تعیــین 

 .کند و به اجراء گذارد
 
قانون اساسی و با عنایت به لغو قــانون ) 44هاي کلی اصل چهل و چهارم (در اجراي قانون اجراي سیاست -ج

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصــول  1307/12/29انحصار دولتی دخانیات مصوب 
نگاشــت(هولوگرام) و ســایر حقــوق انحصــار خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیــات ایــران بابــت تمام

رکت مزبــور بابــت رد دیــون صــندوق بازنشســتگی مصوبه واگذاري سهام شــ«محصوالت دخانی پس از تاریخ 
بر اساس گزارش حسابرس اقــدام و وجــوه مزبــور را بــه حســاب درآمــد عمــومی نــزد » کارکنان صنعت فوالد

ــه ــف خزان ــل کشــور موضــوع ردی ــماره ( 130421داري ک ــدول ش ــادل 5ج ــد. مع ــز کن ــانون واری ــن ق ) ای
ایــن قــانون بــه تــأمین  )9جــدول شــماره ( 530000-101) از وجوه واریزي از محل ردیف %40درصد(چهل

مستمري بازنشستگان صنعت فوالد کشور اختصاص یافته و در اختیار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتمــاعی قــرار 
 .گیرد

 
سازي وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصــوالت دخــانی در تطبیــق بــا قــانون همچنین تا شفاف

قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف اســت  )44ارم(هاي کلی اصل چهل و چهاجراي سیاست
درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخــانی را 

 .به ردیف درآمدي مذکور واریز نماید 1394طی سال 
 
) آن %50درصــد() ریال، تــا پنجاه20,000,000,000میلیارد(شود تا سقف بیست به دولت اجازه داده می -د

محیطی واحــدهاي تولیــدي داراي مجــوز یــا پروانــه هاي تحقیقاتی یا ارتقاي وضــعیت زیســتبخش از هزینه
صالح داخلی یــا برداري را که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذيبهره
ماه از تاریخ تصویب این قانون به نامه اجرائی این بند ظرف مدت سهست، کمک نماید. آیینالمللی شده ابین

هاي امور اقتصادي و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصــویب هیــأت پیشنهاد وزارتخانه
 .رسدوزیران می

 
 -11تبصره 

 
هــاي تولیــدي و ی بخــش غیردولتــی و تعاونیگذاران حقیقــی و حقــوقبه منظور تشویق و جلب سرمایه -الف

ها، تســریع در بنــدانبران و شرکتهاي سهامی زراعی و شهرکهاي کشــاورزي در امــر احــداث آبتشکلهاي آب
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هاي فرعی آبیاري و زهکشی، اجراي عملیات آب و خاك کشاورزي و احداث، تکمیل و تجهیز طرحهاي شبکه
ب و انرژي، دستگاههاي اجرائی ملی و استانی از محــل اعتبــارات سازي مصرف آروشهاي نوین آبیاري و بهینه

اعتبارات مورد نیاز احداث و  40201و  40152هاي اي مربوط ذیل برنامههاي سرمایهطرحهاي تملک دارایی
صــورت بالعــوض و باقیمانــده عنوان سهم دولــت به) به%85درصد (تکمیل طرحهاي موصوف را تا هشتادوپنج

صورت نقدي یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کاالي مــورد نیــاز در اجــراي طــرح برداران بهبهرهعنوان سهم به
 .پرداخت نمایند

 
هاي اصــلی آبیــاري و زهکشــی مشــارکت نمــوده باشــند از بردارانی که در احداث شبکهمناطق محروم و بهره

 .عافندهاي فرعی آبیاري و زهکشی مپرداخت سهم نقدي مشارکت در احداث شبکه
 
منظور جلــب گذاري و مشارکت بخش غیردولتــی و بــهسرمایهبراي تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهاي -ب

اي کشــور، بانکهــاي عامــل مکلفنــد قراردادهــاي هاي ســرمایهگذاري در طرحهاي تملک داراییانگیزه سرمایه
منعقد شده با دســتگاههاي اجرائــی  شده بخش غیردولتی و بیع متقابلخرید تضمینی کاالها و خدمات تولید
 .هاي قابل قبول براي اعطاي تسهیالت بانکی تلقی نماینددر اینگونه طرحها را به عنوان تضمین

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

نامــه اجرائــی باشند. آیینریمه براي مدت معذوریت معاف میاند، از پرداخت جاجتماعی در موعد مقرر نشده
ریزي کشور و وزارت جهاد کشاورزي حداکثر ظرف مدت دو مــاه این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه

 .رسدپس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می
 
هاي حمــایتی کــه بــه بخــش ی و صــندوقکلیه بانکهاي کشور اعم از دولتــی، غیردولتــی ومؤسســات مــال -د

اند، موظفند بازپرداخت وامهاي اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتــی کــه کشاورزي تسهیالتی پرداخت نموده
سوزي گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشهاي همهدچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماري

متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزي شهرستان، بانک مربــوط در غیرعمدي شده باشند را با تأیید کارگروهی 
شهرستان، صندوق بیمه کشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان، مشــروط بــه تــأمین بارمــالی اضــافی از 

و اعتبــارات  31/2/1387) قانون تشــکیل ســازمان مــدیریت بحــران کشــور مصــوب 12محل اعتبارات ماده (
 .سال امهال کنند به مدت سهبینی نشده قانون بودجه پیش

 
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اســالمی ایــران در خصــوص 139) و (133در اجراي مواد ( -ه

بخشی به انرژي کشور و کاهش آالیندگی، دولــت مجــاز اســت در ســال هاي نو و با هدف امنیتتوسعه انرژي
ها و معابر کشور را خورشیدي بر فراز بامها، بوستان هايکنگرمطرح نصب نیروگاههاي کوچک و پیش 1394

) با متقاضیان و در منــاطق عشــایري بــا مشــارکت %50درصد(صورت مشارکت پنجاهاجراء نماید. این طرح به
 .شودقانون اجراء میاین )9)، از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره (%15درصد(پانزده
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هاي مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی هوشــمند چاههــاي ود کل هزینهشبه وزارت نیرو اجازه داده می -و
بخشی، تغذیه مصــنوعی و کنتــرل ســیل موضــوع ردیــف تعادل«کشاورزي را از محل اعتبارات ردیفهاي طرح 

صــورت اقســاطی بــا روشــی کــه وزارت نیــرو تعیــین پرداخــت و به» ) این قانون2پیوست شماره ( 143500
) وجــوه %100کشــور واریــز کنــد. صددرصــد (داري کلهها دریافت و به حساب خزانهنماید از صاحبان چامی

 .گیردبخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت نیرو قرارمیواریزي صرفاً براي اجراي طرحهاي تعادل
 
وري بخــش کشــاورزي و منــابع قانون افــزایش بهــره )24وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده( -ز

دار کــردن چاههــاي درصورت رعایت الگوي کشت نسبت به تــأمین اعتبــار بــرق 23/4/1389یعی مصوب طب
 .کشاورزي اقدام کند

 
طور متوســط حــداقل ریزي کند که بــهاي برنامهبانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است به گونه -ح

اعتباري به بخش کشاورزي و منــابع  ) از مجموع تسهیالت پرداختی بانکها و مؤسسات%25درصد (وپنجبیست
شــده، بانــک طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. درصورت تخلف بانکهــا از ســهمیه تعیین

 .مرکزي باید متناسب با میزان تخلف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانکها اقدام نماید
 
) ریال از محل منابع مــاده 200,000,000,000ارد (معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دویست میلی -ط
) قانون تشکیل ســازمان مــدیریت بحــران کشــور 12) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (10(

جهت اجراي طرحهــاي مــورد  هاي روان و کنترل کانونهاي بحرانی و مقابله با ریزگردها،منظور تثبیت ماسهبه
 .گیردنگلها، مراتع و آبخیزداري کشور قرار مینظر در اختیار سازمان ج
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وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مکلف است از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت  -الف

المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنــاي بانــد منطقــه اقــدام هاي فیبرنوري و بینگذاري در پروژهو سرمایه
 .کند

 
منظور توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات کشور و سطح فنــاوري و کیفیــت تولیــدات  به -ب

افزاري و ایجاد زمینــه صــدور خــدمات فنــی و مهندســی در زمینــه هاي نرمزیربخش ارتباطات و تولید برنامه
شود با ت اجازه داده میارتباطات و فناوري اطالعات، به دستگاههاي وابسته وزارت ارتباطات و فناوري اطالعا

ریال از  (1.200.000.000.000)تأیید وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات تا مبلغ یکهزار و دویست میلیارد 
اي خــود را بــه صــورت وجــوه اداره شــده و هاي ســرمایهاي و هزینــههــاي ســرمایهاعتبــارات تملــک دارایی

آفرین و یا صادرات کاال اي اشتغالا و طرحهاي توسعههگذاري خطرپذیر براي کمک و حمایت از پروژهسرمایه
نامه اجرائی که و خدمات در این بخش توسط بخشهاي خصوصی و تعاونی به صورت تسهیالت بر اساس آیین

هاي ارتباطات و فنــاوري اطالعــات و تعــاون، کــار و رفــاه اجتمــاعی و ســازمان به پیشنهاد مشترك وزارتخانه
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التفاوت رسد، اختصاص دهند و مابــهشود و به تصویب هیأت وزیران میشور تهیه میریزي کمدیریت و برنامه
 .نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند

 
 -13تبصره 

 
 :ایراناسالمیپنجم توسعه جمهوريپنجساله) قانون برنامه19در اجراي ماده( -الف

 
التعلیم، آموزان الزمکامل تحصیلی دانششود، به منظور پوشش به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می 1-

آموزي اقدام کند. واگذاري مدارس دولتــی بــه نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه دانش
 .باشدبخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران ممنوع می

 
) قــانون مــدیریت خــدمات 5اجرائــی موضــوع مــاده (اههاي هاي متعلق به دستگساختمان 1394در سال -2

کشوري که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی 
 .ماندمی
 

-8تواند خدمات آموزشی ارائه کند از محل ردیف وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی- 3
 .ایاب و ذهاب رایگان به نزدیکترین محل آموزشی براي کلیه دانش آموزان فراهم نماید سرویس127500

 
شــود درآمــدهایی را کــه براســاس هاي آموزش و پــرورش و ورزش و جوانــان اجــازه داده میبه وزارتخانه -ب

اب درآمــد ) این قانون به حس3کنند به استثناي درآمدهاي موضوع بند(ط) تبصره (قوانین مصوب دریافت می
شــود، واریــز کننــد و معــادل آن را از محــل اعتبــارات کشــور افتتــاح میداري کلاختصاصی که توسط خزانه

) این قانون وصول نمایند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل 7جدول شماره ( 128500و  127500ردیفهاي 
 .یابدکننده اختصاص میصولآموزش و پرورش و ورزش و جوانان هر استان به همان استان و شهرستان و

 
) قــانون برنامــه 20به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشــی دســتگاههاي مشــمول بنــد (ب) مــاده ( -ج

 1393شــود تــا ســقف درآمــد اختصاصــی ســال پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می
اي خــود هــاي ســرمایهل طرحهاي تملک دارایینسبت به أخذ تسهیالت از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمی

 .استفاده نمایند و با تنفس یکساله نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند
 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی  هاي علوم، تحقیقات و فناوري(سازمان امور دانشجویان) و وزارتخانه -د

رآمد حاصل از خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصــی و مجازند طبق قوانین و مقررات، د
و  113664داري کل کشور موضــوع ردیفهــاي هاي آن را أخذ و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانهجریمه

هاي یادشــده تلقــی ) این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانــه%100واریز کنند. صددرصد( 129000
هاي مؤسسات آموزش عالی درمنــاطق شــهري کمتــر از دویســت هــزار نفــر به منظور تحقق برنامهشود و می

 .یابدجمعیت به آنها اختصاص می
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بــه صــندوق رفــاه دانشــجویان،  1391تا سال  1385) وجوه اداره شده پرداختی از سال %100صددرصد( -ه

آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنــوان هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و وزارتخانه
شود و وجوه حاصــل از بازپرداخــت وامهــاي کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهاي رفاه دانشجویان تلقی می

) ریال در قالب درآمد اختصاصــی بــراي 11,300,000,000,000هزار و سیصد میلیارد (مذکور تا سقف یازده
 .رسدف میپرداخت مجدد به دانشجویان به مصر

 
سازمان امور دانشجویان) و بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی (هاي علوم، تحقیقات و فناوري به وزارتخانه -و

شود منابع ریالی حاصل از فروش ارزي که از منابع خارج از کشور در وجــه دانشــجویان ایرانــی اجازه داده می
شود را وصول و به حســاب یل آنان پرداخت میشاغل به تحصیل در خارج از کشور یا دانشگاههاي محل تحص

-110داري کل کشور واریز کننــد. منــابع واریــزي از طریــق ردیــف نزد خزانه 160147درآمد عمومی ردیف 
هاي دانشــجویان بورســیه داخــل و خــارج از کشــور، یارانــه تغذیــه، تعمیــر و تجهیــز صرف هزینــه 530000

 .شودمور دانشجویی دانشگاهها میخوابگاههاي دانشجویی، تربیت بدنی و سایر ا
 
بینی مازاد درآمد اختصاصی دستگاههاي اجرائی در سقف اعتباراتی که براي این منظور در این قانون پیش -ز

یابــد تــا مطــابق شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می
 .ریزي کشور هزینه شودو برنامهموافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت 

 
اي مراکــز و مؤسســات تحقیقــاتی و ریزي کشــور مکلــف اســت اعتبــارات هزینــهسازمان مدیریت و برنامه -ح

هایی را که در این قانون داراي ردیف بودجه هستند صرفاً براســاس پژوهشی وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه
ماهه متناسب بــا وصــول درآمــدها و در ســقف اعتبــارات ر مقاطع سهربط دپیشنهاد دانشگاه یا وزارتخانه ذي

 .مصوب اختصاص دهد
 

 -14تبصره 
 

مکلف به پرداخت حق سهم بیمه کارفرمایی کلیه کارگزاران  )دولت (وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات -الف
و پیمانکاران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاري شرکت مخابرات ایران به بخــش خصوصــی از محــل 

) این قــانون نســبت بــه مبلــغ چهــل و پــنج هــزار 2مندرج در پیوست شماره ( 149100مازاد درآمد ردیف 
 (2,400,000,000,000ریال تا مبلغ دو هــزار و چهارصــد میلیــارد ( (45.000.000.000.000)میلیارد 
 .باشدریال می

 
شود هــر دو مــاه از ربط اجازه داده میهاي نفت و نیرو از طریق شرکتهاي تابعه ذيبه هریک از وزارتخانه -ب

ق مبلغ پانصد ) ریال و از هر واحد مسکونی مشترك بر1,000هزار ( هر واحد مسکونی مشترك گاز مبلغ یک
هاي ) ریال أخذ نمایند و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینــه500(

سوزي و مسمومیت مشترکان شهري و روستایی گاز و برق از طریــق شــرکتهاي پزشکی ناشی از انفجار، آتش
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هاي نفــت و نیــرو ربط وزارتخانهشرکتهاي ذيبیمه با برگزاري مناقصه اقدام کنند. این مبالغ جزء درآمدهاي 
 .شود و مشمول مالیات نیستمحسوب نمی

 
دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد.  -ج

 .اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است
 
) ریال از اصل حــق بیمــه 2,400,000,000,000لغ دوهزار وچهارصدمیلیارد(اي مکلفند مببیمهشرکتهاي -د

تصویب  هر یک از شرکتها تعیین و بهشخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوي) 
) ایــن قــانون 5جدول شــماره ( 160111صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف  رسد بهعالی بیمه میشوراي

داري کل کشور واریز کنند. وجوه واریزي در اختیار نیروي انتظامی جمهــوري اســالمی ایــران قــرار نزد خزانه
گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزي جمهــوري اســالمی ایــران موظــف بــه می

وجــوه واریــزي اي موضوع ایــن بنــد و همچنــین نظارت بر اجراي این بند است. وجوه واریزي شرکتهاي بیمه
) قانون برنامه پنجساله پنجم توســعه جمهــوري اســالمی ایــران توســط شــرکتهاي 37موضوع بند (ب) ماده (

 .شوداي از درآمد مشمول مالیات شرکتهاي مذکور حذف میبیمه
 
هاي دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهاي مسلح (نظامی و انتظــامی) ســاکن در خانــه -ه

) ریال پس از کسر از دریافتی آنــان بــه حســاب 3,000,000,000,000هزار میلیارد (ا تا سقف سهسازمانی ر
، 111200، 111100داري کل کشور واریز کند. معادل وجوه واریزي سال قبل، در ردیفهاي خاص نزد خزانه

بینــی یشهاي ســازمانی پنیروهاي مسلح براي تأمین هزینه تعمیــر و نگهــداري خانــه 106000و  111300
 .شودمی
 
مدت اجراي آزمایشی قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوري  -و

تمدیــد  1394تــا پایــان ســال  و اصــالحات بعــدي آن  1387/4/16زمینی درمقابل شخص ثالــث مصــوب 
 .شودمی
 

 -15تبصره 
 

) 20ریان ممتــاز کشــوري و مشــموالن بنــد (ك) مــاده (تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن کریم و قا -الف
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در دانشگاهها و مراکــز آمــوزش عــالی و مؤسســات 

هاي شــبانه کاربردي و دوره -نور، دانشگاههاي علمیهاي مربوط به دانشگاه پیامشهریه .پژوهشی رایگان است
ربــط اعــم از بنیــاد شــهید و امــور ی و پژوهشی غیردولتی از طریق دســتگاههاي ذيو همچنین مراکز آموزش

ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتداي هر 
ک شــود. کمــایــن قــانون پرداخــت می (4)پیوست شماره  30166نیمسال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه 

هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران و افــراد 
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الملل داخل یا خارج دانشگاههاي دولتــی و یــا غیردولتــی پذیرفتــه مشمول خانواده آنها که در واحدهاي بین
ها و مقاطع مشــابه در واحــدهاي دانشــگاه شدگان رشتهشوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفتهمی

مانده شهریه توسط دانشجو اعم از شود و باقیآزاد اسالمی و واحدهاي دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می
 .گرددایثارگر یا خانواده وي تأمین و پرداخت می

 
دســتگاههاي اجرائــی  پیشــنهاد نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصــویب ایــن قــانون بــهآیین
 .رسدوزیران می تصویب هیأتریزي کشور به ربط با تأیید سازمان مدیریت و برنامهذي

 
بــا اضــافه  1394) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران در سال 20بند (ك) ماده ( -ب

» ) و باالتر و همســران آزادگــان%25درصد (و همسران شهدا و همسران جانبازان بیست و پنج«شدن عبارت 
جویی ) ریال از محــل صــرفه25,000,000,000شود. اعتبار مورد نیاز تا سقف بیست و پنج میلیارد(اجراء می

 .شوداعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می
 
هــوري اســالمی ایــران، وزارت راه و ) قانون برنامه پنجساله پنجم توســعه جم44در اجراي بند (ل) ماده ( -ج

شهرسازي موظف است با هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران نسبت به تأمین مسکن و یا زمــین 
ها به قیمت تمام شده بــراي حــداقل هفتــاد هــزار نفــر از واجــدان اي و سایر هزینهمسکونی به قیمت منطقه

اند، از طریق منــابع جــدول شــماره ي از سوي دولت استفاده نکردهشرایط که قبالً از زمین و یا مسکن واگذار
 .) این قانون اقدام کند18(
 
به تعــداد یکصــد  1394بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است از طریق بانکهاي عامل در سال  -د

، رزمنــدگان و فرزندان)هزار نفر از جانبازان با اولویت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدین 
) و باالتر و وراث تحــت تکفــل %70با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاددرصد (

) و باالتر و وراث تحت تکفــل آزادگــان متــوفی فقــط یــک فقــره تســهیالت %25پنج درصد (وجانبازان بیست
ا به پرداخــت تســهیالت بــه وراث جانبــازان و آزادگــان مسکن براساس قوانین مربوط و برابر قانون الزام بانکه

 .(واجدان شرایط) براي خرید یا ساخت مسکن اعطاء کند 22/1/1380متوفی مصوب 
 

میلیون نفــر، هشتصــد و مبلغ تسهیالت مزبور به ازاي هر واحد مسکونی در شهرهاي با جمعیت بــیش از یــک
) ریــال، ســایر شــهرها 700,000,000هفتصد میلیون (ها، ) ریال، مراکز استان830,000,000سی میلیون (

) ریال 350,000,000) ریال، روستاها سیصد و پنجاه میلیون (575,000,000پانصد و هفتاد و پنج میلیون (
) با مــدت بازپرداخــت %4و در شهرهاي جدید معادل سقف تسهیالت مرکز همان استان و با نرخ چهاردرصد(

 .شودصوب مسکن و نوساز بودن تعیین میساله بدون رعایت الگوي مبیست
 

التفاوت سود بانکی تا ســقف نــرخ مصــوب بینی و پرداخت مابهدولت موظف است نسبت به تضمین پیش- 1
سازمان ملی زمین و مسکن) اقدام و اعتبار مــورد نظام بانکی به بانکهاي عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازي(
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ر کند. همچنین بانکهاي عامل موظفند نسبت به ارزیــابی ملــک، محاســبه و نیاز را در ردیفهاي مربوطه منظو
)) اقــدام %4هاي بازپرداخت الزم به میــزان اصــل تســهیالت و ســود ســهم ایثارگر(چهاردرصــد (أخذ تضمین

 .نمایند
 

) ریــال 80,000,000ایثارگرانی که در سالهاي گذشته از تســهیالت مســکن تــا ســقف هشــتاد میلیــون (- 2
) و باالتر که با توجــه بــه %70اند و جانبازان هفتاددرصد(تسویه کرده 1393اند و تا پایان سال نموده استفاده

تواننــد مجــدداً از باشند با تأیید بنیاد شهید و امور ایثــارگران میوضعیت جسمانی داراي مسکن نامناسب می
 .مند شونداین تسهیالت بهره

 
ل وامهاي کارمندي و شرکتی، مسکن مهــر، خــود مــالکی و نظــایر آن وامهاي حمایتی غیرایثارگري از قبی- 3

توانند مشترکاً از تسهیالت بــانکی متعلقــه بــراي یــک شوند. افراد مشمول میمانع دریافت این تسهیالت نمی
 .واحد مسکونی استفاده کنند

 
مالك ارائه تسهیالت نــزد  اوراق واگذاري از قبیل برگه یا قرارداد واگذاري توسط اداره کل راه و شهرسازي- 4

هاي معتبر همانند نیروهاي مسلح افراد واجد شرایطی که مسکن آنها از طریق تعاونی .باشدبانکهاي عامل می
شود و همچنین مشموالن ساکن روستاها و شهرهایی که اکثریت امالك و منازل مسکونی آنها فاقد تأمین می

تضمین معتبر بدون ارائه سند ملکی رسمی و یا ثبتی، تســهیالت توانند با وثیقه و یا سند رسمی هستند، می
 .مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خریداري کنند

 
بانکهاي عامل مجازند جهت احداث واحدهاي مسکونی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران براي ایثارگران - 5

احداث به افراد واجد شرایط مــذکور کــه توســط  مشمول این بند تسهیالت مربوط را پرداخت کنند تا پس از
 .صورت اقساطی واگذار نمایندشوند بهبنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی می

 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است از طریق بانکهاي عامل به ایثارگرانی کــه داراي مســکن - 6

 1394یالت مسکن کمتر از سقف وام مصوب در سال باشند و در سنوات گذشته از تسهنامناسب یا ناتمام می
التفاوت وام قبلــی و یــا بــا فــک ، مابهبار با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگراناند فقط براي یکاستفاده کرده

رهن و تسویه، یک فقره وام مسکن در قالب تسهیالت ساخت با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخــت 
ســال و به مــدت یک 1394رش تقاضاي این تسهیالت توسط بانکهاي عامل از ابتداي تیرماه نماید. زمان پذی

 .نامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استمالك، تاریخ صدور معرفی
 
دولت مکلف است از محل اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان و آزادگان غیرحالــت اشــتغال  -ه

باشند تــا زمــانی کــه آمد که براساس قوانین نیروهاي مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیمعسر فاقد در
 .فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند

 



٢٧ 
 

یــا بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات خود، با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیــاد و  -و
العالج نیــاز مراجع قانونی حسب مورد به والدین و همسران شهدا که به دلیل کهولت سن و یا بیماري صــعب

کنند، نسبت به پرداخت حــق که در میان خانواده، فرد یا افرادي از آنها نگهداري به نگهداري دارند درصورتی
 .کند ) حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام%30درصد(نگهداري به میزان سی

 
 -16تبصره 

 
هاي ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران، ســازمان112در اجراي بند (ز) ماده ( -الف

داري کــل کشــور مناطق آزاد تجاري و صنعتی مکلفند منابع موضوع این بند را به حساب خاصــی نــزد خزانــه
ریال  )30,000,000,000میلیارد (زي را تا مبلغ سیداري کل کشور مکلف است منابع واریخزانه .واریز کنند

به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند یادشده به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشــور در 
 .همان مناطق پرداخت کند

 
بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از طریق بانکهاي دولتی نســبت بــه تــأمین و پرداخــت  -ب
انــدازهاي ) ریــال از محــل پس14,400,000,000,000سهیالت به مبلغ چهارده هــزار و چهارصــدمیلیارد (ت

) بــراي %60درصــد(ســاله بــه نســبت شصتالحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوســاله و در اقســاط دهقرض
ها و دان) جهــت اشــتغال مــددجویان ســازمان زنــ%40درصــد(ازدواج جوانان از طریق بانکهاي عامــل و چهل

 .آموزي و صنایع زندانیان کشور اقدام کنداقدامات تأمینی و تربیتی کشور از طریق بنیاد تعاون و حرفه
 
)ریــال مانــده 30,000,000,000,000هزارمیلیارد (بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است سی -ج

ــــهیالت قرض ــــتتس ــــک بیس ــــه تفکی ــــور را ب ــــابع مزب ــــد من ــــانکی و رش ــــنه ب ارمیلیارد هزالحس
هزارمیلیــــــارد خمینی(ره) و ده)ریــــــال بــــــه کمیتــــــه امــــــداد امــــــام20,000,000,000,000(
ربط به مددجویان تحت )ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههاي ذي10,000,000,000,000(

ج) پوشش و کارفرمایان طرحهاي مددجویی پرداخت کند و هریک از دســتگاههاي مشــمول بنــدهاي (ب) و (
اســتفاده نماینــد،  1394این تبصره که نتوانند به هر میزانی از سهمیه تسهیالت خود تا پایــان آذرمــاه ســال 

گیرد طورکامل استفاده نموده است، تعلق میسهمیه مزبور به دیگر دستگاههاي مشمول که از سهمیه خود به
ل و خاتمه زمان استفاده، گزارش مربوطه و دستگاههاي مزبور مکلفند در مقاطع زمانی پایان آذرماه، پایان سا

 .را به کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی تقدیم نمایند
 
هاي و سازمان بهزیســتی کشــور از پرداخــت هزینــه )خمینی(رهمددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام -د

بــار و در هاي انشعاب آب و فاضالب و برق و گاز بــراي یکصدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و هزینه
حد یک واحد مسکونی مطابق الگوي مصرف معافند و دستگاههاي ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه 

ه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینــی(ره) و ســازمان بهزیســتی صورت رایگان باین خدمات به



٢٨ 
 

) ایــن قــانون 9جدول شماره( 520000-18باشند. اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیف شماره کشور می
 .شوددهنده خدمات پرداخت میتأمین و به دستگاههاي ارائه

 
شود، زندانیانی که به مرخصی اعــزام بیتی کشور اجازه داده میها و اقدامات تأمینی و تربه سازمان زندان -هـ

هاي باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خــدماتی اشــتغال دارنــد و همچنــین محکومــان شوند یا در زندانمی
واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداري زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور 

هاي مندرج در قانون آیین دادرسی کیفــري منــوط و مراقبت الکترونیکی عالوه بر سپردن تأمین حکم نظارت
باشد. خسارات احتمــالی واردشــده بــه تجهیــزات مــذکور از ناحیــه به تودیع وثیقه بابت تجهیزات مربوطه می

مــذکور روزانــه شــود. تعرفــه اســتفاده از تجهیــزات هاي أخذشــده تــأمین میکنندگان از محل وثیقــهاستفاده
ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشــور از شود که توسط سازمان زندانریال تعیین می(100.000)یکصدهزار 

 140164داري کــل کشــور موضــوع ردیــف درآمــدي کننده أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهاستفاده
) وجــوه حاصــله را بابــت %100شــود. دولــت مکلــف اســت صددرصــد() این قانون واریــز می5جدول شماره (

ها و اقــدامات تــأمینی و تربیتــی کشــور اختصــاص داده و پرداخــت کنــد. هاي جاري به سازمان زنــدانهزینه
و مؤسسه مربوط قادر بــه پرداخــت  زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجراي حکم یا رئیس زندان

نامه اجرائی این بنــد باشند. آیینمعاف می بخش از هزینه تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن
 .رسدبه پیشنهاد وزیر دادگستري به تصویب رئیس قوه قضائیه می

 
المال یــا منظور تأمین کسري اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات بر عهده بیتبه -و

) از مــازاد منــابع درآمــد ســاالنه بــا %50درصد(ا پنجاهباشد، وزارت دادگستري مجاز است حداکثر تدولت می
) قــانون اصــالح قــانون 11هاي بدنی موضوع بندهاي(هـ) و (و) مــاده (احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت

بیمه اجباري مســؤولیت مــدنی دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوري زمینــی در مقابــل شــخص ثالــث مصــوب 
) این قانون دریافت و هزینــه کنــد. 9جدول شماره ( 530000 – 47را از محل اعتبارات ردیف  16/4/1387

ماهه در نسبت درمقــاطع ســهمدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعالم وزیر دادگستري مبلغ یادشده را به
 .دادگستري قراردهداختیار وزارت

 
تأمینی و تربیتــی کشــور  ها و اقداماتبه منظور پرداخت تسهیالت جهت اشتغال مددجویان سازمان زندان -ز

)ریال از محل منابع تسهیالتی نظــام بــانکی 5,000,000,000,000هزارمیلیارد (و خانواده زندانیان مبلغ پنج
کــل  1394بینی شده در قانون بودجه سال شود. سود تسهیالت مذکور از محل منابع پیشتخصیص داده می

شود. دستورالعمل شور در وجه بانک عامل پرداخت میریزي ککشور تأمین و توسط سازمان مدیریت و برنامه
مربوط توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران با همکــاري وزارت دادگســتري تــدوین و پــس از تصــویب 

 .شودشوراي پول و اعتبار به بانکهاي عامل ابالغ می
 
در اختیــار ســتاد مردمــی  الحسنه بانکها)ریال از منابع قرض2,000,000,000,000مبلغ دوهزارمیلیارد ( -ح

 .گیردرسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می
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ســال غیبــت شود تا کلیه مشموالن خدمت وظیفه عمــومی را کــه بــیش از هشتبه دولت اجازه داده می -ط

 .دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف کند
 

مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیــف  هايتمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافیت
) 27,000,000,000,000داري کل کشور واریز و تا سقف بیست و هفت هــزار میلیــارد (نزد خزانه 150128

ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهاي مســلح به صورت مساوي به ردیفهاي ذي 530000-135ریال درقالب ردیف 
 .شودریزي کشور هزینه میبا سازمان مدیریت و برنامهمطابق موافقتنامه متبادله 

 
دارندگان کارت معافیت موضوع این بند از نامزدي نماینــدگی مجلــس شــوراي اســالمی، عضــویت شــوراهاي 

) قــانون 5اسالمی شهر و روستا و انتصاب در سمتهاي مدیریتی (سیاسی و اداري) دستگاههاي موضوع مــاده (
 .باشندمیمدیریت خدمات کشوري محروم 

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

 
 مدرك تحصیلی

 
 پایه ریالی جریمه مشمولین غایب

 
 ریال 100,000,000           زیردیپلم 

 
 ریال 150,000,000               دیپلم 

 
 ریال 200,000,000         فوق دیپلم 

 
 ریال 250,000,000            لیسانس 

 
 ریال 300,000,000      فوق لیسانس 

 
 ریال 350,000,000دکتراي غیرپزشکی

 
 ریال 400,000,000   دکتراي پزشکی 

 
 ریال 500,000,000پزشکان متخصص و باالتر 
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اضــافه و مــدت غیبــت ) به مبالغ جریمه پایــه %10درصد (به ازاي هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده 1 -
 .شودماه، یکسال محسوب میبیش از شش

 
)  %5درصــد(ازاي هر فرزند پنج) و براي مشموالن داراي فرزند نیز به%5درصد(براي مشموالن متأهل پنج  2-

 .شوداز مجموع مبلغ جریمه کسر می
 

هاي مشترك مرزي موضــوع هدرآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچ -17تبصره 
داري کل کشور واریــز ) این قانون به حساب درآمد عمومی نزد خزانه5جدول شماره ( 140115ردیف شماره 

جــدول  530000-138شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردیفهاي ذیــل می
اعتبــارات  %)40درصــد(یــرد و بــه نســبت چهل) این قانون در اختیــار اســتانداري مربــوط قــرار گ9شماره (

 .ها گردداي صرف امور مربوط به بازارچههاي سرمایه) اعتبارات تملک دارایی%60درصد(اي و شصتهزینه
 

پیشنهاد وزارت کشور و تأیید ســازمان کرد درآمد به نامه اجرائی این بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزینهآیین
 .رسدتصویب هیأت وزیران میکشور به  ریزيمدیریت و برنامه

 
 -18تبصره 

 
بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوري و لشــکري و قضــات افزایش حقوق گروههاي مختلف حقوق -الف
) قــانون مــدیریت خــدمات 78) و (71طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبیق موضوع مــواد (به

 .پذیردبماند، انجام میکشوري در حکم حقوق، ثابت باقی 
 
و امتیــاز  6500در تمامی دستگاههاي اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت براي بازماندگان متوفی و ازدواج  -ب

 .شودتعیین و پرداخت می 150انداز کارکنان دولت (سهم دولت) حساب پس
 
بازنشستگی پیش از موعد کلیــه مشــموالن قــانون بازنشســتگی پــیش از موعــد کارکنــان دولــت مصــوب  -ج
و قانون تمدید آن در دستگاههاي اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقــام  5/6/1386

از است. اجراي ایــن قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مج (53)) و 52مجاز موضوع مواد(
جویی ناشــی از ) یــا صــرفه%5اي مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (حکم از محل اعتبارات هزینه

رســد، قابــل تــأمین و پرداخــت ریزي کشور میکاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه
 .است

 
ش نقــدي و غیرنقــدي بــه کارکنــان شــاغل دولــت و حضور در جلسات و پــاداهرگونه پرداخت حقوق، حق -د

پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهاي دولتی و شــرکتهاي 
 .آیند، ممنوع استوابسته به نهادهاي عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می

 



٣١ 
 

 -19تبصره 
 

هاي عمرانــی دسته از طرحها و پروژهاي آنهاي سرمایهرف نشده اعتبارات تملک داراییمانده وجوه مص -الف
مصــرف شود تا به که عملیات اجرائی آن پایان نیافته تا زمان اتمام طرح یا پروژه به سال مالی بعد منتقل می

بنــدي طابق برنامه زمانهاي مذکور را مبرسد. دستگاههاي اجرائی مکلفند طرحها و پروژه همان طرح و پروژه
) قــانون 128منظور نگهداري حسابها در اجراي ماده (اتمام برسانند. دستورالعمل حسابداري مربوط بهاولیه به

 .شود) قانون اساسی تعیین می53وسوم(محاسبات عمومی کشور و با رعایت اصل پنجاه
 
ن قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراء، مندرج در جداول ای -ب

 .قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران است )215رعایت احکام و تکالیف ماده (
 

اي هــر اســتان بــه اجــراي هاي ســرمایه) از اعتبارات مربوط به طرحهاي تملک دارایی%8درصد(حداقل هشت
 .یابدطرحهاي هادي روستایی اختصاص می

 
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اســالمی ایــران، مبــالغ زیــر 224در اجراي بند (ش) ماده ( -ج

 :یابداختصاص می
 

) قــانون تنظــیم 10) ریال از محل منابع مــاده (3,500,000,000,000معادل سه هزار و پانصد میلیارد(-  1
) ریال از محل منــابع مــاده 3,500,000,000,000بخشی از مقررات مالی دولت و سه هزار و پانصد میلیارد (

 ) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران12(
 

) از اعتبارات مذکور براي خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت %40درصد(چهل
اي براي نوسازي، بازسازي، خرید و هاي سرمایه) تملک دارایی%60(درصداي و شصت) هزینه%40درصد(چهل

هاي ستادي و اجرائــی، خودروهــاي امــداد و احداث پایگاههاي امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، ساختمان
ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هالل احمــر جمهــوري اســالمی ایــران نجات و سایر مأموریت

و اصالحات بعدي آن به منظور پیشگیري و آمادگی و مقابله با حــوادث، ســوانح و بحرانهــا  8/2/1367مصوب 
گیــرد تــا مطــابق اساســنامه خــود بــه مصــرف در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران قرار می

 .برساند
 

هایی ند فزاینده پدیده) ریال به منظور پیشگیري و مقابله با رو600,000,000,000مبلغ ششصد میلیارد( 2-
هاي کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظــت ها و دریاچهنظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تاالب

 زیستمحیط
 

)ریال جهت کمکهاي فنی و اعتباري براي توسعه روشــهاي 10,000,000,000,000هزارمیلیارد (مبلغ ده- 3
 نوین آبیاري
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 )ریال جهت تقویت صندوق بیمه محصوالت کشاورزي10,000,000,000,000(هزارمیلیارد مبلغ ده 4-

 
)ریال جهت تجهیز واحدهاي راهداري مســتقر در راههــاي 5,000,000,000,000هزارمیلیارد (مبلغ پنج- 5

هــا از قبیــل بــرف و ســیل بــه منظور امدادرسانی و آمادگی و پیشگیري از حــوادث و ســوانح در جادهکشور به
 )ايسازمان راهداري و حمل و نقل جاده(و شهرسازي وزارت راه 

 
هــایی را کــه داراي مجــوز مــاده ریزي کشور مکلف اســت تخصــیص اعتبــار پروژهسازمان مدیریت و برنامه -د
) و در 20و  19) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایــران هســتند (جــداول شــماره 215(

 .نمایند در اولویت قرار دهدمحل اعتبارات سایر منابع مشارکت میساخت آنها، سایر شرکتها از 
 
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اســالمی ایــران و بــه منظــور 214در اجراي بند (ب) ماده ( -ه

ها هاي بخش خصوصی، کلیه دستگاههاي اجرائی مجازند براي شروع عملیات اجرائی پروژهاستفاده از ظرفیت
اي خود و طرحهاي مصوب مجامع عمومی شــرکتهاي دولتــی، از طریــق هاي سرمایههاي تملک داراییو طرح

 .روشهاي مشارکت با بخش خصوصی اقدام نمایند
 

شرکتهاي آب و فاضالب شهري مکلفند در مواردي که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیــل 
فــروش پســاب الب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیشآوري، انتقال و تصفیه فاضو توسعه طرحهاي جمع

خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهاي توسعه آتی در قالب انواع قراردادهاي مشارکتی بــا بخــش خصوصــی 
 .اقدام کنند

 
نسبت بــه اجــراي طرحهــاي کــاهش مصــرف انــرژي و آب  1394کلیه دستگاههاي اجرائی موظفند در سال 

گذاري شرکتهاي خدمات انرژي متعلق به بخش خصوصــی اقــدام کننــد. کمــک مصرفی خود با جلب سرمایه
گذاري انجام شده پس از تأیید سازمان مدیریت الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایهمالی به طرحهاي فوق

نامــه اجرائــی ایــن شــود. آییناین قــانون تــأمین می 550000 -36ریزي کشور از محل اعتبار ردیف و برنامه
 .رسدریزي کشور به تصویب هیأت وزیران میه با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهتبصر

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

، بــه ویــژه 17/8/1378قانون محاسبات عمومی کشور مصوب   (71)افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده 
) قانون مذکور، مبالغ دریافتی را هزینه کنند. تأمین و پرداخت کمک در ســال جــاري بــه 1) ماده (1تبصره (

گیرنده با فرض تأمین مجدد در ســال تعهد توسط کمکمنزله تداوم کمک در سال آتی نیست و انجام هرگونه
 .آتی، ممنوع است

 
و پــژوهش کــاربردي ذیــل ســایر فصــول توســط هاي فصل توســعه علــوم، فنــاوري کاهش اعتبارات برنامه -و

 .دستگاههاي اجرائی، ممنوع است
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) ریــال 10هر پیامک مبلــغ ده ( دهنده خدمات مخابراتی موظفند عالوه بر قیمتکاروران(اپراتورهاي) ارائه -ز

داري کــل نــزد خزانــه 160154کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیــف از استفاده
بــه شــرح زیــر بــه  530000-140ر واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول از محــل اعتبــار ردیــف کشو

 :یابدربط اختصاص میدستگاههاي ذي
 

) جهــت تــأمین، %20درصــد() به جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران (بیست%35درصد(وپنجسی- 1
) جهــت %15درصــد(العالج و ســرطانی و پانزدهن صــعبهزینه داروهاي بیماران با اولویت بیماراتولید و کمک

 (افزایش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خرید تجهیزات
 

 سازي نیازمندان تحت پوشش) به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت توانمند %20درصد(بیست2-
 

انی و تجهیــزات هاي درمــ) به سازمان بهزیستی کشور جهــت کمــک بــه تــأمین هزینــه%20درصد(بیست 3-
 توانبخشی افراد تحت پوشش

 
 بیمه تأمین اجتماعی بسیجیان معسر) حق%50درصد() جهت تحت پوشش قراردادن پنجاه%5درصد(پنج- 4
 

) به سازمان بیمه سالمت ایران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات دندانپزشــکی و خــود %5درصد(پنج- 5
 سالمراقبتی کودکان و نوجوانان زیر چهارده 

 
 ايهاي سرمایه) به دانشگاه پیام نور جهت تملک دارایی%5درصد(پنج- 6
 

 ) به سازمان پزشکی قانونی%5درصد(پنج7-
 

 ) به سازمان انتقال خون ایران بابت تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی%5درصد(پنج- 8
 

شــود در بــه دولــت اجــازه داده می 15/10/1388ها مصوب در اجراي قانون هدفمند کردن یارانه -20تبصره 
اي ایــن منابع مالی حاصل از اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور و ردیفهاي یارانه 1394سال 

قانون را با استفاده از انواع روشهاي پرداخــت نقــدي و غیرنقــدي بــه خانوارهــاي هــدف و نیازمنــد، توزیــع و 
 :یتی و کمک به بخش تولید به شرح زیر اقدام نمایدهمچنین براي ارائه خدمات حما

 
تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار  1394قانون مذکور در سال  )3) و (1درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد ( -الف

 .شودریال تعیین می (480.000.000.000.000)میلیارد 
 
ي از محل بودجه عمــومی دولــت منــدرج در امنابع مذکور در بند (الف) و منابع مربوط به ردیفهاي یارانه -ب

 :شوداین قانون به شرح زیر هزینه می



٣۴ 
 

 
) قــانون هدفمنــدکردن 8ریال در اجراي ماده((52.000.000.000.000)ودوهزارمیلیارد تا مبلغ پنجاه 1-
ســازي مصــرف انــرژي در واحــدهاي ها براي کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقــل عمــومی و بهینهیارانه

 زیستتولیدي، خدماتی و مسکونی و جلوگیري از آلودگی محیط
 

) 34ریال به منظور اجراي بند (ب) مــاده ((48.000.000.000.000)هزار میلیارد وهشتتا مبلغ چهل- 2
 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران

 
ل به منظور پرداخت نقدي و غیرنقدي ریا(390.000.000.000.000)تا مبلغ سیصدونودهزار میلیارد - 3

 ها) قانون هدفمند کردن یارانه7موضوع ماده (
 

منظور تــأمین بخشــی از یارانــه ســود ریــال بــه(13.000.000.000.000)هزارمیلیارد تا مبلــغ ســیزده- 4
 پذیر، روستاییان و عشایر، ساماندهی مســکن درتسهیالت تأمین مسکن حمایتی زوجهاي جوان، اقشار آسیب
 بافتهاي فرسوده، سکونتگاههاي حاشیه شهرها و مسکن مهر

 
توانمندســازي مهــارتی روســتاییان و ســاکنان «) از اعتبار این ردیف براي اجراي طــرح %10درصد(معادل ده

اي کشــور به سازمان آموزش فنــی و حرفــه» یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدارمناطق کمتر توسعه
 .یابداختصاص می

 
هاي اشتغال جوانان ریال به منظور کمک به برنامه(40.000.000.000.000)هزارمیلیارد تا مبلغ چهل 5-

 التحصیالن دانشگاههاو فارغ
 
 .) در موارد فوق مجاز است%10درصد(جایی تا دهجابه -ج
 
نام در طرح ه ثبتنام کلیه کسانی را که موفق ب، امکان ثبت1394دولت موظف است از فروردین ماه سال  -د

نــام، نســبت بــه ها فراهم نموده و از ماه بعــد از ثبتهاي شهرستاناند در فرمانداريدریافت یارانه نقدي نشده
 .پرداخت یارانه آنان اقدام نماید

 
به حساب خاصــی  1394و  1393) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهاي %100صددرصد( -ه

ها به صنعت بــرق ) قانون هدفمند کردن یارانه8شود و براساس مفاد ماده (کشور واریز میداري کل نزد خزانه
 .یابدو آب اختصاص می

 
 .ها اقدام کند) قانون هدفمند کردن یارانه5طبق ماده ( 1394دولت مکلف است از فروردین ماه سال  -و
 



٣۵ 
 

ماه سابقه گان معسر داراي حداقل ششدولت مکلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمند -ز
) حــداقل %75درصــد(حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید کــه مســتمري ماهانــه آنهــا کمتــر از هفتادوپنج

 .نباشد 1394دستمزد سال 
 

 .شود) بند (ب) این تبصره تأمین می3منابع مورد نیاز از محل جزء (
 

ریزي ی نیروهاي مسلح با همکاري سازمان مدیریت و برنامهنحوه اجراي این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبان
 .شودنامه اجرائی این تبصره درج میکشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و در آیین

 
دولت موظف است یارانه خانوارهاي پردرآمــد را قطــع کنــد. خانوارهــاي پردرآمــد بــه تشــخیص دولــت و  -ح

 .شودانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین میبراساس شرایط اقلیمی، بعد خ
 
ریزي کشور و با همکــاري ماه توسط سازمان مدیریت و برنامهنامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سهآیین -ط

نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانــان،  هاي امور اقتصادي و دارایی،وزارتخانه
 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میاه اجتماعی و کشور تهیه میتعاون، کار و رف

 
ازاي هر مورد ارائه پاسخ الکترونیک به شود بهبه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می -21تبصره 

طق استعالمات و اعالم وضعیت امالك از بانک جامع اطالعات امالك، عالوه بر تعرفه مصوب دریافتی، در منــا
)ریال أخذ و بــه 100,000)ریال و در مناطق غیرشهري مبلغ یکصدهزار (300,000شهري مبلغ سیصدهزار (

میلیون میلیارد و دویســتداري کــل کشــور واریــز کنــد. مبلــغ هشتصدوســیحساب درآمد عمومی نزد خزانه
طــرح منظور اجــراي متناســب بــا وصــولی بــه 530000-141)ریــال از محــل ردیــف 830,200,000,000(

 .یابدحدنگار(کاداستر) جامع کشور به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اختصاص می
 

هــاي غیررســمی شود که بخشی از آموزشاي کشور اجازه داده میبه سازمان آموزش فنی و حرفه -22تبصره 
از درآمــد  هاي پیامکی و مجازي با مشارکت بخش غیردولتی ارائه و ســهم خــودخود را از طریق ارائه آموزش

) 36,000,000,000واریز کند. مبلــغ ســی و شــش میلیــارد ( 140103حاصل را وصول و به ردیف درآمدي 
 .گیردمتناسب با وصولی در اختیار سازمان مذکور قرار می 530000-142ریال از محل ردیف 

 
هاي طیور مشابه تولید داخــل معــادل دولت موظف است از داروهاي دامی آماده مصرف و واکسن -23تبصره 

) ارزش فروش محصوالت وارداتــی أخــذ و بــه حســاب درآمــد %2) و غیرمشابه معادل دودرصد(%5درصد(پنج
)ریــال از 175,000,000,000میلیارد (کشور واریز کنــد. مبلــغ یکصــدوهفتادوپنجداري کلعمومی نزد خزانه

هاي مانــدههاي موردنیــاز پــایش باقیمنظور تأمین هزینــهمتناسب با وصولی به 530000-143محل ردیف 
برداري و آزمــایش و خریــد هاي خام دامی و نمونــهشناختی (بیولوژیکی) در فرآوردهدارو، سموم و مواد زیست
شناختی در قالب مبادله گاهی دارو و مواد زیستبرداري و آزمایش خارجی و آزمایشامکانات و تجهیزات نمونه
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) بــه ســازمان دامپزشــکی کشــور و %60درصــد(ریزي کشــور، شصتموافقتنامه با ســازمان مــدیریت و برنامــه
 .یابدسازي رازي اختصاص می) به مؤسسه تحقیقات و سرم%40درصد(چهل

 
زارت نفت) و بانکهاي دولتــی موظفنــد استثناي شرکت دولتی تابعه وشرکتهاي دولتی سودده (به -24تبصره 

) این قــانون آمــده بــا 3هاي خود را که در پیوست شماره(از هزینه %)2) و دودرصد(%1درصد(به ترتیب یک
) ســود ویــژه و %50درصــد(جویی کننــد. درآمــد حاصــله از پنجاههاي اداري و عمــومی صــرفهتأکید بر هزینه

ـــه شــــرکتها و بانکهــــیــــک ـــه مبلــــغ هفــــدهدوازدهم مالیــــات ماهاـن ـــور ـب هزارمیلیارد اي مزـب
 530000-149ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف (17.000.000.000.000)

 .گیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شوددر اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می
 

دالر یا معادل ریالی آن از صندوق توســعه (1.200.000.000) میلیونمیلیاردودویستمبلغ یک -25تبصره 
 .گیردملی جهت تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهاي مسلح قرار می

 
جاي دریافت وام به صــورت نقــدي، از تســهیالت توانند بهزوجهاي مشمول دریافت وام ازدواج می -26تبصره 

کننده کنندگان و فروشندگان متقاضی کــه عرضــهتولیدتسهیالت مزبور توسط  .فروش اقساطی استفاده کنند
نماینــد. بانکهــا و شــود و بانکهــا صــرفاً پرداخــت اقســاط را تقبــل میکاالهاي بادوام داخلی هستند، ارائه می

هاي الزم از زوجین، پرداخت اقســاط را مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس از أخذ تضمین
 .تقبل کنند

 
باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در سررســیدهاي مــذکور وظف به پرداخت اقساط به بانک میخریدار م

کنــد. ســقف تســهیالت فــروش اقســاطی کــه بانکهــا در قرارداد براي فروشنده (یا فروشــندگان) تضــمین می
 بــراي هــر یــک از زوجــین 1394موجب این تبصره مکلف به تضمین پرداخت اقساط آن هستند در ســال به

 .ریال است (100.000.000)یکصد میلیون 
 

هاي امور اقتصادي و نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و وزارتخانهآیین
ماه از تاریخ تصویب ایــن قــانون بــه تصــویب هیــأت وزیــران دارایی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت یک

 .شودشوراي پول و اعتبار تعیین میکارمزد بانک توسط  .رسدمی
 

شــود قانون مــدیریت خــدمات کشــوري اجــازه داده می )5به دستگاههاي اجرائی مشمول ماده ( -27تبصره 
) را بــه ســازمان صــدا و ســیماي جمهــوري 6) و (4)، (1استثناي فصــول () از اعتبارات خود به%1درصد(یک

هاي مــذکور اس تفاهمنامــه منعقــده بــا دســتگاه و ســازماناسالمی ایران اختصاص دهند تا این سازمان براس
 .هاي آنها اقدام کندرسانی نسبت به تولید و پخش برنامهبخشی و اطالعسازي و آگاهیجهت فرهنگ

 
گذاري خودروها اعــم از شود بابت شمارهبه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می -28تبصره 

ل و تعویض پالك خودروهایی که ارزش آنها بــه قیمــت رســمی و یــا کارشناســی توســط نوشماره، نقل و انتقا
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)ریال و کمتــر 1,000,000میلیون (یک )ریال است را 500,000,000ربط بیش از پانصدمیلیون (مراجع ذي
داري کــل کشــور )ریال، دریافــت و بــه خزانــه500,000)ریال را پانصدهزار (500,000,000از پانصدمیلیون (

در اختیــار نیــروي انتظــامی جمهــوري  530000-62یز نماید. معادل مبلغ واریزي از محل اعتبارات ردیفوار
 .گیرداسالمی ایران قرار می

 
درصورت درخواست بانکهاي دولتی تا ســقف یکصــدهزارمیلیارد  1394دولت مجاز است در سال  -29تبصره 

تمام را با حفظ کــاربري پــس از اي نیمهمایههاي سر)ریال طرحهاي تملک دارایی100,000,000,000,000(
 :عنوان افزایش سرمایه به آنها واگذار کندبا شرایط زیر، به گذاري طرحهاقیمت

 
بنــدي گردد اعتبار مورد نیاز براي تکمیل پروژه را از منابع خود تأمین و آن را طبــق زمانبانک متعهد می 1-

 .دشود، به اتمام برسانکه در قرارداد درج می
 

برداري به بخش خصوصی یــا سال از زمان بهرهبانک موظف است پروژه مورد نظر را حداکثر طی مدت سه- 2
 .تعاونی واگذار کند

 
 .شودپس از واگذاري، طرحِ منظور، از پیوست قانون بودجه حذف می- 3
 

وزارت امــور اقتصــادي و پیشنهاد بانک مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران، نامه اجرائی این تبصره بهآیین- 4
 .تصویب هیئت وزیران خواهد رسیدماه بهریزي کشور ظرف مدت یکدارایی و سازمان مدیریت و برنامه

 
 .است 1394کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال  -30تبصره 

 
و چهــارم اســفندماه  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست

بــه تأییــد شــوراي  25/12/1393یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
 .نگهبان رسید

 
 علی الریجانی

 


