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 كل كشور 1396بررسي اليحه بودجه سال 

 1396اليحه بودجه سال هاي مقايسه ماده واحده و تبصره. 5

 كل كشور 1395با قانون بودجه سال 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چكيده

 

بودجه سال اليحه هاي هدف از تهيه اين گزارش فراهم آوردن زمينه مقايسه بهتر ماده واحده و تبصره

 کل کشور است.  1395بودجه سال  قانونهاي با ماده واحده و تبصره 1396

 63است که  مورد 87، 1396بودجه سال  اليحههاي مجموع احكام در قالب ماده واحده و تبصره

 است.  1395بودجه سال  قانونمورد از آنها مشابه 

ها مشابه تبصره 1396بودجه سال اليحه ها و بندهاي درصد از تبصره 72صورت تقريبي به

 كل كشور است.  1395بودجه سال قانون و بندهاي 

 
 

 مقدمه

 است.  1395بودجه سال قانون کل کشور شبيه  1396بودجه سال اليحه چارچوب و شكل ماده واحده 

اليحه ها و بندهاي صورت کلی نشان داده شده است که هر يک از تبصرهدر بخش اول گزارش به

مشترک است. اين امر در  1395بودجه سال قانون ها و بندهاي يک از تبصرهبا کدام 1396بودجه سال 

 صورت جدول راهنما ارائه شده است. ابتداي گزارش به

ها و صورت تفصيلی و دقيق بررسی شده که ميزان اشتراک و تشابه تبصره، بهدر بخش دوم گزارش

 چقدر است.  1395بودجه سال قانون ها و بندهاي با تبصره 1396بودجه سال اليحه بندهاي 

 

 ها ماده واحده و تبصرهبررسي تطبيقي 

بودجه قانون هاي با ماده واحده و تبصره 1396بودجه سال اليحه هاي در اين گزارش ماده واحده و تبصره

شرح زير بهاليحه ها در کل کشور مقايسه شده و ساختار کلی گزارش براساس ترتيب تبصره 1395سال 

 قرار داده شده است:

 کل کشور است.  1396بودجه  اليحه هايتبصرهمبناي مقايسه، ماده واحده و  .1
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 قانون نسبت به 1396بودجه سال  اليحه هايی که درها و رديفها، برنامهها، اعداد، سالعبارت .2

 مشخص شده است. سال در هر دو  ....................طوسی رنگ صورت به تغيير يافته است 5139بودجه سال 

 ..................صورت طوسی رنگ جديد هستند نيز به 6139سال بودجه اليحه که در هايی تبصره .3

 عبارتی درج نشده است.  1395بودجه قانون بر آن در ستون اند و عالوهمتمايز شده

ولی در قانون بودجه سال  ،اندبوده 1396برخی عبارات و جمالتی که در اليحه بودجه سال  .4

 اند )ـــــ( متمايز شدهوجود ندارند با خطوط مشكی زير آنها  1395

در آنها  مقابل بودجه مشاهده نشد اليحه درکه  1395بودجه سال ی از قانون بندهايو ها تبصره .5

 عبارتی درج نشده است. 1396بودجه سال  اليحهستون مربوط به 
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 بودجه قانونبا  1396بودجه سال اليحه هاي جدول مقايسه ماده واحده و تبصره. 1

 شوركل ك 1395سال

 

 بودجهاليحه       

 6139سال       

 بودجه قانون     

 5139سال     

 بودجهاليحه      

 6139سال      

 بودجهقانون      

 1395سال       

  ي -5   ماده واحده ماده واحده     

 ح -5 ک -5  الف الف      

 الف -6 الف -6  1 -الف  1 -الف       

 ب -6 ب -6  2 -الف    2 -الف       

 ج -6 ج -6  ب ب      

 د -6 د -6  هاتبصره هاتبصره      

 هـ        -6 هـ        -6  الف   -1 الف   -1        

 و -6 و -6  ب - 1                   ب - 1        

 ز – 6 ز – 6            ج - 1        

  ح – 6  د        - 1          د - 1         

 ح – 6   هـ        - 1 هـ        - 1         

  ط – 6          و - 1         

 الف -7 الف -7  و        - 1 

 ب -7 ب -7        ز - 1         

 ج -7 ج -7  الف - 2 الف - 2         

 د -7 د -7  ب - 2 ب - 2         

 هـ -7 هـ -7  ج - 2 ج - 2        

  و -7  3 الف -3        

 8 8   ب -3         

 الف -9 الف -9  الف -4 الف -4         

 ب -9 ب -9  ب -4 ب -4         

 ج -9 ج -9  ج   -4 ج   -4         

 د -9    د -4         

 هـ -9   د -4 

 الف -10 الف -10  الف -5 الف -5         

 ب -10   ب -5 ب -5         

 الف -11 الف -11  ج -5 ج -5         

 ب -11 ب -11  د -5 د -5         

 20 ج -11   هـ -5 هـ -5         

 12  الف - 12  و -5 و -5         

  ب -12  ز -5 ز -5         

  ج - 12   ح -5         

 الف -13 الف -13  ج          - 1 ط -5        



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _________________________________________________ 

 

 

4 

 

 بودجه اليحه     

 6139سال       

 بودجهقانون       

 5139سال       

 بودجه اليحه     

 1396سال      

 بودجهقانون      

 5139سال       

  ج - 19  ب -13 ب -13

 19   ج -13 ج -13

  الف -20  د -13 د -13

  ب -20  هـ -13 هـ -13

  الف -21  و -13 و -13

  ب -21  ز -13 

  ج -21  14 14

  د -21   الف -14 

 21   ب -14 

 33 22  ج -14 

 22   د -14 

 34 23  هـ -14 

 23   و -14 

 24   ز -14 

 26   ح -14 

 27   ط -14 

 32   الف -15 الف -15

 ب -15 ب -15

16 16 

 25 الف - 17

 28 ب - 17

  ج - 17

 29 د - 17

 17 

  الف - 18

  ب - 18

 30 ج - 18

 31 د - 18

 18 

  الف -19

  ب - 19
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 كل كشور 1395 با اليحه بودجه سال 1396هاي اليحه  بودجه سال مقايسه ماده واحده و تبصره 

 

 كل كشور 1395بودجه سال  قانون  كل كشور 1396بودجه سال  اليحه

ده ميليون و هشتصد و کل کشور از حيث منابع بالغ بر  1396بودجه سال  -ماده واحده

و نهصد و سی و چهار ميليون  و دو ميليارد و نود چهل و نه هزار و سيصد

ده ميليون و هشتصد و چهل و از حيث مصارف بالغ بر  ( ريال10.849.392.934.000.000)

و دو ميليارد و نهصد و سی و چهار ميليون  و نود سيصدو  و نه هزار

 به شرح زير است:( ريال 10.849.392.934.000.000)

نه ميليون و هفتصد و کل کشور از حيث منابع بالغ بر  1395بودجه سال  -ماده واحده

نهصد و هفتاد و چهار ميليون  و بيست و نه ميليارد و پانصد و هزار هشتاد و پنج

نه ميليون و هفتصد و هشتاد و از حيث مصارف بالغ بر  ( ريال9.785.529.974.000.000)

و پنج هزار و پانصد و بيست و نه ميليارد و نهصد و هفتاد و چهار ميليون 

 شرح زير است:به ( ريال9.785.529.974.000.000)

و  یو مال ياهيسرما يهايیدارا يدولت از لحاظ درآمدها و واگذار یمنابع بودجه عموم (الف

سه بالغ  یو مال ياهيسرما يهايیو تملک دارا هانهيهز ثيدولت از ح یعموم مصارف بودجه

و سی و شش ميليارد و نهصد و چهل و يک ميليون  و هفتصد و يازده هزار و دويست ونيليم

 شامل: ريال( .000.000941.236.7113.)

 یو مال ياهيسرما يهايیدارا يدولت از لحاظ درآمدها و واگذار یمنابع بودجه عموم (الف

بالغ  یو مال ياهيسرما يهايیو تملک دارا هانهيهز ثيدولت از ح یعموم و مصارف بودجه

و چهل و  كصديو  ارديليو پنجاه و چهار هزار و هشتصد و نود و پنج م صديو س ونيليسه م

 شامل: ريال( 3.354.895.145.000.000) ونيليپنج م

و نود ميليارد  و نود و نه هزار و نهصد سه ميليون و يكصدمنابع عمومی بالغ بر  .1

 . ( ريال3.199.990.000.000.000)

 ارديليو هفت م یو نهصد و چهل و سه هزار و نهصد و س ونيليدو مبالغ بر  یمنابع عموم .1

 .الير (2.943.937.199.000.000) ونيليو نود و نه م كصديو 

دويست و هزار و و يازده  پانصدها و مؤسسات دولتی بالغ بر درآمد اختصاصی وزارتخانه .2

 .( ريال511.246.941.000.000چهل و شش ميليارد و نهصد و چهل و يک ميليون )

و نهصد و  چهارصد و ده هزارها و مؤسسات دولتی بالغ بر درآمدهاي اختصاصی وزارتخانه .2

  .( ريال410.957.946.000.000پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش ميليون )

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها هاي دولتی، بانکبودجه شرکت (ب

هفت ميليون و پانصدو و شصت و پنج هزار و چهارصد و يک و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 

ها و از حيث هزينه ( ريال7.565.401.636.000.000ميليارد و ششصد و سی و شش ميليون )

هفت ميليون و پانصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و يک ميليارد ها بالغ بر و ساير پرداخت

وابسته به دولت از لحاظ درآمدها  یت انتفاعها و مؤسسابانک ،یدولتهاي شرکت بودجه (ب

و  كصديو هشت هزار و  ستيو هشتصد و ب ونيليشش ماعتبار بالغ بر  نيمنابع تأم ريو سا

 الير (6.828.171.863.000.000) ونيليو هشتصد و شصت و سه م ارديليم کيهفتاد و 

و هشت هزار  ستيو هشتصد و ب ونيليشش مبالغ بر  هارداختپ ريو سا هانهيهز ثيو از ح
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 كل كشور 1395بودجه سال  قانون  كل كشور 1396بودجه سال  اليحه

 ونيليو هشتصد و شصت و سه م ارديليم کيو هفتاد و  كصديو  .( ريال7.565.401.636.000.000و ششصد و سی و شش ميليون )

 .الي( ر6.828.171.863.000.000)

 «1»تبصره  «1»تبصره 

( قانون الحاق 1سهم شرکت ملی نفت ايران موضوع بند )الف( ماده ) 1396در سال  (الف

و ، چهارده 4/12/1393( مصوب 2برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

شود و سود حاصل از آن معاف از تقسيم سود سهام دولت تعيين می %( 5/14)نيم درصد 

 است.

ماده  «الف»وزارت نفت موضوع بند ذيربط  بعهسهم شرکت دولتی تا 1395در سال  -الف

( مصوب 2( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )1)

شود و سود حاصل از آن معاف از تعيين می %( 5/14)درصد  و نيم، چهارده 4/12/1393

  تقسيم سود سهام دولت است.

( قانون الحاق برخی مواد به قانون 1ماده ) «ب»سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند  (ب

شود. بانک مرکزي ( تعيين می% 20) درصد (، بيست2تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

 منابع حاصل از ارزش صادرات نفت (% 20)درصد  جمهوري اسالمی ايران موظف است بيست

توسعه ملی واريز کند. مبالغ صندوق را به حساب گاز  خام، ميعانات گازي و خالص صادرات 

 شود.انه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه میيصورت ماهمذکور به

 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون 1ماده ) «ب»سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند  (ب

شود. بانک مرکزي تعيين می (% 20)(، بيست درصد 2تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

منابع حاصل از ارزش صادرات  (% 20)جمهوري اسالمی ايران موظف است بيست درصد 

حساب صندوق توسعه ملی واريز کند. مبالغ  هاي نفتی را بهگاز طبيعی و فرآورده نفت،

 . شودانه و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه میيصورت ماهمذکور به

( قانون رفع موانع 13براساس سازوکار ماده ) ینفت يهااز صادرات فرآورده صندوق نيسهم ا

 .شودیم نييکشور تع ینظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديتول

کمتر از يک  1396اي در سال هاي سرمايهچنانچه منابع دولت از محل واگذاري دارايی (ج

و يک ميليون  ميلياردو چهار  و نود ميليون و يكصد و شصت و يک هزار و سيصد

شود از محل منابع حساب ( ريال شود، به دولت اجازه داده می1.161.394.001.000.000)

ذخيره ارزي و در صورت عدم کفايت از محل واگذاري اوراق بدهی تعهدزا و اوراق ارزي يا 

 التفاوت حاصل شده اقدام کند.ساير اوراق مالی براي تأمين مابه
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 كل كشور 1395بودجه سال  قانون  كل كشور 1396بودجه سال  اليحه

مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه ذيربط  وزارت نفت از طريق شرکت تابعه (د

هاي نفتی و تأمين منابع مالی سهم خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده

اقدام کند  سازي و توزيع فرآوردههاي تأمين، ذخيرهها و زيرساختدولت در توسعه پااليشگاه

هاي نفتی به قيمت هر ليتر فرآورده %( 5) درصد ياز را از محل افزايش پنجو منابع مورد ن

شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از واريز 

( ريال به مصرف 15.000.000.000.000هزار ميليارد ) کشور تا سقف پانزدهداري کلبه خزانه

 باشد.شود و مشمول ماليات با نرخ صفر میجزء درآمد شرکت محسوب نمی برساند. اين منابع

ربط مكلف است نسبت به نوسازي و توسعه شبكه وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي (د

هاي نفتی و تأمين منابع مالی سهم خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده

اقدام کند  سازي و توزيع فرآوردههاي تأمين، ذخيرهزيرساختها و دولت در توسعه پااليشگاه

هاي نفتی به قيمت هر ليتر فرآورده %( 5) درصد و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج

شامل بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين و پس از 

( ريال 15.000.000.000.000هزار ميليارد ) انزدهکشور تا سقف پداري کلواريز به خزانه

شود و مشمول ماليات با نرخ به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی

 .باشدصفر می

معادل ريالی دو ميليون تن ذيربط  هاي دولتی تابعهوزارت نفت موظف است از طريق شرکت (ه

رديف درآمدي به ( ريال را 15.000.000.000.000د )پانزده هزار ميليارقير تا سقف مبلغ 

-156داري کل کشور واريز کند. منابع حاصله از رديف متفرقه شماره نزد خزانه 160170

( 2.000.000.000.000اين قانون به ترتيب مبلغ دو هزار ميليارد ) 9جدول شماره  530000

آبخيزداري  ها، مراتع و)سازمان جنگلپاشی )در اختيار وزارت جهاد کشاورزي ريال براي مالچ

به نسبت ( ريال صرفاً براي خريد قير 13.000.000.000.000کشور(( و سيزده هزار ميليارد )

در اختيار وزارت راه و شهرسازي جهت روکش آسفالت و آسفالت  %( 62)شصت و دو درصد 

اسالمی جهت آسفالت در اختيار بنياد مسكن انقالب  %( 20)هاي روستايی و بيست درصد راه

( در %15ها و پانزده درصد )هاي مشارکتی با دهياريمعابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه

( جهت آسفالت معابر کشورهاي ها و دهياريشهرداري امور سازمان) اختيار وزارت کشور

ر وزارت ( جهت نوسازي مدارس در اختيا%3شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد )

وزارتخانه . گيردمیآموزش و پرورش )سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس کشور( قرار 

دو  یاليمعادل ر ربطيتابعه ذ یدولت هايشرکت قيوزارت نفت موظف است از طر (ـه

( 24.000.000.000.000) ارديليو چهار هزار م ستيبتا سقف مبلغ  گانيرا ريتن ق ونيليم

جهت روکش  يوزارت راه و شهرساز اريدر اخت %( 62)به نسبت شصت و دو درصد  الير

 مسكن انقالب اديبن اريدر اخت %( 20)درصد  ستيو ب يیروستا يهاآسفالت و آسفالت راه

و  هاياريبا ده یمشارکت يهاروستاها و انجام پروژه يجهت آسفالت معابر و بهساز یاسالم

کشور(  يهاياريو ده هايوزارت کشور )سازمان شهردار اريدر اخت %( 15)پانزده درصد 

 يجهت نوساز %( 3)درصد  سهپنجاه هزار نفر و  ريز تيبا جمع يجهت آسفالت معابر شهرها

مدارس( قرار  زيو توسعه و تجه يوزارت آموزش و پرورش )سازمان نوساز اريمدارس در اخت

وزارت  کنند. هيتسو با آنکل کشور اعمال و  يدارخود و خزانه نيمابيف يهادر حساب دهد و

 .کندیاقدام م ريکامل ق لينسبت به تحو 1395 یسال مال انينفت تا پا
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هاي فيمابين خود و در حسابالذکر را مذکور موظف است مبلغ واريزي به رديف درآمدي فوق

 نمايد.تسويه  داري کل کشور اعمال وخزانه

هاي تجارت بابت اصل و سود اسالمی ايران و بانک مطالبات بانک مرکزي جمهوري (و

شود. هاي دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال میتسهيالت پرداختی به شرکـت

 است.ذينفع  هاي امهال برعهده شرکتهزينه

 

منظور اجراي خطوط مجاز است بهذيربط  وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه (و 

( ريال براي 3.000.000.000.000شهرها و روستاها تا مبلغ سه هزار ميليارد )گازرسانی به 

( ريال براي 2.000.000.000.000استان سيستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار ميليارد )

پذير و ارتقاي نظام مالی ( قانون رفع موانع توليد رقابت12شرق هرمزگان از محل ماده )

 .هاي مربوط اختصاص دهدژهبه پرو 1/2/1394کشور مصوب 

هاي بيش از مجوزهاي قانونی دولت طی شود نسبت به تسويه برداشتاجازه داده می (ز

منظور تأمين بنزين و نفت گاز جمعاً تا مبلغ از محل صادرات نفت به 1391-1387هاي سال

بابت ) ( ريال229.817.000.000.000دويست و بيست و نه هزار و هشتصد و هفده ميليارد )

ميليارد ريال براي  44195ميليارد ريال و  46.010ميليارد ريال،  29924واردات به ترتيب 

هاي و براي تهاتر بنزين و نفت و گاز از محل ميعانات گازي در سال 1389تا  1387هاي سال

التفاوت فروش داخلی ميليارد ريال( و همچنين مابه 109688به مبلغ  1391و  1390

تا مبلغ سی و  1388-1386هاي هاي فوب خليج فارس طی سالي نفتی با قيمتهافرآورده

( ريال در رابطه مالی فيمابين دولت 32.038.000.000.000رد )ادو هزار و سی و هشت ميلي

 داري کل کشور اقدام شود.و شرکت ملی نفت ايران با خزانه
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 «2»تبصره  «2»تبصره 

دولتی هاي بنگاه مصارف مربوط به واگذاري 1396شود در سال به دولت اجازه داده می (الف

قانون اساسی را از طريق جدول  وچهارمهاي کلی اصل چهلسياست «د»بند  «2» موضوع جزء

هاي خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی اين قانون و بدهی خود به بخش 13شماره 

الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات سهام و سهم منابع حاصل از فروش غيردولتی را از محل

هاي کلی اصل سياست «د»بند  «2»استثناي موارد مندرج در جزء دولتی بههاي شرکت و

 اين قانون پرداخت کند. 18قانون اساسی را از طريق جدول شماره وچهارم چهل

 دولتی هايبنگاه واگذاري به مربوط مصارف 1395 سال در شودمی داده اجازه دولت به (الف

 طريق از را اساسی قانون وچهارمچهل اصل کلی هايسياست «د»بند  «2» جزء موضوع

 عمومی نهادهاي و تعاونی و خصوصی هايبخش به خود بدهی و قانون اين 13 جدول

 هايشرکت و مؤسسات و دولت به متعلق الشرکهسهم و سهام واگذاري محل از را غيردولتی

 وچهارمچهل اصل کلی هايسياست «د»بند  «2» جزء در مندرج موارد استثنايبه دولتی

  .کند پرداخت قانون اين 18جدول  طريق از را اساسی قانون

هاي بنگاه و همچنين 1396در حال واگذاري در سال هاي بنگاه نظارت بيشتر بر منظوربه (ب

سازي )مادامی که اقساط آنها بابت واگذاري با سازمان خصوصیکنترلی، صورت به شده واگذار

سازي به سازمان ثبت اسناد ها ازسوي سازمان خصوصیاسامی اين بنگاه تسويه نشده است(،

شود. سازمان ثبت اسناد و و امالک کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران اعالم می

مديره و همچنين دخل هيئت  بت صورتجلسات مجامع عمومی وامالک کشور مكلف است ث

سازي مجوز کتبی از سازمان خصوصیأخذ  مزبور را پس ازهاي بنگاه و تصرف در اموال و امالک

انجام دهد. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران نيز موظف است طی دستورالعمل اعالمی به 

مذکور هاي بنگاه طاي هرگونه تسهيالت به، اعها و مؤسسات اعتباري خصوصی و دولتیبانک

 سازي نمايد.مجوز از سازمان خصوصیأخذ  را مشروط به

 همچنين و 1395 سال در واگذاري حال درهاي بنگاه بر بيشتر نظارت منظوربه (ب

 سازيخصوصی سازمان ازسوي هابنگاه اين اسامی کنترلی، صورتبه شده واگذارهاي بنگاه

. شودمی اعالم ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان به

 هيئت و عمومی مجامع صورتجلسات ثبت است مكلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان

 مجوزأخذ  از پس را مزبورهاي بنگاه امالک و اموال در تصرف و دخل همچنين و مديره

 موظف نيز ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک. دهد انجام سازيخصوصی سازمان از کتبی

 اعطاي دولتی، و خصوصی اعتباري مؤسسات و هابانک به اعالمی دستورالعمل طی است

 سازيخصوصی سازمان از مجوزأخذ  به مشروط را مذکورهاي بنگاه به تسهيالت هرگونه

 .نمايد

هاي شرکت ( در مورد2( قانون الحاق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )4رعايت ماده ) (ج

 الزامی است. 1396در حال واگذاري در سال 

هاي شرکت مورد در( 2) دولت مالی مقررات از بخشی تنظيم الحاق قانون( 4) ماده رعايت (ج

 .است الزامی 1395 سال در واگذاري حال در
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 «3»تبصره  «3»تبصره 

مجمع تشخيص مصلحت  27/10/1389مورخ  0101/66631با رعايت مصوبه شماره  (الف

بر باقيمانده عالوهها طرح برايفاينانس( ) تسهيالت تأمين مالی خارجی 1396نظام در سال 

شود. ( دالر تعيين می50.000.000.000هاي قبل، معادل ريالی پنجاه ميليارد )سهميه سال

بخش دولتی که داراي توجيه فنی، اقتصاد، هاي طرح اقتصاد تسهيالت مذکور را بهشوراي 

تعاونی و نهادهاي  بخش خصوصی وهاي طرح دهد.محيطی باشند، اختصاص میمالی و زيست

توانند از تسهيالت هاي عامل میالزم به بانکهاي با سپردن تضمين نيز عمومی غيردولتی

مصوب که منابع آنها از محل تسهيالت مالی هاي طرح کليه مورددر مذکور استفاده کنند. 

منظور تأييد اولويت به)ذيربط  یيتأييديه دستگاه اجراأخذ  شوند،خارجی )فاينانس( تأمين می

منظور صدور ضمانتنامه به) وزارت امور اقتصادي و دارايی براي استفاده از تأمين مالی خارجی(،

منظور کنترل تعادل و مديريت تراز ارزي به) ي اسالمی ايران، بانک مرکزي جمهوردولتی(

 بخش دولتی شاملهاي طرح صرفاً براي کنترل) کشور برنامه و بودجهو سازمان  کشور(

و بازپرداخت اصل  اي( ضروري بودههاي سرمايهتملک دارايیهاي طرح ها وتکشرهاي طرح

بينی شده در قانون بودجه طرح و يا منابع پيش ارزياز محل عايدات ها طرح و سود هريک از

استفاده از تسهيالت مالی خارجی، صرفاً براي تأمين مالی بخش باشد. قابل پرداخت می

 .اعم از کاال و خدمات مجاز استها طرح خارجی

در مواردي که استفاده از تسهيالت مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمين دولت 

منابع  شده ازأخذ  هاي تسهيالت مالیبر بازپرداخت اصل و هزينهايران مبنیجمهوري اسالمی 

باشد، وزير امور المللی میاي بينها و مؤسسات توسعههاي کارگزار خارجی و بانکبانک

وزيران به نمايندگی از طرف دولت هيئت  اقتصادي و دارايی مجاز است پس از تصويب

  و  رانيا یاسالم يساله پنجم توسعه جمهورقانون برنامه پنج يمدت اجرا ديبا توجه به تمد

مصلحت نظام  صيمجمع تشخ 27/10/1389مورخ  0101/66631مصوبه شماره  تيبا رعا

 هيسهم ماندهيبر باق( عالوهنانسي)فا یخارج یمال نيتأم التيسقف تسه 1395در سال 

 .شودیم نيي( دالر تع50.000.000.000) ارديليمپنجاه  یاليقبل، معادل ر يهاسال

 یخصوص يهابخش و يخدمات کشور تيري( قانون مد5موضوع ماده ) يیاجرا يهادستگاه

عامل  يهاالزم به بانک يهانيبا سپردن تضم یردولتيغ یعموم يو نهادها یو تعاون

( قانون 82اقتصاد براساس مفاد ماده ) ي. شورامذکور استفاده کنند التياز تسه توانندیم

 التيتسه ني، ا15/10/1389مصوب  ،رانيا یاسالم يجمهور هساله پنجم توسعبرنامه پنج

 يهابخش تيبا اولو یطيمحستيو ز یمال ،ياقتصاد ،یفن هيتوج يدارا يهارا به طرح

 التيمصوب که منابع آنها از محل تسه يهاطرح هي. کلدهدیاختصاص م یو تعاون یخصوص

وزارت  ربط،يذ یدستگاه اجراي دييتأبا  ديبا شودیم ني( تأمنانسي)فا یخارج یمال نيتأم

 يزيرو برنامه تيريمدو سازمان  رانيا یاسالم يجمهور يبانک مرکز ،يیو دارا يامور اقتصاد

صرفاً ها طرح از کيو بازپرداخت اصل و سود منابع هر  الذکر باشدفوق هيتوج يداراکشور 

طرح در قانون بودجه  شده ینيبشيمنابع پ ايو  يبرداردر دوران بهرهطرح  داتياز محل عا

طرح  ياستان محل اجرا یاز سهم اعتبارات آت تيطرح و در صورت عدم کفا بيزمان تصو

 .باشدیقابل پرداخت م

 کنندهنينزد کشور تأم رانيا یاسالم يو پرداخت از محل منابع موجود جمهور برداشت

 يرا برا یکاف يهاني( ممنوع است. دولت مكلف است تضمنانسي)فا یخارج یمال التيتسه

 .دينماأخذ  یردولتياز بازپرداخت بخش غ نانياطم
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مذکور را صادر و يا اختيار امضاي هاي طرح مورد نياز برايهاي کلی و يا اختصاصی ضمانتنامه

 آن را تفويض نمايد.

مل عاشود در صورتی که به هر دليلی، امكان ايفاي تعهد توسط بانک به دولت اجازه داده می

بخش خصوصی و تعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی فراهم نباشد، با پيشنهاد هاي طرح براي

وزيران از محل سرجمع بودجه سنواتی نسبت هيئت  دجه کشور و تصويبسازمان برنامه و بو

ف بانک عامل در انجام تعهدات يه اقدام کند. اين امر نافی وظاربه پرداخت تضامين صاد

 باشد.نمی

تضمين الزم از أخذ  غيردولتی، وزارت امور اقتصادي و دارايی پس ازهاي طرح درخصوص

صادر شده است، ها طرح ق مناسب و کافی از مجريانيوثاأخذ  هاي عامل که به پشتوانهبانک

 نمايد.نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می

 هيو بن یدفاع عيشامل صنا یدفاع يهاتبصره جهت طرح نياز اعتبارات ا %( 10)درصد  ده

 .گرددیم نهيهز یدفاع

هاي طرح اي با اولويتزيربنايی و توسعههاي طرح شود برايبه دولت اجازه داده می( ب

محيطی و فرهنگ و هنر، با رعايت بنيان، علوم و تحقيقات، کشاورزي، آب و خاک، زيستدانش

يا تضمين تسهيالت مالی، بالعوض يا أخذ  اين تبصره نسبت به «الف»سقف مقرر در بند 

ها، مؤسسات مالی خارجی و ( دالر از دولت5.000.000.000اعتباري تا مبلغ پنج ميليارد )

 المللی اقدام نمايد.بين

 

 «4»تبصره  «4»تبصره 

ها و مؤسسات بخشی از اهداف مندرج در قانون حمايت از شرکتتحقق  منظوربه (الف

( 5ماده ) «2»ويژه تبصره به 5/8/1389سازي نوآوري و اختراعات مصوب بنيان و تجاريدانش

دالر از محل صندوق توسعه  (200.000.000قانون مذکور معادل ريالی مبلغ دويست ميليون )

يابد. مبلغ ارزي بنيان خصوصی و تعاونی اختصاص میدانشهاي تشرک ملی بابت حمايت از

ها و مؤسسات از شرکت يتاز اهداف مندرج در قانون حما یبخشتحقق  منظوربه( الف

ماده  «2»تبصره  يژهوبه 5/8/1389و اختراعات مصوب  ينوآور سازييو تجار يانبندانش

دالر از محل صندوق  (200.000.000)يليون مدويست مبلغ  يالیقانون مذکور معادل ر (5)

. يابدیاختصاص مخصوصی و تعاونی  يانبندانشهاي شرکت از يتبابت حما توسعه ملی
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شود. تبديل دالر به ريال مذکور براي صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می

 گيرد.موضوع اين بند زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران صورت می

دالر  يل. تبدشودیبازگشت از منابع محسوب م یصندوق توسعه مل يمذکور برا يمبلغ ارز

 .گيردیصورت م يرانا یاسالم يبند زير نظر بانک مرکزي جمهور ينموضوع ا يالبه ر

نسبت به اعطاي تسهيالت  1396شود که در سال به صندوق توسعه ملی اجازه داده می (ب

 هاي خصوصی، تعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی برايگذاران بخشارزي به سرمايه

آوري گازهاي هاي مشترک و جمعاي باالدستی نفت و گاز با اولويت ميدانتوسعههاي طرح

 همراه و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام کند.

 يالتتسه ينسبت به اعطا 1395که در سال  شودیاجازه داده م به صندوق توسعه ملی (ب

 يبرا ی و نهادهاي عمومی غيردولتیتعاونی، خصوص يهابخش گذارانيهبه سرما يارز

آوري گازهاي و جمع مشترک هاييدانم يتنفت و گاز با اولو یباالدست ياتوسعههاي طرح

 يديتول ونفت و گاز موجود در مخازن  يتو بدون انتقال مالك وزارت نفت ينبا تضمهمراه 

 .کنداز آنها اقدام 

شود نسبت به اعطاي تسهيالت ارزي اجازه داده می 1396به صندوق توسعه ملی در سال  (ج

مختلف  شقوقاي توسعههاي طرح گذاران بخش خصوصی و يا تعاونی برايبه سرمايه

معرفی وزارت راه و شهرسازي و شهري بدون انتقال مالكيت و با ونقل درون و برونحمل

و يا وزارت کشور با تضمين اين وزارتخانه ذيربط  تابعه وهاي شرکت ها وتضمين سازمان

ا فروش خدمات حق دسترسی يأخذ  در قبالهاي کشور ها و دهياريسازمان امور شهرداري

 کنندگان اقدام کند.تا استهالک اصل سرمايه و سود آن از استفاده

 يالتتسه ينسبت به اعطا شودیاجازه داده م 1395در سال  یوق توسعه ملبه صند (ج

مختلف  موارد ياتوسعههاي طرح يبرا یتعاون ياو  یبخش خصوص گذارانيهبه سرما يارز

و  يوزارت راه و شهرساز یو با معرف يتبدون انتقال مالك شهريدرون و برون ونقلحمل

تا  یحق دسترسأخذ  وزارتخانه در قبال يناذيربط  تابعه وهاي شرکت ها وسازمان ينتضم

 .کندکنندگان اقدام و سود آن از استفاده يهاستهالک اصل سرما

( دالر نسبت 400.000.000شود معادل چهارصد ميليون )به صندوق توسعه ملی اجازه داده می (د

ها و مؤسسات گاههاي تحقيقاتی دانشبه اعطاي تسهيالت ارزي براي خريد تجهيزات آزمايشگاه

سيصد ميليون ) هاي علوم، تحقيقات و فناوريآموزش عالی، پژوهشی و فناوري وابسته به وزارتخانه

دالر( و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی )يكصد ميليون دالر( براساس فهرست مورد توافق 

دانشگاه مربوط و از هيئت امناي  هاي مذکور و سازمان برنامه و بودجه کشور با تضمينوزارتخانه

اقدام کند، تا پس از يک تنفس دوساله نسبت به بازپرداخت آن متناسب ذيربط  محل اختصاصی

 .بندي مورد تفاهم با صندوق اقدام نمايدبر زمانبا ميزان دريافتی و مبتنی
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دالر از محل صندوق توسعه ملی  (500.000.000) مبلغ پانصد ميليون 1395در سال  (د 

آبياري هاي طرح گيرد تا صرفاً برايت تسهيالت در اختيار بانک کشاورزي قرار میصوربه

هاي خصوصی و تعاونی پرداخت شود. اين اعتبار طی هشت سال از محل تحت فشار به بخش

گردد. تضمين اعتبار مذکور برعهده عوايد اجراي طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می

 باشد.دولت می

 «5»تبصره  «5»تبصره 

هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، وابسته و تابعه وزارتخانههاي شرکت به (الف

 دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد

و ميراث هاي انرژي اتمی ايران و سازمان بهداشت، درمان و آموزش پزشكیکشاورزي، 

شود با رعايت  قانون نحوه انتشار اوراق اجازه داده می فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري

تا سقف  و يا قانون بازار اوراق  بهادار جمهوري  اسالمی ايران  30/6/1376مشارکت مصوب 

داراي توجيه هاي طرح ريال براي اجراي (100.000.000.000.000هزار ميليارد ) يكصد

ميادين نفت و گاز مشترک با هاي طرح ها ومالی خود با اولويت اجراي پروژهفنی، اقتصادي و 

مسكن و ويژه وسائط نقليه برقی،  بهونقل هاي حملطرح هاي مرزي،همسايگان و مهار آب

کن، شيرينآبهاي طرح آبرسانی و تأمين آب، احداث و تكميلهاي طرح توسعه شهري،

هاي برق با هاي آب و فاضالب، نيروگاهخانهفاضالب، تصفيهآوري و انتقال تكميل شبكه جمع

( CHPهاي با راندمان باال مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما )اولويت پروژه

هاي طرح هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل( شبكهCCHPو برق و گرما و سرما )

تمام وزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي نيمهتانتكميل و تجهيز بيمارستمام ورزشی، نيمه

يافته، هاي شيميايی و همچنين مناطق محروم و کمتر توسعه، تبديل گاز به فرآوردهپزشكی

ورزش و جوانان، نفت، راه و شهرسازي،  هاي نيرو،هاي وابسته و تابعه وزارتخانهبه شرکت (الف

 دفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد

شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق اجازه داده می يرانا یاتم يسازمان انرژکشاورزي و 

ريال  (100.000.000.000.000)يليارد هزار م يكصدتا سقف  30/6/1376مصوب  ،مشارکت

ها پروژه ياجرا يتداراي توجيه فنی، اقتصادي و مالی خود با اولو انتفاعیهاي طرح براي اجراي

 ونقلحملهاي طرح ي،مرز يهاو مهار آب يگاننفت و گاز مشترک با همسا يادينمهاي طرح و

هاي طرح يلتكم وآب، احداث  ينو تأم یآبرسانهاي طرح ،ويژه وسائط نقليه برقیبه

آب و فاضالب،  هايخانهيهتصفآوري و انتقال فاضالب، تكميل شبكه جمع کن،يرينشآب

با راندمان باال مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق هاي با اولويت پروژه برق هاييروگاهن

 هاي انتقال و توزيع برق، احداث و تكميل( شبكهCCHP( و برق و گرما و سرما )CHPو گرما )

مناطق محروم و  ينو همچنهاي شيميايی تمام ورزشی، تبديل گاز به فرآوردهنيمههاي طرح

قانون تنظيم  (88)ماده  يتصكوک اسالمی و با رعا يااوراق مشارکت ريالی و  يافته،توسعه کمتر

ي شورا يبتصو که به يیهاطرح يو برا 27/11/1380مصوب  ،دولت یاز مقررات مال یبخش

 .کنندخود درخصوص اصل و سود، منتشر  با تضمين رسد،یم صاداقت
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( قانون تنظيم بخشی از مقررات 88اوراق مشارکت ريالی و يا صكوک اسالمی و با رعايت ماده )

رسد، با به تصويب شوراي اقتصاد می هايی کهو براي طرح 27/11/1380مصوب  ،مالی دولت

 منتشر کنند.، تضمين خود درخصوص اصل و سود

( 200.000.000.000.000ميليارد )دويست هزار شود تا مبلغ به دولت اجازه داده می (ب

و منابع حاصل را به رديف شماره  رريالی و ارزي منتشصورت به ريال اوراق مالی اسالمی

هاي تملک دارايیهاي طرح اين قانون واريز کند. منابع واريزي به 5جدول شماره  310108

يابد تا براساس ی( اين قانون اختصاص م1تمام مندرج در پيوست شماره )اي نيمهسرمايه

 کشور هزينه شود. برنامه و بودجهمبادله موافقتنامه با سازمان 

( ريال 50.000.000.000.000)يليارد پنجاه هزار مشود تا مبلغ به دولت اجازه داده می (ب

هاي طرح منظور اجراياوراق مشارکت ريالی با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به

توجيه فنی، اقتصادي و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر انتفاعی داراي 

 يزي. منابع وارکندقانون واريز  ينا( 5)جدول  310102را به رديف شماره  دهشأخذ  و وجوه

قانون  ينا 1شماره  يوستمندرج در پ تماميمهن اييهسرما هاييیتملک داراهاي طرح به

 ينهکشور هز يزيرو برنامه يريتمدس مبادله موافقتنامه با سازمان تا براسا يابدیاختصاص م

ها در بازار ها و ساير دستگاهها، بانکاعم از شرکت یاوراق به بخش دولت ينا يواگذارشود. 

  ممنوع است. يدپول و قبل از سررس

اين تبصره، قابل واگذاري به  «ب»و  «الف»بندهاي هاي طرح نرفتهاوراق مشارکت فروش (ج

در سقف مطالبات معوق طرح ها طرح کنندگان تجهيزات همانپيمانكاران، مشاوران و تأمين

 کشور است. برنامه و بودجهو سازمان ذيربط  حسابی، ذييبا تأييد رئيس دستگاه اجرا

تبصره، قابل واگذاري  ينا «ب»و  «الف»ي بندهاهاي طرح نرفتهاوراق مشارکت فروش (ج

در سقف مطالبات معوق ها طرح کنندگان تجهيزات همانبه پيمانكاران، مشاوران و تأمين

کشور  يزيرو برنامه يريتمدو سازمان ذيربط  حسابيذ يی،طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرا

  قابل بازخريد قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست. ده،ش اوراق واگذاراست. 

طور مشترک يا شود بههاي وابسته به آنها اجازه داده میهاي کشور و سازمانبه شهرداري (د

و با تأييد  1/9/1384مصوب  ،با رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايرانانفرادي 

 تا سقف پنجاه هزار ميليارد( کشورهاي ها و دهياريشهرداري اموروزارت کشور )سازمان 

با و اوراق مشارکت و صكوک اسالمی با تضمين خود  ( ريال000.000.000.00050.)

از  %( 50)ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري

طور مشترک شود بههاي وابسته به آنها اجازه داده میهاي کشور و سازمانبه شهرداري (د

)سازمان  و با تأييد وزارت کشور يرانا یاسالم يبا مجوز بانک مرکزي جمهوريا انفرادي 

اوراق  ريال (70.000.000.000.000)يليارد هفتاد هزار م تا سقفها( ها و دهياريشهرداري

با رعايت قانون نحوه مشارکت و صكوک اسالمی با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن 

حداقل پنجاه  .کنندها منتشر توسط شهردارينامه اجرايی آن انتشار اوراق مشارکت و آيين
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 يابد.قطار شهري اختصاص میهاي طرح سقف اوراق موضوع اين بند به

 

 

قطار شهري به نسبت هاي طرح اجرايتضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي 

ها است و تضمين پنجاه درصد %(  شهرداري 50درصد )%(  دولت و پنجاه  50درصد )پنجاه 

 باشد.می ورشک برنامه و بودجه%(  سهم دولت برعهده سازمان  50)

 يابد.قطار شهري اختصاص میهاي طرح از سقف اوراق موضوع اين بند به %( 50)درصد 
 1395شده سال صدور در سال  وراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيينمجوز فروش ا

 يقطار شهرهاي طرح ياجرا يبازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برا ينتضم. نافذ است

 ياتیبا نرخ مالها %(  شهرداري 50) درصد %(  دولت و پنجاه 50) درصد به نسبت پنجاه

 ريزيمديريت و برنامهسهم دولت برعهده سازمان  %(  50)و تضمين پنجاه درصد  است صفر

  .باشدکشور می

سال  دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه (هـ

تملک هاي طرح تسويه بدهی مسجل خود بابت منظورنام و يا بانام، صادر کند و بهصورت بیبه

شده برق و آب با قيمت تكليفی فروش آن در التفاوت قيمت تماماي و مابههاي سرمايهدارايی

کشور مصوب  عمومی( قانون محاسبات 20برق و آب مطابق ماده )هاي شرکت سنوات قبل به

(ريال 75.000.000.000.000به قيمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار ميليارد ) 1/6/1366

باشد و بور از پرداخت هرگونه ماليات معاف میبه طلبكاران غيردولتی واگذار کند. اسناد مز

 1/9/1384مصوب  ،عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايرانبه

شود. اسناد خزانه اسالمی از محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايی صادر می

و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات  قابليت دادوستد در بازار ثانويه برخوردار است

انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند. خريد و فروش اين اوراق 

 توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ممنوع است.

ي داربينی و خزانههاي سنواتی کل کشور پيشباز پرداخت اصل اين اوراق در قوانين بودجه

هاي مندرج در قوانين بودجه و يا سرجمع نسبت به تسويه آن کل کشور موظف است از رديف

 اقدام نمايد.

سال  ولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سهد (هـ

تملک هاي طرح تسويه بدهی مسجل خود بابت منظوربانام، صادر کند و به يانام و صورت بیبه

فروش آن در  يفیتكل يمتشده برق و آب با قتمام يمتالتفاوت قاي و مابههاي سرمايهدارايی

مصوب کشور  عمومی قانون محاسبات (20)برق و آب مطابق ماده هاي شرکت به لسنوات قب

ريال به  (75.000.000.000.000)يليارد هزار مهفتادوپنج به قيمت اسمی تا سقف  1/6/1366

عنوان و به باشدمی . اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معافکندان غيردولتی واگذار طلبكار

محسوب  1/9/1384مصوب  ،دار جمهوري اسالمی ايرانابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بها

دادوستد اسناد خزانه اسالمی از قابليت  شود.شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايی صادر می

در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها 

خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري  را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند.

 اسالمی ايران ممنوع است.
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هاي قطعی خود به اشخاص حقيقی و هیبد 1396شود در سال به دولت اجازه داده می (و

ايجاد شده،  1395حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 

پنجاه هزار ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تا مبلغ با مطالبات قطعی دولت )وزارتخانه

کند. بدين منظور خرجی تسويه  -جمعیصورت به ( ريال50.000.000.000.000ميليارد )

صادر « اوراق تسويه خزانه»وزارت امور اقتصادي و دارايی، اسناد تعهدي خاصی را با عنوان 

کند و در اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبكار و متقابالً بدهكار قرار می

و جرايی ا هايمنظور تسويه بدهی اشخاص ياد شده به دستگاهدهد. اين اسناد صرفاً بهمی

 گيرد. می رها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قراشرکت

 «پ»مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقيقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجراي بند 

هاي دولتی پذير و ارتقاي نظام مالی کشور به شرکت( قانون رفع موانع توليد رقابت2ماده )

هاي هاي مذکور بابت مواردي چون يارانه قيمتمنتقل شده است يا بدهی دولت به شرکت

 با تأييد سازمان حسابرسی( از طريق صدور اوراق تسويه خزانه قابل تسويه است.) تكليفی

و  يقیخود به اشخاص حق یقطع هايیبده 1395در سال  شودزه داده میبه دولت اجا (و

شده،  يجادا 1393سال  يانرا که در چارچوب مقررات مربوط تا پا یو خصوص یتعاون یحقوق

تا مبلغ  ( از اشخاص مزبوریسسات دولتؤها و مدولت )وزارتخانه یبا مطالبات قطع

 خرجی -صورت جمعیبه ( ريال125.000.000.000.000)وپنج هزار ميليارد يكصدوبيست

را با عنوان  یخاص ياسناد تعهد ايی،و دار يمنظور وزارت امور اقتصاد ينکند. بد يهتسو

 یو تعاون یخصوص یو حقوق يقیاشخاص حق يارو در اختکند میصادر  «خزانه يهاوراق تسو»

 يادشدهاشخاص  یبده يهتسو منظوراً بهاسناد صرف ين. ادهدیطلبكار و متقابالً بدهكار قرار م

 .گيردیمورد استفاده قرار م یها و مؤسسات دولتو شرکت يیاجرا يهابه دستگاه

شود تا کشور، به دولت اجازه داده میداري کلهاي خزانهمنظور استمرار جريان پرداختبه (ز

( ريال اسناد خزانه اسالمی منتشر و 100.000.000.000.000مبلغ يكصد هزار ميليارد )

کشور  برنامه و بودجهدار ابالغی ازسوي سازمان هاي اولويتاسناد مزبور را صرف تخصيص

کند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل  1396ال موضوع قانون بودجه س

اعتبارات دستگاه مزبور تسويه نمايد. اين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار 

 باشد.قابل دادوستد می

باشد و داري کل کشور میهاي خزانهتسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامی پرداخت

آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است. انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به تسويه 

شود تا مبلغ داري کل کشور، به دولت اجازه داده میهاي خزانهمنظور استمرار جريان پرداختبه (ز

و اسناد مزبور  ( ريال اسناد خزانه اسالمی منتشر100.000.000.000.000يكصد هزار ميليارد )

کشور موضوع قانون  ريزيمديريت و برنامهدار ابالغی ازسوي سازمان هاي اولويترا صرف تخصيص

کند و پرداخت اين اسناد را قبل از پايان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور  1395بودجه سال 

 باشد.ابل دادوستد میاين اسناد از ماليات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار ق .تسويه نمايد
باشد و داري کل کشور میهاي خزانهتسويه اين اسناد در سررسيد، مقدم بر تمامی پرداخت

 تسويه آن قبل از سررسيد توسط خزانه مجاز است.
 انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.
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 سال بعد ممنوع است.

سود اوراق سررسيد شده در سال شود جهت بازپرداخت اصل و به دولت اجازه داده می (ح

( ريال اوراق اسالمی با سررسيد 50.000.000.000.000تا معادل پنجاه هزار ميليارد ) 1396

هاي هاي مترتب بر انتشار اين اوراق در بودجهساله منتشر نمايد. اصل و سود و هزينهتا پنج

هاي مندرج در فداري کل کشور موظف است از رديبينی و خزانهسنواتی کل کشور پيش

 .بودجه و يا سرجمع بودجه نسبت به تسويه اين اوراق اقدام نمايد

 

 

شود با تصويب شوراي اجازه داده میذيربط  کت دولتی تابعهربه وزارت نفت از طريق ش (ط

يت ميادين مشترک نسبت به ونفت و گاز با اولهاي طرح گذاري درمنظور سرمايهاقتصاد به

ريالی از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد  -مشارکت ارزيانتشار اوراق 

( ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت 50.000.000.000.000)

 نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

 «1»تبصره 

شود با تصويب شوراي اجازه داده میذيربط  دولتی تابعهبه وزارت نفت از طريق شرکت  (ج

مشترک نسبت به  نفت و گاز با اولويت ميادينهاي طرح گذاري درسرمايه منظوراقتصاد به

ريالی از طريق بازار سرمايه در سقف پنجاه هزار ميليارد  -انتشار اوراق مشارکت ارزي

بازپرداخت اصل و سود اين اوراق توسط وزارت ( ريال با تضمين 50.000.000.000.000)

 .نفت از محل افزايش توليد همان ميادين نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند

بازپرداخت اصل و سود اوراق منظور به شودبه شرکت ملی نفت ايران اجازه داده می (ي

ده و همچنين ريالی سررسيد شده، تسهيالت بانكی و تضامين سررسيد ش -مشارکت ارزي

باالدستی هاي طرح هاي سررسيد شده به پيمانكاران قراردادهاي بيع متقابلبازپرداخت بدهی

( دالر از محل انتشار اوراق مالی 3.000.000.000نفت و گاز تا سقف معادل سه ميليارد )

جمهوري  ريالی با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و يا قانون بازار اوراق بهادار -ارزي

وزيران استفاده نمايد. شرکت ملی نفت ايران موظف است اصل هيئت  اسالمی ايران با تصويب

 سال از محل منابع داخلی خود تسويه نمايد. 5و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا 

 

. 
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هاي دولت براي استفاده از دارايیمنظور به شودبه وزارت امور اقتصادي و دارايی اجازه داده می (ك

ها بينی شده در اين قانون و ساماندهی و مديريت دارايیاسالمی پيشيا ساير اوراق انتشار صكوک 

و اموال در مالكيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول 

اجرايی  هايمنقول دستگاهاطالعات اموال غير هاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامعو ساير دارايی

ها و اموال سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايی)

منظور به استثناي انفال( قانون مديريت خدمات کشوري به5موضوع ماده )اجرايی  هايدستگاه

ارزيابی توسط کارشناسان رسمی، شناسايی، تعيين و تغيير پشتوانه انتشار صكوک اسالمی نظير 

وزيران اقدام هيئت  و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب يبردار، واگذاربهره

 8/7/1386مصوب  ،قانون مديريت خدمات کشوري (5موضوع ماده )اجرايی  هايکند. کليه دستگاه

قانون تنظيم ( 69)ماده  «10»ت عمومی کشور و تبصره ( قانون محاسبا137در اجراي ماده )

بخشی از مقررات مالی دولت مكلفند ضمن همكاري الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ 

ها و فضاهاي اداري اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان

اي يا راي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند؛ اجارهکه دادر اختيار يا تصرف اعم از اين

وقفی يا ملكی و ... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير 

کد( ) شناسهأخذ  بردار، فروش اموال غيرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور وبهره

 رهگيري ممنوع است.

 

هاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي انتشار صكوک اسالمی براي دستگاه

ها حسب مورد منوط به ها و اموال اين دستگاهحكومتی غير قوه مجريه و استفاده از دارايی

 ترين مقام آنها است.موافقت عالی

هاي دولت براي استفاده از دارايی رمنظوشود بهبه وزارت امور اقتصادي و دارايی اجازه داده می (ح

ها و اموال در شده در اين قانون و ساماندهی و مديريت دارايی بينیانتشار صكوک اسالمی پيش

مالكيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول و ساير 

ی )سادا( يهاي اجراموال غيرمنقول دستگاههاي دولت، ضمن اجراي سامانه جامع اطالعات ادارايی

ها و اموال حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و استفاده از دارايی

اموال استثناي انفال، ( قانون مديريت خدمات کشوري به5ی موضوع ماده )يهاي اجرادستگاه

( قانون 83) مندرج در اصل هشتادوسوم هاي زير نظر مقام معظم رهبري و موارد و مصاديقدستگاه

انتشار صكوک اسالمی نظير ارزيابی توسط کارشناسان رسمی، شناسايی،  منظور پشتوانهبه اساسی

بردار، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور با تصويب هيئت تعيين و تغيير بهره

( قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 5ی موضوع ماده )يهاي اجراوزيران اقدام کند. کليه دستگاه

( قانون 69ماده ) «10»( قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 137در اجراي ماده ) 8/7/1386

تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مكلفند ضمن همكاري الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از 

ها و رمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمانتاريخ ابالغ اين قانون نسبت به ثبت کليه اموال غي

فضاهاي اداري در اختيار يا تصرف اعم از اينكه داراي سند مالكيت بوده يا فاقد سند مالكيت باشند، 

اي يا وقفی يا ملكی و... در سامانه اقدام نمايند. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، هاجار

شناسه أخذ  ال غيرمنقول دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور وبردار، فروش اموتغيير بهره

 .)کد( رهگيري ممنوع است
هاي وابسته به قوه قضائيه، قوه مقننه و ساير نهادهاي انتشار صكوک اسالمی براي دستگاه

ها حسب مورد منوط به ها و اموال اين دستگاهحكومتی غير قوه مجريه و استفاده از دارايی

  .ترين مقام آنها استت عالیموافق
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 «6»تبصره  «6»تبصره 

و  3/12/1366مصوب  ،هاي مستقيم( قانون ماليات84سقف معافيت مالياتی موضوع ماده ) (الف

در سال  ( ريال180.000.000، مبلغ يكصد و هشتاد ميليون )1396اصالحات بعدي آن در سال 

 شود.تعيين می

مصوب  ،هاي مستقيم( قانون ماليات84) مادهسقف معافيت مالياتی موضوع  (الف

وشش ميليون يكصدوپنجاه، مبلغ 1395 و اصالحات بعدي آن در سال 3/12/1366

 .شوددر سال تعيين می ( ريال156.000.000)

و اصالحات بعدي  17/2/1387مدت اجراي آزمايشی قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب  (ب

 شود.تمديد می 1396آن تا پايان سال 

و اصالحات  17/2/1387مصوب  ،افزودهمدت اجراي آزمايشی قانون ماليات بر ارزش (ب

 .دشومی يدتمد 1395تا پايان سال بعدي آن 

 و سازمان امور عشايري ايرانآبفاي شهري سراسر کشور  هاي شرکت وزارت نيرو از طريق (ج

ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ شهري، بهبهاي مكلف است عالوه بر دريافت نرخ آب

داري کل کشور واريز کند. ريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه (150يكصد و پنجاه )

ريال از  (700.000.000.000وجوه دريافتی تا سقف هفتصد ميليارد ) %( 100) صددرصد

يابد. اعتبار  جهت آبرسانی شرب روستايی و عشايري اختصاص میمحل حساب مذکور صرفاً

ماهه از هاي کشور در مقاطع سهمذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استان

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين طريق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزيع می

و يا ها و فاضالب روستايی استان آبهاي شرکت ها واستان  ريزيمديريت و برنامهسازمان 

 شود.هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات نمیسازمان امور عشاير ايران 

بر دريافت هاي آبفاي شهري سراسر کشور مكلف است عالوهوزارت نيرو از طريق شرکت (ج

( ريال 150)وپنجاه ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصدشهري، بهبهاي نرخ آب

وجوه  %( 100) درصد صد .کندداري کل کشور واريز ن آب دريافت و به خزانهامشترکاز 

( ريال از محل حساب مذکور صرفاً 700.000.000.000) رديليامهفتصد دريافتی تا سقف 

يابد. اعتبار مذکور براساس شاخص اختصاص می و عشايري جهت آبرسانی شرب روستايی

ماهه از طريق شرکت مهندسی هاي کشور در مقاطع سهکمبود آب شرب سالم بين استان

و  يريتمد شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمانآب و فاضالب کشور توزيع می

. وجوه فوق شودينه ها هزهاي آب و فاضالب روستايی استانها و شرکتاستان يزيربرنامه

 . شودمشمول ماليات نمی

 -جمعیصورت به ها و تخفيفات مالياتی و گمرکی راتا معافيت ندموظفاجرايی  هايدستگاه (د

 هاي مربوط ثبت نمايند.خرجی در حساب

ها و تخفيفات مالياتی تا معافيت را موظف کندذيربط  هاي اجرايیدستگاه توانددولت می (د

 هاي مربوط ثبت نمايند.خرجی در حساب -صورت جمعیو گمرکی را به

( ريال 50( قانون حمايت از صنعت برق کشور به ميزان پنجاه )5عوارض موضوع ماده ) (هـ

گردد تا پس از مبادله ( ريال تعيين می11.000.000.000.000در سقف يازده هزار ميليارد )

 .موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف گردد

ازاي هر کيلووات ساعت برق بر دريافت بهاي برق بهوزارت نيرو موظف است، عالوه (هـ

ن اعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکريال به (30) شده، مبلغ سیفروخته

. وجوه حاصله کندهاي کشاورزي دريافت ن خانگی روستايی و چاهاي مشترکاستثنابرق به
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هفت هزار تا سقف و حداکثر شود می کشور واريز کل داريخزانهبه حساب خاصی نزد 

هاي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه ( ريال7.000.000.000.000)ميليارد 

 شود.هزينه میبرق روستايی و توليد برق تجديدپذير و پاک توسط شرکت توانير 

 1396شود در سال ها( اجازه داده میها و دهياريشهرداريامور )سازمان  وزارت کشور به (و

 هفت افزوده معادلماليات بر ارزش ( قانون39) ماده «2» از وجوه تبصره %( 20)درصد  بيست

گيرد را براي ( ريال که در اختيار آن وزارتخانه قرار می7.000.000.000.000) هزار ميليارد

آالت خدماتی و عمرانی شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها کمک و تأمين ماشين

 نه کند.هزي %( 30)و سی درصد  %( 70)به نسبت هفتاد درصد  به ترتيب

 1395سال  در شودیها( اجازه داده مها و دهياري)سازمان شهرداري وزارت کشور به (و

 افزوده معادلبر ارزشيات مال قانون (39) ماده «2» از وجوه تبصره %( 20) درصد بيست

 گيردیآن وزارتخانه قرار م يارريال که در اخت (7.000.000.000.000)يليارد م هزار فته

هزار نفر جمعيت يكصد  يرز يهاشهر یو عمران یخدمات آالتشينما ينکمک و تأم يرا برا

  %( هزينه کند. 30و سی درصد ) %( 70)درصد روستاها به نسبت هفتاد و 

قانون بودجه  «6»تبصره  «ز»هاي نقل و انتقال حق واگذاري محل که در اجراي بند پرونده (ز

 هاي مستقيمکل کشور ماليات آنها قطعی نشده است، تابع قانون و مقررات ماليات 1395سال 

 .باشد( و اصالحات بعدي آن می1366مصوب )

منظور تحقق درآمدهاي مالياتی و رعايت انضباط مالی، نقل و انتقال به 1395در سال  (ز

و ماليات نقل و انتقال حق  %( 5)قطعی امالک به مأخذ ارزش معامالتی به نرخ پنج درصد 

در  %( 30)واگذاري محل به مأخذ ده برابر ارزش معامالتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد 

 باشد.مالكان عين يا صاحبان حق میتاريخ انتقال از طرف 
حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل 

هاي نقل و برداري کليه پروندهوکار درحال فعاليت و بهرهيا حقوق ناشی از موقعيت کسب

 باشد.حكم می انتقال مالياتی که تا تصويب اين قانون به قطعيت نرسيده است، مشمول اين

افزوده برخی از ماليات بر ارزش 1396تواند در سال سازمان امور مالياتی کشور می (ح

افزوده را که در حلقه آخر زنجير ديان حقيقی مشمول قانون ماليات بر ارزشؤهاي مگروه

گيرند را براساس ميزان فروش و اعمال ضريب ارزش فعاليت افزوده قرار میماليات بر ارزش

 آن بخش تعيين نمايد.
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و همچنين احكام مالياتی  31/4/1394 هاي مستقيم مصوباصالحيه قانون ماليات (ح 

و الحاق  1/2/1394پذير و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب قوانين رفع موانع توليد رقابت

 .باشدمجري می 1395( در سال 2برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )

نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران مكلف است قبل از تعويض پالک انواع خودرو  (ط

افزوده نسبت به کنترل قبض دريافت ماليات نقل و ( قانون ماليات بر ارزش43موضوع ماده )

انتقال موضوع ماده ياد شده مطابق جدول اعالمی سازمان امور مالياتی کشور از معامل و يا 

 نمايد.وکيل وي اقدام 

 

 «7»تبصره  «7»تبصره 

برداري آنها به کننده سنگ آهن که پروانه بهرهکليه اشخاص حقيقی و حقوقی استخراج (الف

تابعه است هاي شرکت )ايميدرو( و نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران

موضوع بند ) 1395سال  پايانتا برداري از معادن فوق حق انتفاع پروانه بهرهبدهی موظفند 

 1394و  1393 هايسال قانون بودجه «10»، تبصره 1392 سال ماده واحده قانون بودجه 55

 5جدول شماره  130419را به حساب درآمد عمومی رديف  (1395قانون بودجه  7و تبصره 

 داري کل کشور پرداخت کنند.اين قانون نزد خزانه

 

 

 

 

 

 

برداري آنها آهن که پروانه بهره کننده سنگکليه اشخاص حقيقی و حقوقی استخراج (الف

تابعه هاي شرکت به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران )ايميدرو( و

حق بابت موظفند  باشندتابعه میهاي شرکت ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور واست 

مبلغ فروش  %( 20)درصد  بيست 1395سال در برداري از معادن فوق انتفاع پروانه بهره

اين  5جدول  130419را به حساب درآمد عمومی رديف  محصوالت خودسنگ آهن يا 

 داري کل کشور پرداخت کنند.قانون نزد خزانه
نزولی در  پلكانی صورتگذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع بهصورت سرمايهدر 

وصول خواهد  1395طول زنجيره فرآوري توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 

 شد.
گيرد که زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه هايی تعلق میموارد فوق صرفاً به شرکت

 دهند.همان شرکت انجام 
با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام  ءهاي موضوع اين جزدر صورتی که شرکت
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از محل اعتبارات  130423 و 130419درآمد واريزي موضوع رديف  %( 43)چهل و سه درصد 

از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختيار صندوق  530000-151رديف 

از طريق  130419از مبالغ واريزي موضوع رديف  %( 42)ودو درصد چهلبازنشستگی فوالد و 

( سازمان توسعه و نوسازي %08هشتاد درصد )) 530000-118و  530000-80هاي رديف

شناسی و اکتشافات معدنی ( سازمان زمين%20معادن و صنايع معدنی ايران و بيست درصد )

اکتشافی، هاي طرح گيرد تا جهتکشور( در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

 عدنیتمام منيمههاي طرح و تكميل معادن هاي معدنی و ايمنیزيرساخت و تكميلايجاد 

 هزينه شود.

 %( 10)دستی کنند به ميزان ده درصد گذاري در معادن و صنايع معدنی پايينبه سرمايه

  .شودبرداري محاسبه میگذاري صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهرهسرمايه
از  530000-515بار رديف از محل اعت 130423درآمد موضوع رديف  %( 50پنجاه درصد )

مبلغ چهار و طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختيار صندوق بازنشستگی فوالد 

از مبالغ واريزي موضوع رديف  ( ريال4.300.000.000.000) هزار و سيصد ميليارد 

 داري کل کشوريافته توسط خزانه صورت تخصيصدريافتی به اين تبصره با ميزان 130419

%( سازمان توسعه  80درصد ) )هشتاد 530000-191و  530000-28 هاياز طريق رديف

شناسی و %( سازمان زمين 20بيست درصد ) و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران و

 گيرد تا جهتدر اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می (اکتشاف معدنی کشور

هاي ايجاد زيرساخت محيطی وزيست کاربردي،پژوهشی هاي طرح اکتشافی،هاي طرح

( ريال از 300.000.000.000مبلغ سيصد ميليارد )هزينه شود .  معدنیمعدنی و ايمنی 

 .شودیم یمعدن يهارساختيصرف ز 1304011006اين جزء از طريق طرح  درآمد

استان هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين  1395ماليات بر درآمد سال 

 .شودمحل استقرار معدن واريز می

گمرک جمهوري اسالمی ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کاالهاي  (ب

( قانون امور گمرکی مصوب 68( تا )66وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد )

ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتی از خزانه که تا پايان سال تسويه  22/8/1390

 نمايد اقدام کند.می

گمرک جمهوري اسالمی ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کاالهاي  (ب

( قانون امور گمرکی مصوب 68( تا )66وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد )

ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتی از خزانه که تا پايان سال تسويه  1390/ 8/ 22

  د.نمايد، اقدام کنمی

قانون اساسی و با عنايت و لغو  وچهارمهاي کلی اصل چهلدر اجراي قانون اجراي سياست (ج

و اصالحات بعدي آن وزارت صنعت،  29/12/1307قانون انحصار دولتی دخانيات مصوب 

وچهارم قانون اساسی و با عنايت به هاي کلی اصل چهلدر اجراي قانون اجراي سياست (ج

وزارت صنعت،  و اصالحات بعدي آن29/12/1307لغو قانون انحصار دولتی دخانيات مصوب 
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وه دريافتی شرکت دخانيات جمعدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه و

محصوالت دخانی پس از تاريخ  انحصارت )هولوگرام( و ساير حقوق اشنگمايران بابت تما

مصوبه واگذاري سهام شرکت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگی »االجرا شدن الزم

براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد « کارکنان صنعت فوالد

اين قانون واريز  5جدول شماره  130421داري کل کشور موضوع رديف عمومی نزد خزانه

سازي وظايف حاکميتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در کند. همچنين تا شفاف

وچهارم قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن هاي کلی اصل چهلتطبيق با قانون اجراي سياست

يافتی و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی در

  به رديف درآمدي مذکور واريز کند. 1396بابت واردات و توليد محصوالت دخانی را طی سال 

 

معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتی شرکت دخانيات 

نگاشت )هولوگرام( و ساير حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاريخ ايران بابت تمام

مصوبه واگذاري سهام شرکت مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگی »االجرا شدن الزم

ارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد براساس گز« کارکنان صنعت فوالد

اين قانون واريز کند.  5جدول  130421داري کل کشور موضوع رديف عمومی نزد خزانه

سازي وظايف حاکميتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در همچنين تا شفاف

وزارت صنعت،  وچهارم قانون اساسی،هاي کلی اصل چهلتطبيق با قانون اجراي سياست

معدن و تجارت موظف است درآمدهاي حاصل از صدور مجوزها و هرگونه حقوق دولتی 

به رديف درآمدي مذکور 1395دريافتی بابت واردات و توليد محصوالت دخانی را طی سال 

 کند.واريز 

بر ماليات و توليد و واردات انواع سيگار و محصوالت دخانی عالوه 1396از ابتداي سال  (د

 شرح زير است:افزوده، مشمول ماليات بهعوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش

( درصد و وارداتی به 20) ماليات هر پاکت انواع سيگار توليد داخلی به ميزان بيست. 1-1

 گردد.فروشی تعيين می( درصد قيمت خرده30ميزان سی )

ماليات انواع توتون پيپ و تنباکوي معسل يا سنتی آماده مصرف توليد داخلی به ميزان  .2-1

 گردد.فروشی تعيين می( درصد قيمت خرده30( درصد و وارداتی به ميزان سی )20بيست )

 موظف است:  1396وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال  .2

ت دخانی مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين فروشی انواع سيگار و محصوالقيمت خرده. 1-2

 بند را به مراجع ذيربط و براي درج بر روي پاکت محصول اعالم نمايد.

امكان دسترسی بر خط سازمان امور مالياتی کشور به سيستم اطالعاتی واردات، توليد . 2-2

 خانی را فراهم نمايد.دو توزيع سيگار و انواع محصوالت 

( 500فروشی هر نخ سيگار وارداتی مبلغ پانصد )خرده به قيمت 1395از ابتداي سال  (د

( ريال 100( ريال و توليد داخلی مبلغ )350ريال و توليد مشترک مبلغ سيصدوپنجاه )

شود. وزارت امور اقتصادي و دارايی مكلف است مبالغ مزبور را از عنوان عوارض اضافه میبه

اب درآمد عمومی موضوع رديف و به حسأخذ  واردکنندگان و توليدکنندگان حسب مورد

 .اين قانون واريز نمايد 5جدول  160155
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افزوده خواهد بود. ده تابع کليه احكام مقرر در قانون ماليات بر ارزشماليات موضوع اين ما. 3

سازمان امور مالياتی کشور مكلف است ماليات موضوع اين تبصره را وصول و آن را به رديف 

 داري کل کشور واريز نمايد.اين قانون نزد خزانه 5جدول شماره  160168درآمدي شماره 

قانون، کليه ماليات و عوارض بر توليد و واردات انواع سيگار و االجرا شدن اين با الزم. 4

 «ب»افزوده حقوق ورودي، حق انحصار و بند استثناي ماليات بر ارزشمحصوالت دخانی به

( لغو 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت ) (69)ماده 

 گردد.می

منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگی فوالد، دولت مكلف است نسبت به تأديه به (ـه

بينی شده در اعتبارات پيشاز محل  ( ريال000.000.000.00012.هزار ميليارد )دوازده 

-98و  «7»تبصره  «الف»موضوع بند ) 005300-151هاي و همچنين رديف 18جدول 

اقدام نمايد تا به پرداخت  اين قانون 9جدول شماره  «7»تبصره  «ج»موضوع بند ) 530000

بينی صندوق مذکور اختصاص يابد. در صورت عدم تحقق اعتبارات پيشحقوق بازنشستگان 

نسبت به پرداخت  1396تواند از محل سرجمع درآمد عمومی سال الذکر، دولت میشده فوق

هاي فيمابين دولت و صندوق ياد شده منظور اعتبار مذکور اقدام نمايد رقم مزبور در حساب

 گردد.می

منظور رد بخشی از ديون دولت به صندوق بازنشستگی فوالد دولت مكلف است نسبت به (ـه

دولت در درآمدهاي عمومی از محل  ريال( 000.000.00018.)هجده هزار ميليارد به تأديه 

اقدام شود رقم مزبور در به پرداخت حقوق بازنشستگان  نسبتاقدام نمايد تا  1395سال 

  گردد.هاي فيمابين دولت و صندوق ياد شده منظور میحساب

هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران و توسعه شود مطالبات سازمانبه دولت اجازه داده می (و

ايدرو و ايميدرو( و شرکت ملی صنايع پتروشيمی از ) انو نوسازي معادن و صنايع معدنی اير

دولت بابت سهم آنها از واگذاري سهام مطابق قوانين مربوط و تأمين سرمايه بانک تخصصی 

را با بدهی آنها تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد  1396صنعت و معدن مربوط به قبل از سال 

 تهاتر نمايد. -یخرج -جمعیصورت به ( ريال2.500.000.000.000)
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 «8»تبصره  «8»تبصره 

هاي مربوط به تهيه و نصب کنتور حجمی يا شود کل هزينهبه وزارت نيرو اجازه داده می

بخشی، تغذيه مصنوعی و تعادل»هاي طرح هاي کشاورزي را از محل اعتباراتهوشمند چاه

 ماه ( و بدون 36)و طی سی و شش ماه پرداخت « اين قانون 1کنترل سيل پيوست شماره 

( 100%) صدصد در کند.داري کل کشور واريز ها دريافت و به حساب خزانهسود از صاحبان چاه

تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی در اختيار وزارت هاي طرح وجوه واريزي صرفاً براي اجراي

 گيرد.نيرو قرار می

حجمی يا  و نصب کنتور يهتهمربوط به  هايينهکل هز شودیاجازه داده م يروه وزارت نب

و  یمصنوع يهتغذ ی،بخشتعادل»هاي طرح را از محل اعتبارات يکشاورز يهاچاه هوشمند

 .کند پرداخت «اين قانون 1شماره يل پيوست کنترل س

 «9»تبصره  «9»تبصره 

هاي علم و فناوري اجازه داده ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکبه دانشگاه (الف

ها اقدام کنند تسهيالت از بانکأخذ  نسبت به 1395شود تا سقف درآمد اختصاصی سال می

اي خود استفاده نمايند و نسبت به هاي سرمايهتملک دارايیهاي طرح و در جهت تكميل

 بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

اجازه داده هاي علم و فناوري و پارکها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه (الف

کنند ها اقدام از بانک يالتتسهأخذ  نسبت به 1394شود تا سقف درآمد اختصاصی سال می

اي خود استفاده نمايند و نسبت به هاي سرمايهتملک دارايیهاي طرح و در جهت تكميل

 خود اقدام کنند. بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و هاي رفاه دانشجويان وزارتخانهصندوق (ب

آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسالمی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي شهريه 

واريز  160160را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع رديف  1393تا   1385هاي سال

(ريال از محل 450.000.000.000د. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليارد )کنن

يابد تا به عنوان کمک به اين قانون اختصاص می 9جدول شماره  530000-141رديف 

 گردد.صندوق رفاه دانشجويان تلقی  افزايش سرمايه

 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان رفاه دانشجويان وزارتخانه هايصندوق (ب

 شهريه هاياز بازپرداخت وام صلوجوه حاموظفند و آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسالمی 

واريز  160160را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع رديف  1393تا  1385هاي سال

( ريال از محل 450.000.000.000نجاه ميليارد )کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصدوپ

عنوان کمک به افزايش يابد تا بهاين قانون اختصاص می 9جدول  530000-441رديف 

 گردد.صندوق رفاه دانشجويان تلقی  سرمايه
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هاي به صندوق 1395تا سال  1385شده پرداختی از سال  ( وجوه اداره%100) درصد صد (ج

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی وزارتخانهرفاه و دانشجويان 

هاي رفاه دانشجويی تلقی عنوان کمک جهت افزايش سرمايه صندوقو دانشگاه آزاد اسالمی به

هاي و همچنين ساير منابع ناشی از فعاليتهاي مذکور  شود. وجوه حاصل از بازپرداخت واممی

ريال در قالب درآمد  (11.300.000.000.000ر و سيصد ميليارد )تا سقف يازده هزاصندوق 

 رسد.اختصاصی براي پرداخت مجدد به دانشجويان به مصرف می

هاي به صندوق 1394تا سال  1385شده پرداختی از سال  ( وجوه اداره%100درصد ) صد (ج

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش رفاه و دانشجويان وزارتخانه

هاي رفاه عنوان کمک جهت افزايش سرمايه صندوقپزشكی و دانشگاه آزاد اسالمی به

هاي مذکور تا سقف يازده هزار و شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وامدانشجويی تلقی می

( ريال در قالب درآمد اختصاصی براي پرداخت 11.300.000.000.000د )سيصد ميليار

 رسد.مجدد به دانشجويان به مصرف می

ويژه بازنشستگان، دولت منظور ارتقاي کيفيت مدارس و پرداخت مطالبات فرهنگيان بهبه (د 

هاي اي و تملک دارايیدوازدهم اعتبارات هزينهمكلف است ماهيانه معادل يک درصد از يک

ها و مؤسسات انتفاعی سودده وابسته به دولت مندرج در هاي دولتی، بانکاي شرکتسرمايه

اين قانون منظور کند.  5جدول  130424اين قانون را کسر و در رديف شماره  3پيوست 

 رسد.اين قانون به مصرف می 9جدول  530000-151درآمد حاصله از محل رديف 

 

  
دولت مكلف است مقدمات تحصيل دانشجويان تحت حمايت کميته امداد امام خمينی  (هـ

 صورت رايگان فراهم کند.ها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بهرا در دانشگاه)ره( 

 «10»تبصره  «10»تبصره 

(ريال 2.500.000.000.000)اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد بيمههاي شرکت (الف

هر از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی که براساس فروش بيمه )پرتفوي( 

هفتگی به درآمد صورت به رسدعالی بيمه میتصويب شوراي ها تعيين و بهيک از شرکت

وجوه داري کل کشور واريز کنند. اين قانون نزد خزانه 5جدول شماره  160111عمومی رديف 

نيروي انتظامی جمهوري   اي کشور وجادهونقل حمل سازمان راهداري وواريزي در اختيار 

 530000-20    گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع رديفاسالمی ايران قرار می

ريال از اصل  (2.500.000.000.000) ميلياردپانصد  و دوهزار اي مكلفند مبلغبيمه هايشرکت (الف

ها هر يک از شرکتحق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی که براساس فروش بيمه )پرتفوي( 

 160111صورت هفتگی به درآمد عمومی رديف رسد بهعالی بيمه میتصويب شوراي تعيين و به

ي انتظامی داري کل کشور واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيرواين قانون نزد خزانه 5جدول 

 530000-20   موضوع رديف گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفاتجمهوري اسالمی ايران قرار می

. بيمه مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف به نظارت بر اجراي اين شودزينه اين قانون ه 9جدول 
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اين قانون هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف به نظارت  9 جدول شماره

بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل هاي شرکت ين بند است. وجوه واريزيبر اجراي ا

 شود.قبول مالياتی محسوب می

ل مالياتی محسوب عنوان هزينه قابل قبوهاي بيمه موضوع اين بند بهوجوه واريزي شرکت بند است.

  شود.می

مدت اجراي آزمايشی قانون اصالح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدنی دارندگان وسايل  (ب 

و اصالحات بعدي آن تا  16/4/1387ثالث مصوب نقليه موتوري زمينی در مقابل شخص 

 شود.االجرا شدن قانون جديد تمديد میزمان الزم

 «11»تبصره  «11»تبصره 

و مواردي  با اولويت زنان معسرمنظور تأمين کسري اعتبارات ديه محكومان معسر  به (الف

باشد، وزارت دادگستري مجاز است با المال يا دولت میکه پرداخت خسارات برعهده بيت

سه هزار و پانصد ميليارد نظارت صندوق تأمين خسارت بدنی حداکثر تا  هيئت  تصويب

 (24)ماده  «ج»و  «ث»موضوع بندهاي ريال از منابع درآمد ساالنه ( 3.500.000.000.000)

را از  الث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليهثقانون بيمه اجباري خسارات وارده به شخص 

دريافت و هزينه کند. مديرعامل  اين قانون 7جدول شماره  110000-5محل اعتبارات رديف 

دادگستري مبلغ ياد شده را به نسبت در مقاطع صندوق مزبور مكلف است با اعالم وزير 

 ماهه در اختيار وزارت دادگستري قرار دهد.سه

که پرداخت خسارات  يمحكومان معسر و موارد يهاعتبارات د يکسر ينمنظور تأمبه (لفا

با تصويب هيئت نظارت مجاز است  يوزارت دادگستر باشد،یدولت م يا الماليتبرعهده ب

انه با ياز مازاد منابع درآمد سال %( 50) درصد پنجاهحداکثر تا  خسارت بدنیصندوق تأمين 

 (11) ادهم «و»و  «هـ» موضوع بندهاي یبدن يهاخسارت ينصندوق تأم ينهاحتساب هز

در  ينیزم يموتور يهنقل يلدارندگان وسا یمدن يتولئمس ياجبار يمهقانون اصالح قانون ب

 – 64از محل اعتبارات رديف  را آن و قوانين بعدي و احكام جايگزينمقابل شخص ثالث 

صندوق مزبور مكلف  يرعامل. مدکند ينهو هز اين قانون دريافت 9 شمارهجدول  530000

 وزارت يارماهه در اختمقاطع سه نسبت در را به شده يادمبلغ  يدادگستر يراست با اعالم وز

  دهد. قرار يدادگستر

شود تا کليه مشموالن خدمت وظيفه عمومی را که بيش از هشت به دولت اجازه داده می (ب

 1396نقد و اقساط تا پايان صورت به سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت

 معاف کند.

هاي مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور تمام درآمدهاي حاصل از اعطاي معافيت

هشت از  يشکه ب ی راعموم يفهمشموالن خدمت وظ يهتا کل شودیبه دولت اجازه داده م (ب

 1395صورت نقد و اقساط تا پايان يبت، بهمدت زمان غ يمهدارند با پرداخت جر يبتسال غ

 . کندمعاف 
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پانزده هزار ميليارد داري کل کشور واريز و تا سقف نزد خزانه 150128موضوع رديف 

 اين قانون 9جدول شماره  530000-130در قالب رديف  ( ريال 15.000.000.000.000)

هاي ذيربط تقويت بنيه دفاعی نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه مساوي به رديفصورت به

 شود.کشور هزينه می بودجهبرنامه و متبادله با سازمان 

 

شرح جدول زير ب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه بهيميزان جريمه مشموالن غا

 باشد: می

 ب يپايه ريالی جريمه مشموالن غا مدرک تحصيلی 

 ريال  100.000.000 زير ديپلم 

 ريال  150.000.000 ديپلم 

 ريال 200.000.000 ديپلم فوق

 ريال 250.000.000 ليسانس 

 ريال  300.000.000 ليسانس فوق

 ريال 350.000.000 دکتراي پزشكی 

 ريال  400.000.000 دکتراي غير پزشكی 

 ريال  500.000.000 پزشكان متخصص و باالتر 

به مبالغ جريمه پايه اضافه و  %( 10)درصد  به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده .1

 شود.سال محسوب میماه، يک 6مدت غيبت بيش از 

ازاي هر فرزند، و براي مشموالن داراي فرزند نيز به %( 5) درصد براي مشموالن متأهل، پنج .2

 شود.از مجموع مبلغ جريمه کسر می %( 5) درصد پنج

کشور  یحساب درآمد عموممشموالن مذکور به هاييتمعاف يحاصل از اعطا يدرآمدها تمام

وپنج هزار ميليارد سیتا سقف و  يزکل کشور وار يدارنزد خزانه 150128 يفموضوع رد

هاي صورت مساوي به رديفبه 530000-113در قالب رديف  ( ريال35.000.000.000.000)

و  يريتمدبا سازمان  بادلهمطابق موافقتنامه متذيربط تقويت بنيه دفاعی نيروهاي مسلح 

 .شودمی ينهکشور هز يزيربرنامه

 

شرح جدول زير غايب براي صدور کارت معافيت نظام وظيفه بهميزان جريمه مشموالن 

 باشد:می
 

 پايه ريالی جريمه مشمولين غايب مدرک تحصيلی

 100.000.000 زيرديپلم

 150.000.000 ديپلم

 200.000.000 ديپلمفوق

 250.000.000 ليسانس

 300.000.000 ليسانسفوق

 350.000.000 دکتراي پزشكی

 400.000.000 دکتراي غيرپزشكی

 500.000.000 پزشكان متخصص و باالتر

به مبالغ جريمه پايه اضافه  %( 10)درصد  . به ازاي هر سال غيبت مازاد بر هشت سال، ده1

 شود.سال محسوب میماه، يک 6و مدت غيبت بيش از 
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ازاي هر و براي مشموالن داراي فرزند نيز به %( 5) درصد. براي مشموالن متأهل، پنج 2

 شود.از مجموع مبلغ جريمه کسر می %( 5)درصد فرزند، پنج 

هاي رانندگی توسط مالكان خودرو تا در صورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه (ج

بخشيده  1395، جريمه ديرکرد ناشی از عدم پرداخت تا پايان سال 1396ماه پايان آذر

جدول  150123. مبلغ وصولی از اين محل به حساب درآمد عمومی موضوع رديف شودمی

اين قانون  9جدول شماره  530000-148شود و از محل رديف اين قانون واريز می 5شماره 

 رسد.به مصرف می

 «20» تبصره

 پايان تا خودرو مالكان توسط رانندگی هايجريمه قبوض حسابتسويه و پرداخت صورت در

. شودمی بخشيده 1394 سال پايان تا پرداخت عدم از ناشی ديرکرد جريمه  ،1395 آذرماه

 اين 5 جدول 150123 رديف موضوع عمومی درآمد حساب به محل اين از وصولی مبلغ

 .رسدمی مصرف به قانون اين 9 جدول 530000-215 رديف محل از و شودمی واريز قانون

 «12»تبصره  «12»تبصره 

علمی، کارکنان کشوري و هيئت  بگير از قبيلهاي مختلف حقوقافزايش حقوق گروه (الف

( و 71طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد )ري و قضات بهگلش

  پذيرد.( قانون مديريت خدمات کشوري در حكم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می78)

ري گبگير از قبيل هيئت علمی، کارکنان کشوري و لشحقوقهاي مختلف افزايش حقوق گروه

 (78)و  (71)طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع مواد و قضات به

 د.پذيرانجام می ،، ثابت باقی بماندقمديريت خدمات کشوري در حكم حقو قانون

 ساکن انتظامی( و )نظامی مسلح نيروهاي کارکنان مسكن هزينهکمک است موظف دولت

 داريخزانه نزد مخصوصی حساب به آنان دريافتی از کسر از پس را سازمانیهاي خانه در

جه نيروهاي بود در را فوق وجوه واريز شده به حساب معادل سالههمه و واريز کشور کل

 .بينی کندهاي سازمان پيشهاي تعمير و نگهداري خانهمين هزينهأمسلح براي ت

غيرمنقول هاي باشند از محل فروش مازاد اموال و دارايیهاي اجرايی مجاز میدستگاه (ب

پس از واريز به درآمد عمومی نسبت به بازخريد کارکنان مازاد رسمی و غيررسمی و پاداش 

اين قانون مطابق  9جدول شماره  530000-6پايان خدمت بازنشستگان از محل اعتبار رديف 

هاي برنامه و بودجه کشور و اداري و استخدامی کشور تهيه توسط سازمان نامه اجرايی کهآيين

 گردد، اقدام نمايند.می
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شود براي تأمين نيروي انسانی تخصصی به سازمان پزشكی قانونی کشور اجازه داده می (ج

صورت به مورد نياز خود نسبت به جذب يكصدنفر پزشک عمومی و بيست نفر پزشک متخصص

با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در امر آموزش و در سقف تعهد خدمت 

 اعتبارات خود اقدام نمايد.

 

 «13»تبصره  «13»تبصره 

، (2( قانون الحاق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )28ماده ) «م»در اجراي بند  (الف

 يابد:مبالغ زير اختصاص می

( قانون تنظيم 10( ريال از محل منابع ماده )5.000.000.000.000)معادل پنج هزار ميليارد 

( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 12بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده )

 به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران. 31/2/1387کشور مصوب 

الگرد و تجهيزات امداد هوايی و %( از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين ب 40) درصد چهل

هاي %( تملک دارايی 60) درصد اي و شصت%( هزينه 40درصد ) باقيمانده به نسبت چهل

هاي امداد و نجات و انبارهاي اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهسرمايه

ها و أموريتی، خودروهاي امداد و نجات و ساير ميهاي ستادي و اجرااضطراري، ساختمان

تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران مصوب 

پيشگيري و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و  منظورو اصالحات بعدي آن به 8/2/1367

گيرد تا مطابق اساسنامه احمر جمهوري اسالمی ايران قرار میها در اختيار جمعيت هاللبحران

 ه مصرف برساند.خود ب

، (2( قانون الحاق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )28ماده )« م»در اجراي بند  (الف

 يابد:مبالغ زير اختصاص می
( قانون 10( ريال از محل منابع ماده )5.000.000.000.000معادل پنج هزار ميليارد )

قانون تشكيل سازمان ( 12تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده )

 به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران. 31/2/1387مديريت بحران کشور مصوب 
از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايی  %( 40)درصد  چهل

هاي تملک دارايی %( 60)درصد  اي و شصتهزينه %( 40)درصد و باقيمانده به نسبت چهل 

هاي امداد و نجات و انبارهاي اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهرمايهس

ها و هاي ستادي و اجرايی، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتاضطراري، ساختمان

احمر جمهوري اسالمی ايران، مصوب تكاليف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هالل

پيشگيري و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و  منظورن بهو اصالحات بعدي آ 8/2/1367

گيرد تا مطابق احمر جمهوري اسالمی ايران قرار میها در اختيار جمعيت هاللبحران

 .اساسنامه خود به مصرف برساند
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( 10از محل منابع ماده ) الي( ر2.500.000.000.000) ارديليمعادل دو هزار و پانصد م (ب

 تيريسازمان مد لي( قانون تشك12دولت و منابع ماده ) یاز مقررات مال یبخش ميقانون تنظ

الزامات مندرج در  کردنهيهز يبرا یبحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 .يابداختصاص می( 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش ميمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

( 10( ريال از محل منابع ماده )2.500.000.000.000معادل دو هزار و پانصد ميليارد ) (ب

( قانون تشكيل سازمان مديريت 12قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده )

کرد الزامات مندرج در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی براي هزينهبه بحران کشور 

 (2مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت )قانون الحاق برخی 

 ممنوع است. يی،اجرا يهادستگاهی توسط پژوهشي هاکاهش اعتبارات برنامه (ج ممنوع است. ،یياجرا يهاتوسط دستگاه یپژوهش يهاکاهش اعتبارات برنامه (ج

علم  یکل يهااستيس «8-2»بند  ياجرا ازيتا اعتبارات مورد ن شودیبه دولت اجازه داده م (د

اقتصاد  يهااستيمنطبق بر س انيبنو توسعه اقتصاد دانش يمقام معظم رهبر یابالغ يو فناور

هر  1396مندرج در قانون بودجه  هايرديفاعتبارات مصوب  يیرا از محل جابجا یمقاومت

اختصاص  ربطيذ یياجرا به دستگاه قانون نيا 14و به شرح مندرج در جدول  نيدستگاه تأم

 شود. نهيکشور هز برنامه و بودجهدهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان 

هاي کلی سياست «8-2» شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بندبه دولت اجازه داده می (د

هاي بنيان منطبق بر سياستعلم و فناوري ابالغی مقام معظم رهبري و توسعه اقتصاد دانش

هاي مندرج در قانون بودجه اقتصاد مقاومتی را از محل جابجايی اعتبارات مصوب رديف

اجرايی ذيربط  قانون به دستگاهاين 14شرح مندرج در جدول هر دستگاه تأمين و به 1395

هزينه  کشور ريزيمديريت و برنامهصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان اخت

 شود.

جهت پرداخت سهم  الي( ر13.500.000.000.000) ارديليهزار و پانصد م زدهيمبلغ س (ه

 مي( قانون تنظ10) از محل منابع ماده يمحصوالت کشاورز مهيصندوق  ب تيدولت و تقو

 .بحران کشور تيريسازمان مد لي( قانون تشك12دولت و ماده ) یاز مقررات مال یبخش

يال جهت پرداخت سهم ( ر13.500.000.000.000)مبلغ سيزده هزار و پانصد ميليارد  (ه

( قانون تنظيم 10) دولت و تقويت صندوق بيمه محصوالت کشاورزي از محل منابع ماده

 .سازمان مديريت بحران کشور ( قانون تشكيل12بخشی از مقررات مالی دولت و ماده )

که  یتيحما يهاو صندوق یو مؤسسات مال یردولتيغ ،یکشور اعم از دولت يهابانک هيکل (و

 یقياشخاص حق يهااند، موظفند بازپرداخت وامپرداخت نموده التيتسه يبه بخش کشاورز

 ريگهمه يهايماريآفات و ب اي یسرمازدگ اي یکه دچار خسارت خشكسال یردولتيغ یو حقوق

متشكل  یکارگروه دييشده باشند را با تأ يرعمديغ يسوزآتش ايو  رمترقبهيحوادث غ ايو 

 يکشاورز مهيشهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق ب يکشاورز جهاد ندگانياز نما

از محل اعتبارات ماده  یاضاف یبار مال نيشهرستان مشروط به تأم يشهرستان و فرماندار

هاي حمايتی هاي کشور اعم از دولتی، غيردولتی و مؤسسات مالی و صندوقکليه بانک (و

هاي اشخاص اند، موظفند بازپرداخت وامکه به بخش کشاورزي تسهيالت پرداخت نموده

هاي حقيقی و حقوقی غيردولتی که دچار خسارت خشكسالی يا سرمازدگی يا آفات و بيماري

سوزي غيرعمدي شده باشند را با تأييد کارگروهی و يا آتش گير و يا حوادث غيرمترقبههمه

متشكل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بيمه 

کشاورزي شهرستان و فرمانداري شهرستان مشروط به تأمين بار مالی اضافی از محل 
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قانون بودجه به  نشده ینيبشيو اعتبارات پ وربحران کش تيريسازمان مد لينون تشك( قا12)

 مدت سه سال امهال کنند.

نشده بينی ور و اعتبارات پيش( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران کش12اعتبارات ماده )

 قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

 C130 يماهايو هواپ روزيهوان يو اورهال نمودن بالگردها زيدولت مكلف است جهت تجه (ز 

هاي امداد و نجات گروه نيجزء اول شهيکه هم رانيا یاسالم يارتش جمهور يیهوا يروين

احمر )کمک به هالل «13» تبصره «الف» مترقبه کشور بوده از محل بند ريدر حوادث غ

به کسر و  الير( 1.000.000.000.000) ارديليم هزاريک(، مبلغ رانيا یاسالم يجمهور

 اضافه نمايد. رانيا یاسالم يارتش جمهور روزيهوان

 «14»تبصره  «14»تبصره 

در  شودیبه دولت اجازه داده م 15/10/1388مصوب هاارانهيکردن  قانون هدفمند يدر اجرا

کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور  متياز محل درآمدهاي حاصل از اصالح ق 1396سال 

 ياارانهي هايرديفو  الي( ر480.000.000.000.000) ارديليتا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار م

 ازمنديهدف و ن يبه خانوارها يرنقديو غ يپرداخت نقد يهااز انواع روش فادهقانون با است نيا

 .ديو اشتغال اقدام نما ديو کمک به بخش تول یتيو ارائه خدمات حما

شود به دولت اجازه داده می 15/10/1388 ها مصوبکردن يارانه در اجراي قانون هدفمند

منابع مالی حاصل از اصالح قيمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور تا  1395در سال 

اي هاي يارانه( ريال و رديف480.000.000.000.000مبلغ چهارصدوهشتاد هزار ميليارد )

هاي پرداخت نقدي و غيرنقدي به خانوارهاي هدف و اين قانون با استفاده از انواع روش

 .ائه خدمات حمايتی و کمک به بخش توليد اقدام نمايدار همچنين برايو توزيع نيازمند، 

يارانه نقدي خانوارهايی که سرپرست آنها مشمول  1395دولت موظف است در سال  (الف 

 :عناوين زير هستند را حذف کند
انه آنها حداقل سيصدوپنجاه ميليون يکليه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سال. 1

 .باشد( ريال 350.000.000)
ها و مؤسسات نمايندگان مجلس شوراي اسالمی، قضات و اعضاي هيئت علمی دانشگاه. 2

 .آموزشی و پژوهشی دولتی و غيردولتی، پزشكان و دندانپزشكان
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ها و کليه مؤسسات عمومی و مؤسسات گانه و شهرداريکليه کارکنان دولت و قواي سه. 3

ري و کليه گح و بازنشستگان کشوري و لشعمومی غيردولتی و کليه کارکنان نيروهاي مسل

کنندگان حقوق و بگيران مشمول تأمين اجتماعی و همه دريافتبگيران و مستمريحقوق

انه آنها بيش از سيصدوپنجاه ميليون يمستمري بخش دولتی و غيردولتی که دريافتی سال

 .( ريال باشد350.000.000)
دولتی و غيردولتی و وابسته  هايشرکتن کليه مديران و اعضاي هيئت مديره و بازرسا. 4

به دولت و نهادهاي عمومی غيردولتی و کليه مديران و اعضاي هيئت مديره و رؤسا و معاونان 

ها و مؤسسات مالی و اعتباري و کليه کارکنان اشخاص حقوقی ها و بيمهمناطق و شعب بانک

( 350.000.000جاه ميليون )انه آنها بيش از سيصدوپنيدولتی و غيردولتی که دريافتی سال

 .ريال باشد

 .کليه ايرانيان مقيم خارج از کشور. 5
 .اندکليه اشخاصی که در سه دهک باالي درآمدي کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده. 6

 

  
پرداخت يارانه به اشخاص مشمول اين تبصره تصرف در اموال  1395از ابتداي تيرماه ( ب

 .شودمی  محسوبعمومی بوده و جرم 

موجب اين تبصره استحقاق دريافت يارانه را ندارند دريافت يارانه توسط افرادي که به (ج 

 .باشدمستوجب جريمه نقدي به ميزان دو برابر مبلغ دريافتی می

هاي کلی اقتصاد مقاومتی و تقويت توليد ملی منابع حاصل از اجراي در اجراي سياست (د 

  :گرددشرح زير هزينه میاين تبصره به «الف»بند 
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جهت يارانه سود تسهيالت اشتغال با اولويت خانوارهاي تحت پوشش  %( 30) درصد سی. 1

)ره( و بهزيستی و ايثارگران و رزمندگان معسر و  کميته امداد حضرت امام خمينی

 .التحصيالن دانشگاهی و جوانانفارغ
جهت پرداخت يارانه سود تسهيالت به واحدهاي کوچک و متوسط  %( 35) وپنج درصدسی. 2

 .صنعتی، معدنی، کشاورزي، خدمات فنی و مهندسی، گردشگري و صادراتی
جهت حمايت از نوسازي صنايع با رويكرد کاهش مصرف شدت  %( 15) پانزده درصد. 3

 .انرژي
 .هاي صادراتیها و زيرساختجهت ارائه مشوق %( 20) بيست درصد. 4

ی اين بند توسط کارگروهی متشكل از وزراي صنعت، معدن و تجارت، تعاون، ينامه اجراآيين

ماه تهيه و ريزي کشور ظرف مدت يککار و رفاه اجتماعی و رئيس سازمان مديريت و برنامه

 .رسدبه تصويب هيئت وزيران می

معيت خانوار دولت موظف است در تشخيص خانوارهاي سه دهک اول درآمدي تعداد ج( ه 

 .را مورد توجه قرار دهد

بار گزارش اجراي اين تبصره ماه يکوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه (و 

 .را به مجلس شوراي اسالمی ارائه کند

توانند به دولت اجازه دهند که کليه کسانی که واجد شرايط دريافت يارانه هستند می (ز 

 .هاي عمرانی استانی انتقال دهندافراد نيازمند خاص يا عام يا طرحيارانه آنها را به 

دولت مكلف است حداکثر چهارماه پس از تصويب اين قانون کليه وسايل نقليه سبک و  (ح 

سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از گاز )گازوئيلی( و دوگانهسنگين اعم از بنزينی، نفت
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ليه وسايل نقليه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و آن تاريخ، عرضه هرگونه سوخت به ک

 :پذيردبراساس بندهاي زير انجام می
 .زينه واگذاري کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دريافت شود. ه1
با رعايت بندهاي اين تبصره  1394 قيمت انواع سوخت برابر قيمت آنها در پايان سال .2

 .خواهد بود
سهميه  نقليه با استفاده از کارت سوخت جايگاه و يا مازاد برکه وسيله در صورتی .3

گيري کند، بهاي سوخت تحويلی براساس سهميه پايه( سوختدولت )شده توسط تعيين

 .شده خواهد بود قيمت تمام

قيمت تحويل در بندر )فوب( خليج  :شده موضوع اين تبصره عبارت است از قيمت تمام .4

جانبی شامل ريزش، تبخير، بيمه، انتقال، حمل، توزيع و عوارض  هايفارس به اضافه هزينه

افزوده ارزش ( قانون ماليات بر38) ماده «ج» ( و بند16) تبصره ماده« 2»قانونی موضوع جزء 

 .شودو نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جايگاهداران که توسط دولت تعيين می

نام نام افرادي که موفق به ثبتنسبت به ثبتدولت موظف است پس از تصويب اين قانون  (ط 

نام نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام کند. اند اقدام و پس از ثبتبراي دريافت يارانه نشده

 .شودها انجام میثبت نام در فرمانداري

 «15»تبصره  «15»تبصره 

 نييمكلفند منابع تع يابرق منطقه هايشرکتو  یبرق حرارت يروين ديتول هايشرکت (الف

برق  يروين ديتول یبه شرکت مادرتخصص بيترتدر بودجه مصوب ساالنه خود را به شده

و توسعه  یحرارت روگاهيدر توسعه ن يگذارهيسرما ايو  ونيبابت رد د ريو شرکت توان یحرارت

موظفند تمام  یآبهاي نيروگاه فروشنده برق هايشرکتکند.  داختشبكه انتقال کشور پر

 اي مكلفند منابع تعيينبرق منطقههاي شرکت توليد نيروي برق حرارتی وهاي شرکت (الف

ترتيب به شرکت مادرتخصصی توليد نيروي برق خود را به ساالنهشده در بودجه مصوب 

گذاري در توسعه نيروگاه حرارتی و توسعه حرارتی و شرکت توانير بابت رد ديون و يا سرمايه

هاي آبی موظفند تمام فروشنده برق نيروگاههاي شرکت .کندشبكه انتقال کشور پرداخت 
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 يگذارهيسرما يبرا ديتول يهانهيبرق خود را پس از وضع هز يهايوجوه حاصل از فروش انرژ

  به مصرف برسانند. یآببرق روگاهيدر توسعه ن

 

 

 

هاي توليد براي ز وضع هزينههاي برق خود را پس اوجوه حاصل از فروش انرژي

 وجوه پرداختی توسطآبی به مصرف برسانند. گذاري در توسعه نيروگاه برقسرمايه

عنوان هزينه قابل قبول مالياتی گذاري موضوع اين بند بهشده براي سرمايه يادهاي شرکت

تصويب  شود. دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانونی مربوط بهمحسوب می

  رسد.وزراي امور اقتصادي و دارايی و نيرو می

 هايشرکتو  ريتوان یشرکت مادرتخصص نيب يو قراردادها هايینقل و انتقال اموال و دارا (ب

 .باشدیمعاف م اتيبرق از پرداخت هرگونه مال يروين عيتوز

هاي شرکت توانير وها و قراردادهاي بين شرکت مادرتخصصی نقل و انتقال اموال و دارايی (ب

 باشد.توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف می

 «16»تبصره  «16»تبصره 

 منظوربه یاقتصاد مقاومت یکل يهااستيس يدر اجرا عيتسر يبرا شودیبه دولت اجازه داده م

 یبر اعتباراتعالوه ،یاقتصاد مقاومت یمصوب ستاد فرمانده يهاپروژه ازين اعتبار مورد نيتأم

منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر اجرايی  يهاکه در بودجه دستگاه

( %5درصد)فصول اول و ششم( و پنج ياستثنا)به يانهيهز اعتبارات %( 10) درصد دهتا 

کشور و  برنامه و بودجهسازمان  شنهاديبه پ ياهيسرما يهايیتملک دارا يهااعتبارات طرح

 يهاو پروژهها طرح ها،برنامه ياعتبار اجرا نيتأم يبرا یاقتصاد مقاومت یستاد فرمانده بيتصو

 مورد استفاده قرار دهد. ياقتصاد

هاي کلی اقتصاد مقاومتی شود براي تسريع در اجراي سياستبه دولت اجازه داده می

بر فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عالوههاي مصوب ستاد تأمين اعتبار مورد نياز پروژه منظوربه

هاي اجرايی منظور شده است، نسبت به استفاده از منابع اعتباراتی که در بودجه دستگاه

استثناي فصول اول و ششم( و پنج اي )بهاعتبارات هزينه %( 10)بودجه حداکثر تا ده درصد 

مديريت و شنهاد سازمان اي به پيهاي سرمايهتملک دارايیهاي طرح %( اعتبارات 5درصد )

کشور و تصويب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی براي تأمين اعتبار اجراي  ريزيبرنامه

 هاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهد.و پروژهها طرح ها،برنامه

  «17»تبصره 

مورد نياز کشور را پس هاي چکاسالمی ايران مجاز است ايران جمهوري مرکزي بانک (الف

هيئت  تصويب شوراي پول و اعتبار توليد و با مسدود کردن معادل ريالی آن تحت نظارت از

 قانون پولی و بانكی کشور( منتشر کند. ( 21)نظارت اندوخته اسكناس )موضوع ماده 

 «25» تبصره

 از پس را کشور نياز مورد هايچکايران است مجاز ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 هيئت نظارت تحت آن ريالی معادل کردن مسدود با و توليد اعتبار و پول شوراي تصويب

 .کند منتشر( کشور بانكی و پولی قانون( 21) ماده موضوع) اسكناس اندوخته نظارت
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پنجاه  حداکثر تارا هاي ملی، سپه و کشاورزي شود سرمايه بانکاجازه داده می به دولت (ب

هاي پرداختنی آنها به بانک از محل حساب( ريال 50.000.000.000.000هزار ميليارد )

مرکزي جمهوري اسالمی ايران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط 

اعتباري دريافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران به حساب درآمد 

افزايش دهد. بانک مرکزي همزمان و پس از تأييد اقالم مذکور نسبت به  منظور نشده است،

با توافق وزارت امور اقتصادي  هاسهم بانکها در دفاتر خود اقدام نمايد. کاهش و اصالح حساب

خواهد تعيين  و دارايی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور

 گرديد.

 «28» تبصره

 اسالمی جمهوري مرکزي بانک به سپه، و ملی کشاورزي، هايبانک سرمايه افزايش منظوربه

 خطوط و تسهيالت محل از که منابعی مالی تأمين هايهزينه شودمی داده اجازه ايران

 1394 سال پايان تا مذکور  هايبانک توسط ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک اعتباري

 ميليارد هزار پنجاه سقف تا را است شده ثبت هاحساب در و محاسبه

. کند منظور هابانک آن در دولت سرمايه افزايش حساب به ريال( 50.000.000.000.000)

 امور وزير مرکزي، بانک کل رئيس از متشكل کارگروهی توسط هابانک از هريک سهم

 .شودمی تعيين کشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان رئيس و دارايی و اقتصادي

 

شود حداکثر تا يكصد هزار ميليارد به دولت اجازه داده می 1396در سال  (ج

هاي اي، تملک دارايیهاي سرمايه( ريال از اعتبارات تملک دارايی100.000.000.000.000)

هاي دولتی متناسب با نيازهاي هاي متفرقه اين قانون را به افزايش سرمايه بانکمالی و رديف

نامه اجرايی المللی اختصاص دهد. آيينمذکور در جهت تطبيق با استانداردهاي بينهاي بانک

اين بند به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی 

 رسد.وزيران میهيئت  ايران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و به تصويب

 

جوانان، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف است کليه حمايت از ازدواج منظور به (د

هاي ها و مؤسسات اعتباري کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپردهبانک

 تسهيالت و کرده مشارکت الحسنهانداز و جاري در پرداخت تسهيالت قرضالحسنه پسقرض

 ر دهد.ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرا الحسنهقرض

يكصد ميليون  1396در سال الحسنه ازدواج براي هر يک از زوجين تسهيالت قرض .1

 «29» تبصره

 کليه است موظف ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک جوانان، ازدواج از حمايت منظوربه

 هايسپرده مجموع از خود سهم اندازه به کند ملزم را کشور اعتباري مؤسسات و هابانک

 تسهيالت و کرده مشارکت الحسنهقرض تسهيالت پرداخت در جاري و اندازپس الحسنهقرض

 .دهد قرار پرداخت نخست اولويت در را ازدواج الحسنهقرض
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  باشد.می( ريال با دوره بازپرداخت چهارساله 100.000.000)

 

 

 

 

 

هاي مختلف در اين زمينه بانک مرکزي وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانک .2

 را برعهده دارد.

 ميليون سی از زوجين از هريک براي ازدواج الحسنهقرض تسهيالت ـ«1» تبصره

 چهارساله بازپرداخت دوره با ريال( 100.000.000) ميليون يكصد به ريال( 30.000.000)

 .يابدمی افزايش

 

 نحويبه را ازدواج الحسنهقرض تسهيالت اعطاي است موظف مرکزي بانک ـ«2» تبصره

 نفر هزار پنجاه از کمتر ماه هر پايان در ازدواج وام صف در جوانان تعداد که کند مديريت

 .باشد

 

 متخلف هايبانک جريمه و قانون اين اجراي بر نظارت وظيفه مرکزي بانک ـ«3» تبصره

 .دارد برعهده را زمينه اين در

 «17»تبصره  

 ( قانون مديريت خدمات کشوري مجازند تا دو5) ماده ی مشموليهاي اجراکليه دستگاه 

هاي اقتصاد ويژه در بخش بنيانسازي، بهمنظور فرهنگاز اعتبارات خود را به %( 2) درصد

 . طريق سازمان صداوسيما هزينه کنند فرهنگی از -هاي اجتماعیمقاومتی و مقابله با آسيب

  «18»تبصره 

ارائه بسته خدمات  1396سالمت و پايداري منابع، در سال رعايت عدالت در منظور به (الف

رايگان تحت پوشش صورت به بيمه پايه تعريف شده براي کليه اقشاري که براساس آزمون وسع

االمكان از طريق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز گيرند حتیبيمه پايه سالمت قرار می

خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز مندي از سطح دانشگاهی خواهد بود. بهره

الذکر، مستلزم مشارکت مالی غيردولتی و بيشتر از بسته خدمات بيمه پايه تعريف شده فوق
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شدگان در پرداخت حق سرانه بيمه خواهد بود. بسته خدمات بيمه پايه رايگان و ميزان بيمه

هاي تعاون، کار و رفاه ور و وزارتخانهمشارکت افراد به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه کش

 اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تأييد شوراي عالی بيمه سالمت به تصويب

 وزيران خواهد رسيد.هيئت 

گر پايه موظف است هاي بيمهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با همكاري سازمان (ب

( 50قانون، راهنماهاي بالينی براي حداقل پنجاه ) ماه پس از ابالغ اينحداکثر ظرف مدت سه

ترين خدمات را تهيه و پس از تصويب شوراي عالی بيمه سالمت به کليه مراکز مورد از پرهزينه

 .ابالغ نمايد یدهنده خدمات بهداشتی درمانارائه

 

 
 

جدول  131600بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات موضوع رديف  (ج

اين قانون به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس  7شماره 

باشند تا زمانی که فاقد شغل و قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نمی

 معيشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند.درآمد باشند ماهانه کمک

 «30» تبصره

 131600 رديف موضوع ايثارگران امور و شهيد بنياد اعتبارات محل از است مكلف دولت

 براساس که درآمد فاقد معسر اشتغال غيرحالت آزادگان و جانبازان به قانون اين 7 جدول

 و شغل فاقد که زمانی تا باشندنمی وظيفه حقوق دريافت مشمول مسلح نيروهاي قوانين

 .کند پرداخت دولت کارکنان حقوق حداقل معادل معيشتکمک ماهانه باشند درآمد

 131600است از محل اعتبارات خود موضوع رديف  فبنياد شهيد و امور ايثارگران مكل (د

اين قانون با تشخيص کميسيون پزشكی بنياد و يا مراجع قانونی ذيربط حسب  7جدول شماره 

الج نياز به لعابيماري صعبدليل کهولت سن و يا مورد به والدين و همسران شهدا که به

نگهداري دارند در صورتی که در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري کنند، نسبت به 

 %( حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند. 30پرداخت حق نگهداري به ميزان سی درصد )

 «31» تبصره

 131600 رديف موضوع دخو اعتبارات محل از است مكلف ايثارگران امور و شهيد بنياد

 حسب ذيربط قانونی مراجع يا و بنياد پزشكی کميسيون تشخيص با قانون اين 7 جدول

 به نياز العالجصعب بيماري يا و سن کهولت دليلبه که شهدا همسران و والدين به مورد

 نسبت کنند، نگهداري آنها از افرادي يا فرد خانواده، ميان در که درصورتی دارند نگهداري

 اقدام دولت کارکنان حقوق حداقل %( 30) درصد سی ميزان به نگهداري حق پرداخت به

  .کند
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 «18»تبصره  

( قانون مديريت خدمات کشوري و قراردادهاي 5هاي اجرايی موضوع ماده )دستگاه 

وضعيت يا صورتحساب پيمانكاري مكلفند حداکثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت

مورد، ماليات متعلق به قراردادهاي پيمانكاري مربوط به پيمانكار را پرداخت نمايند. حسب 

هاي متعلق از دي )پيمانكار(، اصل ماليات و جريمهؤصورت، حسب درخواست مدر غير اين

شده سازمان امور مالياتی  هاي تعيينطريق عمليات اجرايی از کارفرما وصول و به حساب

دي ذيربط منظور و ؤصورت اصل ماليات وصولی به حساب مدر اينشود. کشور واريز می

 دي مزبور مسترد خواهد شد. ؤحسب مقررات مربوط به م
نشده محاسبه و مطالبه ماليات پرداخت  %( 10)جريمه استنكاف کارفرما، معادل ده درصد 

موجب هاي موضوع اين تبصره در موارد مقرر شود. همچنين تأخير در پرداخت مالياتمی

نشده از زمان انتظار  در ماه نسبت به ماليات پرداخت %( 2)تعلق جريمه به ميزان دو درصد 

مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هرکدام که مقدم باشد، است. در 

صورت پيمانكاران و مهندسان مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرائم مذکور اين

 خواهند داشت.مسئوليتی ن

  «19»تبصره 

شود براي مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازي مشارکت اقتصادي، به دولت اجازه داده می (الف

آموختگان هاي عظيم جمعيت فعال کشور )جوانان، زنان و دانشگيري مؤثر از ظرفيتبهره

پهنه سرزمينی  نسبی و رقابتی مناطق درهاي برداري مؤثر از مزيتدانشگاهی( و براي بهره

ريزي و سياستگذاري ايران اسالمی )با اولويت مناطق روستايی و محروم( نسبت به برنامه

شغلی جديد و پايدار در منطقه و شناسايی استعدادها و هاي مناسب براي ايجاد فرصت
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هاي نهادي، اعتباري، آموزشی و اجرايی؛ اقدامات زير را هاي مناطق، از طريق حمايتقابليت

 هاي مصوب شوراي عالی اشتغال انجام دهد:ساس سياستبرا

ها تا سطح شهرستان گذاري به تفكيک رشته فعاليتسرمايههاي تدوين و ارائه اولويت .1

ها و هاي اجرايی با همكاري بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابليتتوسط دستگاه

وکار، بازار عوامل و اشتغال، هاي محيطی و اقتصادي منطقه و تحليل ديناميک کسبمحدوديت

 هاي موجود.بازار محصول و زيرساخت

 سازي براي مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرايی.ظرفيت .2

 هاي هدف.سازي نهادي در مناطق روستايی و گروهگري و ظرفيتتسهيل .3

 هاي اجرايی.هاي مالی، حمايتی مستمر و فراگير هر يک از دستگاهرسانی شفاف مشوقاطالع .4

 .ايجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی .5

هاي بنگاه ترتيب براي ايجاد و توسعهها، بههاي مالی به پروژهاولويت تخصيص مشوق .6

 کوچک، متوسط و صنايع دستی.

اين تبصره، از محل اعتبار  «الف»گذاري و اشتغال موضوع بند ت سرمايهيارانه سود تسهيال (ب

 شود.اين قانون تأمين می 9جدول شماره  550000ـ118رديف شماره 

ها، ميزان و اين تبصره شامل نوع و شكل حمايت «ب»و  «الف»نامه اجرايی بندهاي آيين

مناطق مورد شمول، ميزان تسهيالت، افراد حقيقی و حقوقی مشمول براساس پيشنهاد سازمان 

هاي اجرايی ذيربط حداکثر تا يک ماه پس از برنامه و بودجه کشور و با همكاري دستگاه

 رسد.وزيران میهيئت  تصويب اين قانون تهيه و به تصويب

 

شود با تأييد وزير هاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده میبه شرکت (ج

( ريال 1.400.000.000.000ارتباطات و فناوري اطالعات تا مبلغ هزار و چهارصد ميليارد )
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هاي خطرپذير، ايجاد اپراتورهاي گذارياز محل منابع داخلی خود و براي کمک به سرمايه

اي توسعههاي طرح ها وها، حمايت از پروژهده خدمات الكترونيكی در کليه بخشکننارائه

 هاي خصوصی و تعاونیآفرين و يا صادرات کاال و خدمات در اين بخش توسط بخشاشتغال

اي که به پيشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و نامهوجوه اداره شده براساس آيينصورت به

رسد، وزيران میهيئت  برنامه و بودجه کشور تهيه و به تصويبفناوري اطالعات و سازمان 

 التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.اختصاص دهند و مابه

 «19»تبصره  

بردار آن وزارت اموال غيرمنقول دولتی را که بهره 1395شود در سال به دولت اجازه داده می 

قانون  وچهارمهاي کلی اصل چهلمشمول سياستراه و شهرسازي است و واگذاري آنها 

هاي کلی اصل سياست «د» بند «2»باشد و مصارف آنها نيز از مصاديق جزء اساسی نمی

قانون اساسی نيست با رعايت قوانين موضوعه کشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد  وچهارمچهل

جهت افزايش سرمايه  ( ريال به فروش رسانده و درآمد حاصله را50.000.000.000.000)

 .بانک مسكن اختصاص دهد

  «20»تبصره 

هاي تملک دارايیهاي طرح تسهيل تأمين مالیمنظور به شودبه دولت اجازه داده می (الف

تمام با جلب مشارکت بخش نيمههاي طرح اي داراي توجيه اقتصادي و مالی با اولويتسرمايه

 گذارد: خصوصی، سازوکارهاي ذيل را به مورد اجرا

 شود.. حداقل بيست درصد منابع مورد نياز براي تكميل طرح از محل آورده طرف مشارکت تأمين می1

اي هاي سرمايه. حداکثر بيست و پنج درصد منابع باقيمانده از محل اعتبارات تملک دارايی2

 شود.هاي عامل توديع میهمان طرح تعهد و در مواعيد مشخص، نزد بانک
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توسعه ملی تعهد و نزد همان  قپنج درصد ديگر منابع باقيمانده از طريق صندو. بيست و 3

 شود.گذاري میها در مواعيد تعيين شده سپردهبانک

 شود.ها تأمين می. مابقی منابع مورد نياز براي اتمام طرح از محل منابع داخلی بانک4

منابع خود تلفيق کرده و  هاي عامل وجوه توديعی صندوق توسعه ملی و دولت را با. بانک5

ياد شده، متناسب با هاي طرح تسهيالت بانكی بهصورت به در قالب قرارداد با طرف مشارکت،

 کنند.پيشرفت فيزيكی آنها پرداخت می

تسهيالت توسط بخش غيردولتی براي تأمين مالی أخذ  تسهيلمنظور به . دولت مجاز است6

برداري خريد حداقلی از خدمات دوران بهرهازجمله  مها، نسبت به ارائه تضامين الزاين طرح

از طرف مشارکت، موافقت با ترهين اموال محل اجراي طرح يا از طريق مندرج در قانون 

 اقدام نمايد. 1386اعطاي تسهيالت بانكی مصوب سال 

 وزيران خواهد رسيد.هيئت  نامه اجرايی اين بند به تصويبآيين

توسعه مشارکت مردمی و استفاده بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتی در امور منظور به (ب

وزارت بهداشت، درمان و و تصديگري آموزش و پرورش درمان، وزارت آموزش و پرورش 

هاي خود را که در بخش ( درصد از فعاليت10تا ده ) 1396آموزش پزشكی موظفند در سال 

بينی شده در قانون مديريت خدمات پيششود را براساس سازوکارهاي دولتی انجام می

 کشوري واگذار کنند.

نامه اجرايی اين بند شامل امتيازات و تسهيالت در نظر گرفته شده براي بخش غيردولتی آيين

وکيفی که بايد مورد رعايت یهاي کمّها و شاخصداوطلب، نحوه نظارت بر اين نوع فعاليت

مان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و بخش غيردولتی مجري قرار گيرد توسط ساز

هاي آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش استخدامی کشور با هماهنگی وزارتخانه

 وزيران خواهد رسيد.هيئت  پزشكی تهيه و به تصويب

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

44 

 كل كشور 1395بودجه سال  قانون  كل كشور 1396بودجه سال  اليحه

  «21»تبصره 

 دولت موظف است با همكاري ساير قوا اقدامات زير را انجام دهد: 1396در سال 

قانون  «ب»هاي اجرايی موضوع بند قانون اساسی، تمامی دستگاه وسومپنجاهدر اجراي اصل  (الف

داري هاي خزانههاي خود را در حسابموظفند کليه دريافت 1383برگزاري مناقصات مصوب سال 

ها از واريز تمام يا بخشی کل کشور متمرکز نمايند. تمامی مجوزهايی که براساس آن برخی دستگاه

گردد. اند، از تاريخ تصويب اين قانون لغو میشده اهاي خزانه مستثنها به حسابرآمدها و دريافتاز د

هاي اجرايی هاي مربوط به دستگاهداري کل کشور موظف است امكان گردش مالی حسابخزانه

 طور کامل فراهم نمايد.خارج از شمول قانون محاسبات عمومی را به

 

مشمول قانون محاسبات عمومی موظفند تمامی اقدامات مربوط به هاي اجرايی دستگاه (ب

اي خود را از طريق خزانه و تحت نظارت ديوان هاي درآمدي و هزينهدريافت و پرداخت حساب

کرد تمامی مصارف بايستی برمبناي احكام محاسبات انجام دهند. وصول کليه منابع و هزينه

 در اموال عمومی است. قانونی باشد. هرگونه اقدام مغاير، تصرف

 

هاي اجرايی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی که داراي درآمد تمامی دستگاه (ج

داري هاي مفتوح شده در خزانهباشند، موظفند تمامی اقدامات مالی خود را از طريق حسابمی

 ها وامهکل کشور انجام و اظهار نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايی ضمن بررسی اظهارن

ماليات متعلقه از طريق سازمان مربوطه ذيربط خود، موظف است نسبت به صحت رعايت أخذ 

استثناي ها )بهها( در اين دستگاهقوانين و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف )هزينه

بخش خصوصی و تعاونی( اطمينان حاصل و در صورت مشاهده هرگونه جرم يا تخلف حسب 

هاي ذيصالح گزارش نمايد. وزارتخانه مذکور مكلف است گزارش عملكرد فوق همورد به دستگا

 را ساالنه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمايد.
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هاي امور اقتصادي و دارايی، دادگستري، کشور و نامه اجرايی اين بند توسط وزارتخانهآيين

 پس از ابالغ اين قانون به تصويب ماه دوسازمان برنامه و بودجه کشور تهيه و حداکثر ظرف 

 رسد.دولت میهيئت 

سازمان اداري و استخدامی کشور موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايی،  (د

اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا سال نسبت به راهسازمان تأمين اجتماعی حداکثر ظرف يک

هاي موضوع اين مقامات، مديران و کارکنان دستگاهها به اقدام و امكان تجميع کليه پرداخت

تبصره را فراهم نمايد، به نحوي که ارتباط برخط سامانه مذکور با ديوان محاسبات کشور و 

هاي اجرايی موضوع اين تبصره سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد. تمامی دستگاه

نان را در سامانه مذکور کداخت به کارمكلفند اطالعات مربوط به حقوق و مزايا و هرگونه پر

مطابق دستورالعملی که به پيشنهاد مشترک سازمان اداري و استخدامی کشور، سازمان برنامه 

 گردد، ثبت نمايند.و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايی تهيه و ابالغ می

 

 

 

 

 

 

 

 «21»تبصره  

 دارند فعاليت الكترونيک بانكداري نظام چارچوب در که اعتباري مؤسسات و هابانک کليه 

 بانكداري نظام در هاتراکنش بابت دريافتی از حاصل درآمد %( 2) درصد دو موظفند

 مبلغ سقف تا واريزي مبلغ معادل. کنند واريز کشور کل داريخزانه حساب به را الكترونيک

 - 150 رديف محل از ريال( 3.650.000.000.000) ميليارد ششصدوپنجاه و هزار سه

 .رسدمی مصرف به قانون اين 9 جدول 530000

 «33»تبصره  «22»تبصره 

ماه پس از تصويب آن تهيه مورد نياز اين قانون حداکثر ظرف مدت سهاجرايی  هاينامهآيين

 رسد.وزيران میهيئت  و به تصويب

 تهيه آن تصويب از پس ماهسه مدت ظرف حداکثر قانون اين نياز مورد اجرايی هاينامهآيين

 .رسدمی وزيران هيئت تصويب به و شودمی



 

 اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

46 

 كل كشور 1395بودجه سال  قانون  كل كشور 1396بودجه سال  اليحه

 «22»تبصره  

 از ناشی شده مسترد ارزي وجوه کليه است موظف ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک 

 و قبل نظامی قراردادهاي به مربوط خارجی کشورهاي و المللیبين مراجع در دعاوي طرح

 ريال( 50.000.000.000.000) ميليارد هزار پنجاه سقف تا اسالمی انقالب پيروزي از بعد

 محل از واريزي مبلغ معادل. کند واريز قانون اين 5 جدول 160165 درآمدي رديف به را

 .رسدمی مصرف به قانون اين در مربوطه جداول و هارديف

 «34»تبصره  «23»تبصره 

 .است 1395 سال به مربوط صرفاً قانون اين در مندرج احكام کليه است. 1396کليه احكام مندرج در اين قانون صرفاً مربوط به سال 

 «23»تبصره  

 و دولت به کشور هوايی خدمات شرکت شده حسابرسی بدهی معادل است مكلف دولت 

 ده سقف تا مالياتی هايبدهی استثنايبه مذکور شرکت از مطالبات با را دولتی هايشرکت

 .کند تهاتر ريال( 10.000.000.000.000) ميليارد هزار

 بدهكار و بستانكار حساب به را مذکور تهاتر مبلغ معادل است مكلف کشور کل داريخزانه

 .کند تسويه آنها با و منظور مربوطه دولتی هايشرکت و ذيربط اجرايی هايدستگاه

 «24»تبصره  

 مازاد درمانی پايه بيمه هايدفترچه شودمی داده اجازه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزارت به 

 تعيين به نسبت شهريورماه پايان تا که را درمانی پايه بيمه دفترچه يک از بيش دارنده افراد

 .کند ابطال اند،ننموده اقدام دفترچه يک انتخاب و تكليف
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 «26»تبصره  

 ميليارد هزار پانزده است مكلف ايران اسالمی جمهوري مرکزي بانک 

 به را مزبور مبلغ رشد و بانكی الحسنهقرض تسهيالت مانده ريال( 15.000.000.000.000)

 و( ره) خمينیامام امداد کميته به ريال( 10.000.000.000.000) ميليارد هزار ده تفكيک

 هايدستگاه معرفی با بهزيستی سازمان به ريال( 3.000.000.000.000) ميليارد هزار سه

 ميليارد هزار دو و مددجويی اشتغال هايطرح کارفرمايان و مددجويان به ذيربط

 به کمک و ديه امور به رسيدگی مردمی ستاد اختيار در ريال( 2.000.000.000.000)

 کهصورتی در. کند پرداخت زندانيان معسر هايخانواده به تا گيردمی قرار نيازمند زندانيان

 آذرماه پايان تا خود تسهيالت سهميه از ميزان هر به نتوانند مشمول هايدستگاه از يک هر

 .گيردمی تعلق مشمول هايدستگاه ديگر به مزبور سهميه نمايند، استفاده 1395
 «27»تبصره  

 حداقل موظفند هاشهرستان ريزيبرنامه هايکميته و استان توسعه و ريزيبرنامه شوراي 

 مسكن بنياد اختيار در را قانون اين استانی عمرانی اعتبارات سرجمع از %( 8) درصد هشت

 روستاهاي بهسازي و هادي هايطرح اجراي و تهيه صرف تا دهند قرار استان اسالمی انقالب

 .شود مربوط شهرستان
 «32»تبصره  

 ميليارد چهارهزار سقف در 16 جدول در مندرج قضائيه قوه هايتعرفه اصالح جدول اجزاي 

 .باشدمی پيوست شرحبه ريال( 4.000.000.000.000)
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