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   4336هاي اليحه بودجه سال مقايسه ماده واحده و تبصره

 كل كشور 4331بودجه سال  با قانون

 

 

 

 

 
 

 

 چكيده

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

 کل کشور است.  1931بودجه سال  قانونهاي با ماده واحده و تبصره 1931

 19است که  مورد 61، 1931بودجه سال  اليحههاي ماده واحده و تبصرهدر قالب مجموع احكام 

 است.  1931بودجه سال  قانونمورد از آنها مشابه 

ها مشابه تبصره 4336بودجه سال  اليحهها و بندهاي درصد از تبصره 71صورت تقريبی به

 كل كشور است.  4331بودجه سال قانون و بندهاي 

 
 

 مقدمه

 است.  1931بودجه سال قانون کل کشور شبيه  1931بودجه سال اليحه چارچوب و شكل ماده واحده 

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

مشترک است. اين امر در  1931بودجه سال قانون ها و بندهاي يک از تبصرهبا کدام 1931بودجه سال 

 صورت جدول راهنما ارائه شده است. ابتداي گزارش به

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

 قدر است. چ 1931بودجه سال  قانونها و بندهاي با تبصره 1931بودجه سال اليحه بندهاي 

 

 ها ماده واحده و تبصره بررسی تطبيقی. 4

بودجه  قانونهاي با ماده واحده و تبصره 1931بودجه سال اليحه هاي در اين گزارش ماده واحده و تبصره

رح زير شبهاليحه ها در کل کشور مقايسه شده و ساختار کلی گزارش براساس ترتيب تبصره 1931سال 

 قرار داده شده است:

 کل کشور است.  1931بودجه  اليحه هايصرهمقايسه، ماده واحده و تبمبناي  .1

 قانون نسبت به 1931بودجه سال  اليحه هايی که درها و رديفها، برنامهها، اعداد، سالعبارت .2

 مشخص شده است. سال در هر دو  ....................صورت طوسی رنگ به تغيير يافته است 1193بودجه سال 
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 ..................صورت طوسی رنگ جديد هستند نيز به 1193سال بودجه اليحه که در هايی تبصره .9

 عبارتی درج نشده است.  1931بودجه  قانونبر آن در ستون اند و عالوهمتمايز شده

ولی در قانون بودجه سال  ،اندبوده 1931برخی عبارات و جمالتی که در اليحه بودجه سال  .1

 اند ـــــ( متمايز شده) وجود ندارند با خطوط مشكی زير آنها 1931

در آنها  مقابل مشاهده نشدبودجه  اليحهدرکه  1931سال  بودجهی از قانون بندهايو ها تبصره .1

 عبارتی درج نشده است. 1931بودجه سال  اليحهستون مربوط به 
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بودجه  قانونبا  4336بودجه سال اليحه هاي جدول مقايسه ماده واحده و تبصره. 0

 شوركل ك 4331سال

 

 بودجهاليحه    

 6433سال    

 بودجه قانون

 4331سال 

 بودجهاليحه  

 4336سال    

 بودجهقانون 

 4331سال 

 ک -9   ماده واحده ماده واحده   

 ل -9   الف الف   

 م -9 د -2  1 -الف  1 -الف    

 ن -9   2 -الف   2 -الف    

 س -9   ب ب   

 ع -9   هاتبصره هاتبصره   

 ف -9   1     

 1 9  الف -2  الف -1    

 الف -1   ب - 2 ب - 1    

 ب -1   ج -2 

 ج -1 الف -1  د -2 

 د -1   و - 2     

 ه -1 ب -1  ز -2 

 و -1 ج -1  ح -2 

 ز -1   ط - 2 

 ح -1   ي - 2     

 ط -1   ک - 2 ج - 1    

 الف -6 الف -1  ل - 2 د - 1    

 ب -6 ب -1  ه -2 ه -1    

 ج -6 ج -1  م - 2 

 د -6 د -1  ن - 2 

 
 الف -9

 د  -1 

 (دو سطرآخر) 
 ه -6

 و -6   ب -9     

 ز -6   ج -9 الف -2    

 ح - 6   د -9     

 ط -6 ه -1  ه -9     

 ي - 6 و -1  و -9 ب -2    

 ک -6   ز -9   ج -2    

 ل -6   ح -9     

 الف -0    ط -9     

 ب -0   ي -9     
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 بودجه اليحه   

 6433سال    

 بودجهقانون  

 4331سال   

 بودجه اليحه 

 6433سال    

 بودجهقانون 

 4331سال    

 ط -11   ج -0 

 الف -12   الف -8 

 ب -12   ب -8 

 الف -19   ج -8 

 ب -19   الف -3 الف -6

 ج -19 الف -3  ب -3 ب -6

 د -19   ج -3 

 ه -19 ب -3  د -3 

 و -19   ه -3 ج -6

 ز -19   و -3 د -6

 ح -19   ز -3 ه -6

 الف -11   ح -3 و -6

 ب -11    ز – 6

 ج -11   ط -3 

 د -11 الف -17  ي -3 

 ه -11   ک -3 

 و -11 ب -17  ل -3 

 الف -11   م -3 

 ب -11   الف -17 الف -0

 ج -11   6 -الف -17 ب -0

 د -11   ب -17 

 ه -11   ج -17 ج -0

 و -11   د -17 

 الف -16   الف -11 

 ب -16   ب -11 

 ج -16   ج -11 

 د -16   د -11 

 ه-16   ه -11 

 و -16 الف -11  و -11 8

 ز -16   ز -11 

 ح -16   ح -11 
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 اليحه بودجه   

 6433سال    

 قانون بودجه 

 4331سال   

 اليحه بودجه 

 6433سال    

 قانون بودجه

 4331سال    

 ط -27   ط -16 ب -11

  الف -11  10 

  ب -11  الف - 18 12

  16  ب - 18 

  10  ج - 18 

  الف -18  د - 18 

  ب -18  الف - 13 

  ج -18  ب - 13 

  د -18  ج - 13 الف -19

  ه -18   ب -19

  91  د - 13 

  الف -27  ه - 13 

  ب -27  و - 13 ج -19

  21   د -19

 21   ز - 13 

11 27   22 

 29   الف -27 

 21   ب -27 

 21   ج -27 

 26   د -27 

 20   ه -27 

 28   و -27 

 23   ز -27 

 97 22  ح -27 
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 كل كشور 4331با اليحه بودجه سال 4336هاي اليحه  بودجه سال مقايسه ماده واحده و تبصره 

 

 كل كشور 4331با اليحه بودجه سال  4336هاي اليحه بودجه سال . مقايسه ماده واحده و تبصره4جدول 

 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

نه ميليون و پانصد و بيست کل کشور از حيث منابع بالغ بر  1931بودجه سال  -ماده واحده

 ميليون و شش هزار و سيصد و هفتاد و شش ميليارد و چهارصد و هفتاد و شش

نه ميليون و پانصد و بيست و و از حيث مصارف بالغ بر  ريال (3،126،906،106،777،777)

 ميليون سيصد و هفتاد و شش ميليارد و چهارصد و هفتاد و شششش هزار و 

 شرح زير است:به ريال (3،126،906،106،777،777)

هشت ميليون و چهارصد کل کشور از حيث منابع بالغ بر  1931بودجه سال  -ماده واحده

 و شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون

هشت ميليون و چهارصد و و از حيث مصارف بالغ بر ( ريال 8۶160۶111۶180۶777۶777)

 شصت و هفت هزار و چهارصد و يازده ميليارد و چهارصد و هشتاد و هفت ميليون

 شرح زير است:به ( ريال8۶160۶111۶180۶777۶777)

و مالی و اي همايي سرهادارايیمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري ( الف

مالی بالغ بر  واي هسرمايهاي و تملک دارايیها مصارف بودجه عمومی دولت از حيث هزينه

     سه ميليون و هفتاد و سه هزار و هشتصد و پنج ميليارد و نهصد و چهل و هفت ميليون

 شامل: ريال (9،709،871،310،777،777)

اي و مالی هاي سرمايهمنابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايی (الف

اي و مالی بالغ هاي سرمايهها و تملک دارايیعمومی دولت از حيث هزينه و مصارف بودجه

 دو ميليون و هفتصد و چهل و چهار هزار و يكصد و يک ميليارد و ششصد و نه ميليونبر 

 شامل: ( ريال777۶2۶011۶171۶673۶777)

دو ميليون و ششصد و هفتاد و سه هزار و هشتصد و چهل و هشت منابع عمومی بالغ بر  -1

 ريال (2،609،818،771،777،777) ميليارد و يک ميليون

دو ميليون و سيصد و شصت و دو هزار و هشتصد و هفده ميليارد و منابع عمومی بالغ بر  1

 ( ريال2۶962۶810۶101۶777۶777) يكصد و هفتاد و يک ميليون

سيصد و نود و نه هزار و نهصد و مؤسسات دولتی بالغ بر ها درآمدهاي اختصاصی وزارتخانه -2

 ريال (933،310،316،777،777) ميليون و پنجاه و هفت ميليارد و نهصد و چهل و شش

و يک هزار سيصد و هشتاد ها و مؤسسات دولتی بالغ بر درآمدهاي اختصاصی وزارتخانه .2

 و دويست و هشتاد و چهار ميليارد و چهارصد و سی و هشت ميليون

 ( ريال981۶281۶198۶777۶777)

ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها دولتی، بانکهاي شرکت بودجه (ب

نج پ شش ميليون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد وچهل واعتبار بالغ بر تأمين  و ساير منابع

و از حيث  ريال (6،816،311،861،777،777) ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون

و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها ها بانکدولتی، هاي بودجه شرکت (ب

شش ميليون و نوزده هزار و سيصد و هفتاد و هفت ميليارد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 

ها ها و ساير پرداختو از حيث هزينه ( ريال6۶713۶900۶776۶777۶777) و شش ميليون
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 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

هزار و نهصد و چهل و  شش ميليون و هشتصد و شانزدهها بالغ بر و ساير پرداختها هزينه

 ريال (6،816،311،861،777،777) پنج ميليارد و هشتصد و شصت و چهار ميليون

 و هفتاد و هفت ميليارد و شش ميليونشش ميليون و نوزده هزار و سيصد بالغ بر 

 ( ريال6۶713۶900۶776۶777۶777)

شود نسبت به ابالغ مبلغ دو ميليون و دويست هزار و سيصد و شصت به دولت اجازه داده می 

( ريال از منابع 2۶277۶960۶101۶777۶777) وهفت ميليارد و يكصد و هفتاد و يک ميليون

اقدام کند. ابالغ يكصد وشصت و دو هزار و چهارصد عمومی دولت متناسب با مبالغ مصوب 

التفاوت سقف ابالغی تا اعتبار  ما به) ( ريال162۶117۶777۶777۶777) و پنجاه ميليارد

و صرفاً پس از اطمينان از تحقق منابع و  1931ماهه دوم سال  6شرح زير در مصوب( به

 صوب است:متناسب با روند واريزي به خزانه قابل ابالغ به مصارف م

 ( ريال110۶777۶777۶777۶777) اي يكصد و هفده هزار ميليارداعتبارات هزينه -

 ( ريال91۶777۶777۶777۶777) اي سی و پنج هزار ميلياردهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی -

 هاي مالی ده هزار و چهارصد و پنجاه ميليارداعتبارات تملک دارايی -

 ( ريال17۶117۶777۶777۶777)

( از محل صادرات نفت خام 2۲) درصد اي استانی، دوهاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی -

خيز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قانون استفاده از امكانات براي مناطق نفت

مشمول کاهش  1939/ 0/ 97يافته مصوب کشور براي ارتقاي سطح مناطق کمتر توسعه

 باشد.اعتبار نمی

هاي ( ريال بايد به طرح977۶777۶777۶777۶777) حداقل معادل سيصد هزار ميليارد -

ماهه و به تناسب، تخصيص  اي اختصاص يابد که در مقاطع سههاي سرمايهتملک دارايی

 کند.پيدا می
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 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

 «4»تبصره  

 

 

 

 

 

 

 

منابع و تعهد و باشد و وصول اين قانون با رعايت قوانين و مقررات ذيربط قابل اجرا می

 «خ» و «ت» ،«ک» ،«ز» ،«و» پرداخت از محل مصارف اين قانون با رعايت مفاد بندهاي

پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران مصوب ساله پنج ( قانون برنامه103) ( و ماده221) ماده

 باشد.الرعايه میالزم 11/17/1983

قانون منظور شده است موظفند  اجرايی که تكاليفی براي آنها در اينهاي کليه دستگاه

ريزي کشور ارائه گزارش عملكرد خود را در موعد قانونی مقرر به سازمان مديريت و برنامه

ها و اجزا و جداول و کنند. سازمان مذکور موظف است گزارش کامل هر يک از تبصره

 ماه پسکند، حداکثر ظرف مدت يک دريافت میها هاي اين قانون را که از دستگاهپيوست

بط رهاي ذيماه، براي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و ساير کميسيون 6از پايان هر 

 صورت کتبی و رسمی ارسال کند.مجلس شوراي اسالمی به

 «0»تبصره  «4»تبصره 

( 1) ماده «الف» وزارت نفت موضوع بند ربطيتابعه ذ یسهم شرکت دولت 1193در سال  (الف

، 1/12/1939مصوب ( 2) دولت یاز مقررات مال یبخش ميمواد به قانون تنظ یقانون الحاق برخ

 سود سهام دولت است. ميو معاف از تقس شودیم نييتع( 1/11۲) درصد ميو ن چهارده

 ماده «الف» وزارت نفت موضوع بندذيربط  سهم شرکت دولتی تابعه 1931در سال  الف(

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

شود و معاف از تقسيم سود سهام ( تعيين می1/11۲) درصد و نيم ، چهارده1/12/1939

 .دولت است

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

 شود.می ( تعيين۲ 27) (، بيست درصد2) تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

( ارزش صادرات گاز ۲ 27) اسالمی ايران موظف است بيست درصد بانک مرکزي جمهوري 

طبيعی پس از کسر ارزش گاز طبيعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واريز کند. 

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

 .شود( تعيين می27۲) درصد (، بيست2) تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

پنجم ساله پنج ( قانون برنامه81) ماده «ح» بند «1» در راستاي اجراي قسمت اخير جزء

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف است بيست توسعه جمهوري اسالمی ايران،
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 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

استفاده از سهم صندوق مذکور شود. می محاسبه و تسويه مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال

 ها مجاز است.ايش سرمايه بانکبراي افز

( ارزش صادرات گاز طبيعی پس از کسر ارزش گاز طبيعی وارداتی را به حساب 27۲) درصد

  .شودصندوق توسعه ملی واريز کند. مبلغ واريزي از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه می

ورده آهاي نفتی با رعايت کيفيت و استانداردهاي عرضه هر فروردهآواردات و فروش فر (ج 

در کشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصی مجاز است. در هر صورت 

ود، با هاي موجوليت تأمين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلی و زيرساختئمس

اتی در داخل کشور، بدون يارانه و با احتساب وزارت نفت است. عرضه بنزين و نفت گاز وارد

  باشد.میسود متعارف 

( قانون الحاق برخی 61) سقف عوارض گاز طبيعی مصرفی موضوع ماده 1931در سال  (د 

 ، بيست و يک هزار ميليارد(2) مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 شود.ريال تعيين می( 21۶777۶777۶777۶777)

ريال متناسب با وصولی در ( 11۶877۶777۶777۶777) چهارده هزار و هشتصد ميليارد مبلغ

 ماده «الف» گيرد تا صرف اجراي بنداختيار شرکت دولتی تابعه ذيربط وزارت نفت قرار می

 ( شود.2) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت61)

ريال متناسب با وصولی در ( 1۶277۶777۶777۶777) لياردمبلغ چهار هزار و دويست مي

 گيرد تا صرف موارد مندرج در بنداختيار سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس قرار می

( 2) ( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت61) ماده «ب»

 گردد.

ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار ( 2۶777۶777۶777۶777) مبلغ دو هزار ميليارد

 مذکور موظفندهاي گيرد تا صرف سرانه مدارس، امور تربيتی و پرورشی گردد. دستگاهمی
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هاي آموزش، تحقيقات و فناوري، برنامه و گزارش عملكرد اجراي اين بند را به کميسيون

 می ارائه نمايند.بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسال

 

 
( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم 1) ماده «الف» در راستاي اجراي مفاد بند - (و

 ريزي( موضوع مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه2) بخشی از مقررات مالی دولت

است موظف  1931دولتی تابعه ذيربط در سال هاي کشور، وزارت نفت ازطريق شرکت

ريزي کشور مبادله اي مربوط را با سازمان مديريت و برنامهسرمايههاي هاي طرحموافقتنامه

 کند.

 بينیافزايش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به درآمد پيش ز( 

اين قانون، مازاد منابع ارزي  1 جدول شماره 217173و  217171شماره هاي شده در رديف

ريال پس از کسر سهم ( 117۶777۶777۶777۶777) سقف يكصد و پنجاه هزار ميلياردتا 

( توسعه مناطق 2۲) شرکت دولتی تابعه ذيربط وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و دو درصد

اين  1 جدول شماره 217117خيز و مناطق محروم، به رديف درآمدي شماره خيز و گازنفت

ز کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخيره ارزي واريز قانون واريز و مازاد بر آن پس ا

هاي وردهآگردد. شرکت دولتی تابعه ذيربط وزارت نفت مكلف است در صورت صادرات فرمی

 نفتی نسبت به پرداخت سهم صندوق توسعه ملی اقدام کند.

بت شود نسمیبه وزارت نفت ازطريق شرکت دولتی تابعه ذيربط و وزارت نيرو اجازه داده  (ح 

اين قانون و  9 پيوست شماره 231117به تأسيس شرکت گاز استان البرز به شماره رديف 

اين  9 پيوست شماره 231117شرکت آب و فاضالب روستايی اين استان به شماره رديف 

 قانون اقدام کند.
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 هشده تحويلی اعم از قاچاق يا عرض هاي نفتی کشفوردهآوزارت نفت مكلف است فر (ط 

فروش رسانده و وجوه حاصله  دليل عدم امكان نگهداري( بهبه) خارج از شبكه را پس از ضبط

را به حساب امانی دادگستري واريز نمايد. در صورت صدور محكوميت قطعی متهم يا متهمان 

داري کل ( ريال به خزانه17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد وجوه مذکور تا سقف ده

 هزار ميليارد ( هزينه باالسري، تا سقف هفت17۲) درصد پس از کسر ده کشور واريز و

( ريال آن براساس طرح توزيع ستاد کل نيروهاي مسلح و وزارت 0۶777۶777۶777۶777)

ريزي کشور، جهت تقويت بنيه اطالعات و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

 يابد.دفاعی و امنيتی اختصاص می

( از وجوه حاصله را به يگان کاشف و 17۲) درصد تواند تا دهکل نيروهاي مسلح میستاد 

 کاشفين اعم از دفاعی و امنيتی اختصاص دهد. تا سقف دو هزار ميليارد

( ريال از منابع اين بند در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار 2۶777۶777۶777۶777)

و برق واحدهاي آموزشی و پرورشی و  هاي سوخت، آبگيرد تا جهت تأمين هزينهمی

 هزينه گردد.« دانشگاه فرهنگيان»هاي استانی مراکز تربيت معلم پرديس

بر برائت متهم يا متهمان وجوه مذکور به آنها مسترد در صورت صدور حكم قطعی مبنی

 گردد.می

 ريزي کشور با همكاريدستورالعمل اجرايی اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه

هاي نفت و امور اقتصادي و دارايی، ستاد کل نيروهاي مسلح و ستاد مرکزي مبارزه وزارتخانه

 رسد.وزيران میت ئتصويب هي شود و بهبا قاچاق کاال و ارز تهيه می

دولتی تابعه ذيربط معادل ارزش ريالی دو هاي وزارت نفت موظف است از طريق شرکت (ي 

( ريال 21۶777۶777۶777۶777) بيست و چهار هزار ميليارد ميليون تن قير رايگان تا سقف
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روستايی فاقد آسفالت و معابر روستاها و بهسازي هاي را جهت روکش آسفالت، آسفالت راه

( در اختيار 87۲) روستاها و شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار نفر به نسبت هشتاد درصد

( بنياد مسكن انقالب 27۲) درصد ستوزارت راه و شهرسازي و بيذيربط  تابعههاي شرکت

داري کل کشور اعمال و با آن مابين خود و خزانهفیهاي اسالمی قرار دهد و در حساب

 تسويه نمايد.

شود با تصويب شوراي نفت از طريق شرکت دولتی تابعه ذيربط اجازه داده میبه وزارت  (ج

به  نسبت با اولويت ميادين مشترکهاي نفت و گاز گذاري در طرحسرمايهمنظور به تصاداق

  دميليار هزار پنجاه سقف در سرمايه بازار طريق از ريالی –انتشار اوراق مشارکت ارزي 
توسط وزارت ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق  (17۶777۶777۶777۶777)

 اقدام کند. افزايش توليد ميادين مذکورنسبت به ارقام مصوب همان سالازمحل  نفت

 شود با تصويب شوراياجازه داده میذيربط  به وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه (ک

نفت و گاز با اولويت ميادين مشترک نسبت به هاي گذاري در طرحسرمايهمنظور به اقتصاد

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

توليدات ( ريال با تضمين بازپرداخت اصل و سود اين اوراق ازمحل 17۶777۶777۶777۶777)

 اقدام کند.ها همان طرح

اي هپرداخت تسهيالت براي اجراي طرحمنظور به شوده صندوق توسعه ملی اجازه داده میب (د

چهار  مبلغرسيده  در ميادين مشترک نفتی و گازي که به تصويب شوراي اقتصاداي هتوسع

گذاري نمايد. اين ها سپردهدالر در بانک (1۶877۶777۶777) ميليارد و هشتصد ميليون

ازندگان س هاي عامل بهربط وزارت نفت توسط بانکت با معرفی شرکت دولتی تابعه ذيتسهيال

ان تعهد سازندگشود. قرارداد با اين شرکت پرداخت میو پيمانكاران خصوصی و تعاونی طرف 

رکت ش نكاران موضوع اين بند بالفاصله پس از پرداخت مطالبات آنها توسط بانک بهو پيما

تعهدات سازندگان و پيمانكاران ذيربط حسب مورد کسر گردد و از تابعه ذيربط منتقل می

  گردد.می

پرداخت تسهيالت براي اجراي منظور به شودبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می ل(

 در ميادين مشترک نفتی و گازي که به تصويب شوراي اقتصاد رسيدهاي توسعههاي طرح

گذاري سپردهها ( دالر در بانک1۶877۶777۶777) مبلغ چهار ميليارد و هشتصد ميليون

 نمايد.

ل به عامهاي وزارت نفت توسط بانکذيربط  اين تسهيالت با معرفی شرکت دولتی تابعه

 شود.طرف قرارداد با اين شرکت پرداخت می سازندگان و پيمانكاران خصوصی و تعاونی

نفتی ايران مكلف است نسبت به نوسازي و هاي شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده (ـه

نابع متأمين  نفتی وهاي توسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فرآورده

هاي نفتی ايران مكلف است نسبت به نوسازي و وردهآشرکت ملی پااليش و پخش فر (ـه

هاي نفتی و تأمين وردهآتوسعه شبكه خطوط لوله انتقال نفت خام و ميعانات گازي و فر



 

 _____________________________________________________________________________________________________  
 

 

19 

 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

سازي و توزيع فرآورده ذخيره تأمين،هاي ها و زيرساختسهم دولت در توسعه پااليشگاه مالی

ي ها( به قيمت هر ليتر فرآورده1۲) اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج درصد

 داري کل کشور تا سقف پانزده هزار ميلياردو پس از واريز به خزانهتأمين  نفتی

ريال به مصرف برساند. اين منابع جزء درآمد شرکت محسوب  (11۶777۶777۶777۶777)

 .باشدشود و مشمول ماليات بانرخ صفر مینمی

 سازي و توزيعهاي تأمين، ذخيرهو زيرساختها الی سهم دولت در توسعه پااليشگاهمنابع م

( به قيمت هر ليتر 1۲) درصد اقدام کند و منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج فرآورده

 داري کل کشور تا سقف پانزده هزار ميلياردهاي نفتی تأمين و پس از واريز به خزانهوردهآفر

درآمد شرکت محسوب  ءال به مصرف برساند. اين منابع جز( ري11۶777۶777۶777۶777)

 باشد.شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مینمی

 اردهزارميليمكلف است تا مبلغ پنجذيربط  وزارت نفت از طريق شرکت دولتی تابعه م( 

شهرها و روستاهاي اجراي خطوط لوله گازرسانی به منظور به ( ريال1۶777۶777۶777۶777)

 هزار ميليارد ترتيب سهن و بلوچستان و شرق هرمزگان، بهاستان سيستا

( ريال از محل 2۶777۶777۶777۶777) ( ريال و دو هزار ميليارد9۶777۶777۶777۶777)

هاي مربوط اختصاص دهد را به پروژه 1931مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبيعی در سال 

( ريال صرف توسعه 17۶777۶777۶777۶777) سقف پنجاه هزار ميليارد و مازاد آن را تا

 و خطوط انتقال گاز طبيعی سراسري با اولويت خطوط انتقال صادراتی کند.ها پااليشگاه

 

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

شود. وزارت نفت، به مدت دو سال امهال میذيربط  تسهيالت پرداختی به شرکت دولتی تابعه

 عهده شرکت مذکور است.هاي امهال بههزينه

 «3»تبصره  «0»تبصره 

 

 
نون اجراي ( قا9) ماده «ب» و «الف» بندهاي «1» در راستاي اجراي تبصره الف(

و اصالحات  1980/ 9/ 21( قانون اساسی مصوب 11) چهارموهاي کلی اصل چهلسياست

سازي تا پايان بعدي آن وزارت امور اقتصادي و دارايی مجاز است از طريق سازمان خصوصی

الشرکه، حقوق مالكانه، الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمکليه سهام، سهم 1931سال 
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( قانون مذکور 2) يک و دو مادهاي هگروههاي برداري و مديريت دولت را در بنگاهبهره حق

برداري از کليه هلدينگ( خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهره) و شرکت مادر تخصصی

هاي قابل فروش موجود در معادن برداري فعال و غيرفعال و نيز باطلهمعادن در حال بهره

نوسازي معادن و هاي دولتی از جمله سازمان توسعه و و سازمانها متعلق به دولت و شرکت

خصوصی و هاي تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهاي صنايع معدنی ايران و شرکت

تعاونی با اولويت تعاونی از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به رديف 

 اين قانون واريز کند. 1 جدول شماره 917172شماره 

( 9) ماده «الف» اي موضوع بندهاي توسعهتمام سازماننيمهگذاري سرمايههاي طرحب(  

( قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد 11) چهارمهاي کلی اصل چهلون اجراي سياستقانو

 آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثناست.

تعاونی هاي خصوصی و بدهی خود به بخش 1931در سال شود به دولت اجازه داده می (الف

 ( قانون6) قانون اساسی و ماده (11) چهارموکلی اصل چهلهاي سياست «د» را با رعايت بند

اين  18 قانون اساسی از طريق جدول شماره (11) وچهارمهاي کلی اصل چهلاجراي سياست

 قانون پرداخت نمايد.

 با رعايت بندخصوصی و تعاونی را هاي ی خود به بخششود بدهبه دولت اجازه داده می ج(

ن اجراي ( قانو6) ( قانون اساسی و ماده11) چهارموهاي کلی اصل چهلسياست «د»

اين قانون  18 ( قانون اساسی از طريق جدول شماره11) چهارمهاي کلی اصل چهلوسياست

 نمايد. يا تسويه و سپس تهاترپرداخت 

 اساسی جمهوري اسالمی ايران( قانون 19) سومورعايت اصل پنجاه واگذاري تهاتري بايد با

گردش خزانه( انجام شود و قيمت سهام تهاتر شده نبايد از قيمت پايه بورس و يا پايه مزايده )

 . کمتر باشد

سازي قابل ها توسط سازمان خصوصیهزينه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاري د( 

 تأمين و پرداخت است.
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 هايدارايی نسبت به انتشار اوراق سهام جايگزين اسناد بنگاهوزارت امور اقتصادي و  هـ(

 کند.هاي قبلی اقدام مشمول واگذاري پس از تعيين تكليف واگذاري

هاي بنگاهو همچنين  1931هاي در حال واگذاري در سال نظارت بيشتر بر بنگاهمنظور به (ب

 سازي به سازمانسازمان خصوصیها ازسوي صورت کنترلی، اسامی اين بنگاهبه واگذارشده

شود. سازمان ثبت زي جمهوري اسالمی ايران اعالم میثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرک

 ت مديره وئجلسات مجامع عمومی و هيصورتمكلف است ثبت  ،اسناد و امالک کشور

 ز أخذ مجوز کتبی ازرا پس ا مزبورهاي و امالک بنگاهدخل و تصرف در اموال  همچنين

 سازي انجام دهد. سازمان خصوصی

 وها دستورالعمل اعالمی به بانک بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران نيز موظف است طی

روط شمذکور را مهاي بنگاهخصوصی و دولتی، اعطاي هرگونه تسهيالت به  سسات اعتباريؤم

 سازي نمايد.یبه أخذ مجوز از سازمان خصوص

 هاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيالت توسطفروش اموال و دارايی نظارت بيشتر برمنظور به و(

ها صورت کنترلی، اسامی اين بنگاهو واگذار شده به 1931در حال واگذاري در سال هاي بنگاه

سازي به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و بانک مرکزي جمهوري ازسوي سازمان خصوصی

يرات هر گونه تغيشود. سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مكلف است ثبت اسالمی ايران اعالم می

از جمله نقل و انتقال زمين و خريد و دخل و تصرف در اموال  در زمينه اساسنامه، سرمايه و

 سازي انجام دهد.را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی رهفروش و اجا

هاي طی دستورالعمل اعالمی به بانکبانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف است 

مذکور را مشروط به اخذ مجوز هاي شرکتاعطاي هرگونه تسهيالت به  خصوصی و دولتی،

 سازي نمايد.از سازمان خصوصی

هاي شرکت ( در مورد2) قانون الحاق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت( 1) رعايت ماده (ج

 الزامی است. 1931در حال واگذاري در سال 

 

اين قانون که در فهرست واگذاري  9 دولتی مندرج در پيوست شمارههاي تمامی شرکت ز(

بودجه بينی شده در دوازدهم ماليات و سود سهام پيشقرار دارند مكلفند يک 1931سال 

اين قانون را تا زمان واگذاري و اخذ ثمن حاصل از فروش و  9 شرکت در پيوست شماره

داري کل کشور سازي به حساب خزانهابالغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی

هاي ماهه به حساب رديف داري کل کشور اين مبالغ را در مقاطع سهواريز کنند. خزانه

 کنداين قانون منظور می 1 جدول شماره 171197و  117172درآمدي 

 

 

 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم 1) شده موضوع ماده درآمد اماکن ورزشی اجاره دادهح( 

اين قانون صرفاً  1 جدول شماره 197971( ، پس از واريز به رديف 2) بخشی از مقررات مالی دولت

 و انتقال و هزينه آن به شهرستان ديگر ممنوع است.شود براي ورزش همان شهرستان هزينه می
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( قانون مديريت خدمات کشوري موظفند پس از فروش 1) موضوع مادههاي دستگاه ط( 

( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی 6) امالک خود براساس ماده

داري کل کشور عمومی نزد خزانه ( از طريق مزايده عمومی وجوه حاصله را به درآمد2) دولت

 اين قانون واريز نمايند. 1 جدول شماره 217277موضوع رديف 

وري بخش کشاورزي و منابع طبيعی مصوب ( قانون افزايش بهره10) در اجراي ماده ي( 

هاي ها، جايگاهشود کليه فروشگاهاجازه داده می به سازمان امور عشاير ايران 29/1/1983

فسيلی(، انبارهاي ذخيره علوفه و کاال، اراضی و مستحدثات مربوطه را ) ايهسوخت سنگوار

هاي مربوطه قرار دارند با قيمت تعاونی عشايري و اتحاديههاي که در اختيار شرکت

ه سالپنج اقساطصورت به صورت نقد و مابقی( قيمت به17۲) درصد کارشناسی و دريافت ده

 بردار واگذار کند.بهرههاي و اتحاديهها به شرکت

شود و معادل داري کل کشور واريز میها به حساب مربوط نزد خزانهوجوه حاصل از واگذاري

در اختيار سازمان امور عشاير ايران قرار  197777-6 ( آن از محل رديف177۲) صد در صد

خش هاي حمايت از توسعه بافزايش سرمايه سهم دولت در صندوقعنوان به گيرد تامی

 کشاورزي هزينه کند.

هاي بيش از هزار واحد خصوصی و تعاونی مكلفند درمجموعههاي کارفرمايان بخش ک( 

کنند، براساس برآورد نسبت به عقد قرارداد ساخت آنها اقدام می 1931مسكونی که در سال 

نسبت به  هاي احداث مسجد و خانه عالم را تأمين و يا رأساًاداره اوقاف و امور خيريه هزينه

 احداث آن اقدام کنند.

مطالبات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان توسعه و نوسازي معادن و ( ل 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ( 13) ماده «الف» صنايع معدنی ايران موضوع بند
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( قانون 8) ماده «ج» و بند 1903/ 1/ 10اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران مصوب 

 6/ 11برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ايران مصوب 

 چهارموهاي کلی اصل چهلنون اجراي سياستهاي قبل از ابالغ قابابت واگذاري 1989/

( ريال از محل 9۶977۶777۶777۶777) ( قانون اساسی به مبلغ سه هزار و سيصد ميليارد11)

يا منابع حاصل از فروش آنها تأمين کند و ها الشرکه، اموال بنگاهام، سهمفروش اموال، سه

ل هاي نوين با فناوري پيشرفته و تكمييافته و حوزهگذاري در مناطق کمترتوسعهبراي سرمايه

 شود.واريز میذيربط  تمام به حساب سازماننيمههاي طرح

شود با استفاده از منابع داخلی میبه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده 

 لفاينانس(، بيع متقاب) خود، تسهيالت ريالی و ارزي در قالب تسهيالت تأمين مالی خارجی

تأمين مالی با رعايت قوانين و هاي پروداکت( و ساير روشباي) بک(، خريد محصولباي)

ر ه ميليون تن دگذاري تبديل گاز طبيعی به فرآورده تا جمع سمقررات نسبت به سرمايه

افزوده زمينه شور اقدام کند تا ضمن ايجاد ارزشيافته کمناطق کمتر توسعه

 دستی توسط بخش خصوصی فراهم شود.هاي پايينگذاريسرمايه

قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالی کشور  (16) ماده «2» در راستاي اجراي تبصره (د

شود وجوه حاصل از به دولت اجازه داده می هاي دولتیو به تبع آن افزايش سرمايه بانک

مشمول واگذاري را مطابق دستورالعملی هاي ها و بيمهمانده سهام دولت در بانکباقی واگذاري

ي کشور و بانک ريزبرنامهيريت و مور اقتصادي و دارايی، سازمان مدکه به تصويب وزارت ا

 قانون اجراي (23) لزام به رعايت ماده، بدون ارسدجمهوري اسالمی ايران می مرکزي

هاي دولتی قانون اساسی، به افزايش سرمايه بانک (11) چهارموکلی اصل چهلهاي سياست

 اختصاص دهد.

 ( ريال1۶777۶777۶777۶777) تا سقف پنج هزار ميلياردشود به دولت اجازه داده می (م

هاي مشمول واگذاري را و بيمهها مانده سهام دولت در بانکوجوه حاصل از واگذاري باقی

مطابق دستورالعملی که به تصويب وزارت امور اقتصادي و دارايی، سازمان مديريت و 

هاي سياست با رعايترسد، ريزي کشور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران میبرنامه

هاي کلی اصل قانون اجراي سياست ( قانون اساسی و11) وچهارمکلی اصل چهل

 دولتی اختصاص دهد.هاي ( قانون اساسی، به افزايش سرمايه بانک11) وچهارمچهل
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عی طبيناشی از عوامل طبيعی و غيرهاي شود تا اراضی مسيلبه وزارت نيرو اجازه داده می ن( 

صورت متروکه در محدوده خدمات شهري به جامانده است و امكان وقوع سيالب در که به

طريق مزايده عمومی به فروش رسانده و درآمد حاصل از فروش اين آنها وجود ندارد را از 

داري کل کشور واريز کند. مبلغ يكهزار و هشتصد اراضی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

متناسب با وصولی  197777-193( ريال از محل رديف 1۶877۶777۶777۶777) ميليارد

ها، آزادسازي و پرداخت خسارت بابت حفاظت و ساماندهی رودخانههاي جهت تكميل طرح

هاي مزاحم و يا اراضی مورد نياز وزارت نيرو جهت اصالح مسير تصرفات وزارت نيرو و اعيانی

 گيرد.هاي همان شهر در اختيار اين وزارتخانه قرار میرودخانه

 سد.رت وزيران میئشود و به تصويب هينامه اجرايی اين بند توسط وزارت نيرو تهيه میآيين

ها موظفند ها و بخشداريوزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقالب اسالمی، شهرداري س( 

و شهرهاي جديد، اراضی مناسب را ها بنابر درخواست سازمان بسيج مستضعفين در شهرک

( قانون تنظيم بخشی 63) تفصيلی و هادي مصوب با رعايت مادههاي با در نظر گرفتن طرح

هاي مقاومت بسيج و جهت احداث حوزه 1987/ 11/ 20دولت مصوب  از مقررات مالی

سازي و پرداخت هزينه از محل اعتبارات جدول ورزشی صالحين پس از آمادههاي سالن

 اين قانون در اختيار سازمان بسيج قرار دهند. 18 شماره

 ( قانون مديريت خدمات کشوري مصوب1) اجرايی موضوع مادههاي کليه دستگاه ع( 

 ( تا دو درصد1/7۲) درصد مجازند عالوه بر اعتبارات سازمان پدافند غيرعامل نيم 8/0/1986

يافته خود را با هماهنگی سازمان اي تخصيص هاي سرمايه( از اعتبارات تملک دارايی2۲)

هاي کلی نظام در خصوص پدافند غيرعامل پدافند غيرعامل در جهت اجرايی نمودن سياست

 کل قوا هزينه کنند. مصوب فرماندهی
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شود معادل سازي( اجازه داده میسازمان خصوصی) به وزارت امور اقتصادي و دارايی ف( 

برداري از معادن مربوط به انتقال صندوق و حقوق بهرهها الشرکه، اموال، شرکتسهام، سهم

هاي بودجه سالبازنشستگی فوالد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که براساس قوانين 

هاي امور اقتصادي و دارايی و تعاون، کار و رفاه مورد توافق وزارتخانه 1932تا  1983

به آن  1931ولی قرارداد واگذاري آن منعقد نگرديده است را در سال  ،اجتماعی قرار گرفته

 صندوق انتقال دهد و يا تسويه نمايد.

( 17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد شود نسبت به اختصاص دهبه دولت اجازه داده می

تنخواه به صندوق مذکور براي جبران عنوان به اين قانون 18 ريال از محل جدول شماره

تسويه  1931عدم تحقق منابع اين تبصره استفاده کند، به نحوي که حداکثر تا پايان سال 

 شود.

 «1»تبصره  «3»تبصره 

مانده سهميه فاينانس( عالوه بر باقی) خارجیمالی تأمين  سقف تسهيالت 1931در سال 

 . شورايشودتعيين می دالر (17۶777۶777۶777) پنجاه ميلياردهاي قبل، معادل ريالی سال

 هاياين تسهيالت را به طرح قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظاماساس اقتصاد بر

 بازپرداخت اصل و سود. دهدمحيطی اختصاص میتداراي توجيه فنی، اقتصادي، مالی و زيس

بينی شده طرح برداري و يا منابع پيشمنابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره

 باشد.میدر قانون بودجه زمان تصويب طرح قابل پرداخت 

مانده سهميه فاينانس( عالوه بر باقی) سقف تسهيالت تأمين مالی خارجی 1931در سال 

شود. تعيين می ( دالر91۶777۶777۶777) سی و پنج ميلياردقبل، معادل ريالی هاي سال

خصوصی و هاي ( قانون مديريت خدمات کشوري و بخش1) اجرايی موضوع مادههاي دستگاه

ز توانند اعامل میهاي هاي الزم به بانکتعاونی و نهادهاي عمومی غيردولتی با سپردن تضمين

ساله پنج ( قانون برنامه82) مفاد مادهاد بر اساس . شوراي اقتصنمايندتسهيالت مذکور استفاده 

داراي توجيه فنی، اقتصادي، هاي اين تسهيالت را به طرح پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران

مصوب که منابع آنها از محل تسهيالت هاي کليه طرح دهد.محيطی اختصاص میمالی و زيست

با تأييد دستگاه اجرايی ذيربط، وزارت امور  شود بايدفاينانس( تأمين می) تأمين مالی خارجی

ريزي کشور اقتصادي و دارايی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران و سازمان مديريت و برنامه
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و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح محيطی باشد داراي توجيه فنی، اقتصادي، مالی و زيست

شده طرح در قانون بودجه  بينیا منابع پيشبرداري و يصرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره

قابل  و در صورت عدم کفايت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجراي طرحزمان تصويب طرح 

کننده تسهيالت و از محل منابع موجود جمهوري اسالمی ايران نزد کشور تأمين باشدپرداخت 

 فاينانس( برداشت و پرداخت نشود.) مالی خارجی

 «6»تبصره  «1»تبصره 

پنجم توسعه جمهوري اسالمی ساله پنج ( قانون برنامه81) ماده «ح» بند «2» تبصره الف( 

مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري هاي و حساب»با اضافه شدن عبارت  1931ايران در سال 

 شود.اجرا می« اسالمی ايران در خارج از کشور

 

 
هاي يافته کشور، به سازمان و کمتر توسعه گذاري در مناطق محرومسرمايهمنظور به ب(

 ايدرو(، توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران) گسترش و نوسازي صنايع ايران

شود با صنعتی و صنايع کوچک ايران اجازه داده میهاي شهرکهاي ايميدرو( و شرکت)

( در قالب 13۲) درصدنه وتعاونی تا سقف چهل رعايت قوانين و مقررات با بخش خصوصی و

 شخص حقوقی مشارکت نمايند.

ها و مؤسسات تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمايت از شرکتمنظور به (الف

 ماده «2» به ويژه تبصره1983/ 8/ 1 سازي نوآوري و اختراعات مصوببنيان و تجاريدانش

از محل صندوق  دالر (277۶777۶777) دويست ميليونمذکور معادل ريالی مبلغ  ( قانون1)

اي يابد. مبلغ ارزي مذکور بردانش بنيان اختصاص میهاي شرکت توسعه ملی بابت حمايت از

شود. تبديل دالر به ريال موضوع اين بند ملی بازگشت از منابع محسوب می صندوق توسعه

 .گيردکزي جمهوري اسالمی ايران صورت میزير نظر بانک مر

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

 ماده «2» ويژه تبصره به 1983/ 8/ 1سازي نوآوري و اختراعات مصوب بنيان و تجاريدانش

از محل صندوق  ( دالر977۶777۶777) سيصد ميليون( قانون مذکور معادل ريالی مبلغ 1)

 يابد. مبلغ ارزي مذکور برايبنيان اختصاص میدانشهاي بابت حمايت از شرکت توسعه ملی

شود. تبديل دالر به ريال موضوع اين بند صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می

 گيرد.زير نظر بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران صورت می
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از تمام توليدي و اقتصادي بخش خصوصی و تعاونی که نيمههاي طرح 1931در سال  د( 

دليل عوامل غيرارادي اند و درحال حاضر بهحساب ذخيره ارزي، تسهيالت ارزي دريافت کرده

پنجم ساله پنج ( قانون برنامه81) توانند با رعايت مادهامكان انجام تعهدات خود را ندارند، می

مانده تسهيالت خود را از توسعه جمهوري اسالمی ايران و مقررات صندوق توسعه ملی باقی

 ين صندوق دريافت کنند.ا

به اعطاي تسهيالت نسبت  1931شود که در سال می به صندوق توسعه ملی اجازه داده (ب

 باالدستی نفتاي ههاي توسعنی براي طرحهاي خصوصی يا تعاوگذاران بخشارزي به سرمايه

با تضمين وزارت نفت و بدون  آوري گازهاي همراهو جمعمشترک هاي و گاز با اولويت ميدان

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

نسبت به اعطاي تسهيالت  1931شود که در سال به صندوق توسعه ملی اجازه داده می هـ(

ت اي باالدستی نفتوسعههاي خصوصی يا تعاونی براي طرحهاي گذاران بخشارزي به سرمايه

هاي مشترک با تضمين وزارت نفت و بدون انتقال مالكيت نفت و گاز گاز با اولويت ميدانو 

 موجود در مخازن و توليدي از آنها اقدام کند.

شود تا نسبت به اعطاي تسهيالت اجازه داده می 1931به صندوق توسعه ملی در سال  (ج

مختلف  شقوقاي هي توسعهاگذاران بخش خصوصی و يا تعاونی براي طرحارزي به سرمايه

 وها نقل بدون انتقال مالكيت و با معرفی وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانوحمل

رمايه س ی تا استهالک اصلوزارتخانه در قبال أخذ حق دسترس ربط اينتابعه و ذيهاي شرکت

 کنندگان اقدام کند.هو سود آن از استفاد

شود تا نسبت به اعطاي تسهيالت اجازه داده می 1931به صندوق توسعه ملی در سال  و(

اي شقوق مختلف توسعههاي گذاران بخش خصوصی و يا تعاونی براي طرحارزي به سرمايه

ها و ونقل بدون انتقال مالكيت و با معرفی وزارت راه و شهرسازي و تضمين سازمانحمل

دسترسی تا استهالک اصل سرمايه اين وزارتخانه در قبال اخذ حق ذيربط  تابعه وهاي شرکت

 کنندگان اقدام کند.و سود آن از استفاده

ضمانت صادرات  يهادولت در صندوق هيسرما شيافزامنظور به شودیبه دولت اجازه داده مز(  

 تيو حما توسعه ،یمعدن يهاتيفعال مهيب ک،يالكترون عيو توسعه صنا قاتياز تحق تيحما ران،يا

اقساط  یاز محل وصول 1931کوچک، در سال  عيصنا يگذارهيو ضمانت سرما يیايدر عياز صنا

و  رانيدالر به صندوق ضمانت صادرات ا( 277۶777۶777) ونيليم ستيدو ،يارز رهيحساب ذخ

 ،يبند به نسبت مساو نيموضوع ا يهاصندوق ريدالر به سا( 177۶777۶777) ونيليم كصدي

 ست.ا رانيا یاسالم يجمهور يمذکور، نرخ روز بانک مرکز يمبالغ دالر ليپرداخت کند. نرخ تبد
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( دالر 177۶777۶777) آبرسانی به روستاها معادل ريالی مبلغ پانصد ميليونمنظور به ح( 

گيرد تا در سال صورت تسهيالت از محل صندوق توسعه ملی در اختيار دولت قرار میبه

به ها عوايد حاصل از اجراي اين طرحهزينه کند. اين مبلغ طی هشت سال از محل  1931

 .شودصندوق توسعه ملی بازپرداخت می

 

 
( از سهم ريالی بخش کشاورزي از محل تسهيالت صندوق توسعه 27۲) درصد بيست ط(

ملی جهت توسعه زراعت و باغداري با معرفی وزارت جهاد کشاورزي از طريق بانک کشاورزي 

 حداکثر سقف تسهيالت از اين محل سيصد ميليونگيرد. در اختيار متقاضيان قرار می

 شود.( ريال تعيين می977۶777۶777)

 «6»تبصره  «6»تبصره 

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

 و جهاد تجارتدفاع و پشتيبانی نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و 

شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت انرژي اتمی ايران اجازه داده می کشاورزي و سازمان

براي اجراي  ريال (177۶777۶777۶777۶777) تا سقف يكصد هزار ميليارد 1906/ 6/ 97مصوب

هاي و طرحها ههاي انتفاعی داراي توجيه فنی، اقتصادي و مالی خود با اولويت اجراي پروژطرح

 طيويژه وسا نقل بهوهاي حملهاي مرزي، طرحميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و مهار آب

کن، تكميل هاي آب شيرينآب، احداث و تكميل طرحتأمين  هاي آبرسانی ونقليه برقی، طرح

هاي شبكهق، هاي برنيروگاه آب و فاضالب،هاي خانهآوري و انتقال فاضالب، تصفيهشبكه جمع

هاي تمام ورزشی، تبديل گاز به فرآوردههاي نيمه، احداث و تكميل طرحانتقال و توزيع برق

 مشارکت ريالی و يا صكوک اسالمی شيميايی و همچنين مناطق محروم و کمتر توسعه يافته ، اوراق

هايی که به تصويب قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و براي طرح (88) و با رعايت ماده

، نورزش و جواناهاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، وابسته و تابعه وزارتخانههاي به شرکت الف(

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

شود با رعايت قانون نحوه انتشار کشاورزي و سازمان انرژي اتمی ايران اجازه داده میجهاد 

 تا سقف يكصد هزار ميليارد 1906/ 6/ 97اوراق مشارکت مصوب 

انتفاعی داراي توجيه فنی، اقتصادي هاي ( ريال براي اجراي طرح177۶777۶777۶777۶777)

ميادين نفت و گاز مشترک با همسايگان و اي هها و طرحو مالی خود با اولويت اجراي پروژه

آبرسانی و هاي به ويژه وسايط نقليه برقی، طرحونقل حملهاي مرزي، طرحهاي مهار آب

آوري و انتقال کن، تكميل شبكه جمعشيرين آبهاي تأمين آب، احداث و تكميل طرح

هاي كميل طرحاحداث و ت برق،هاي هاي آب و فاضالب، نيروگاهخانهفاضالب، تصفيه

و همچنين مناطق محروم و کمتر  هاي شيميايیوردهآتمام ورزشی، تبديل گاز به فرنيمه

( قانون تنظيم 88) با رعايت ماده ويافته، اوراق مشارکت ريالی و يا صكوک اسالمی توسعه
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 رسد، بااقتصاد می تصويب شوراي بخشی از مقررات مالی دولت و براي طرح هايی که به سود، منتشر نمايند. رسد، با تضمين خود درخصوص اصل ومی شوراي اقتصاد

 خود در خصوص اصل و سود، منتشر نمايند. نتضمي

ريال  (17۶777۶777۶777۶777) شود تا مبلغ پنجاه هزار ميلياردبه دولت اجازه داده می (ب

 هاياجراي طرحمنظور به اوراق مشارکت ريالی با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن

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

اين قانون واريز کند. منابع  1 جدول شماره 917172شده را به رديف شماره  خذاو وجوه 

اين  1 تمام مندرج در پيوست شمارهنيمهاي هسرمايهاي هاي تملک دارايیطرح واريزي به

کشور  يريزبرنامهيابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و میقانون اختصاص 

ر ها دها و ساير دستگاهها، بانکاين اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت يهزينه شود. واگذار

 بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

( ريال 17۶777۶777۶777۶777) شود تا مبلغ پنجاه هزار ميلياردبه دولت اجازه داده می ب(

 هاياجراي طرحمنظور به اوراق مشارکت ريالی با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن

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

منابع  کند. اين قانون واريز 1 جدول شماره 917172و وجوه اخذ شده را به رديف شماره 

اين  1 تمام مندرج در پيوست شمارهاي نيمههاي سرمايهتملک دارايیهاي واريزي به طرح

کشور  ريزييابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهقانون اختصاص می

ا ههو ساير دستگاها ها، بانکهزينه شود. واگذاري اين اوراق به بخش دولتی اعم از شرکت

 در بازار پول و قبل از سررسيد ممنوع است.

ه ب اين تبصره، قابل واگذاري «ب» و «الف» هاي بندهاياوراق مشارکت فروش نرفته طرح(ج 

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

ر است. ي کشوريزبرنامهربط و سازمان مديريت و ی، ذيحساب ذييتأييد رئيس دستگاه اجرا با

 اوراق واگذارشده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.

اين تبصره، قابل واگذاري  «ب» و «الف» بندهايهاي نرفته طرح اوراق مشارکت فـروش ج(

مطالبات معوق در سقف ها کنندگان تجهيزات همان طرحبه پيمانكاران، مشاوران و تأمين

کشور  ريزيو سازمان مديريت و برنامهذيربط  طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرايی، ذيحساب

 .است. اوراق واگذار شده، قابل بازخريد، قبل از سررسيد توسط بانک عامل نيست.

طور مشترک يا شود بهوابسته به آنها اجازه داده میهاي کشور و سازمانهاي به شهرداري (د

 سازمان) ييد وزارت کشوري اسالمی ايران و با تأانفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهور

ريال اوراق  (07۶777۶777۶777۶777) ها( تا سقف هفتاد هزار ميلياردو دهياريها شهرداري

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

ها منتشر کنند. حداقل پنجاه ی آن توسط شهرداريينامه اجراکت و آيينانتشار اوراق مشار

 يابد.یم هاي قطار شهري اختصاص( از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح۲ 17) درصد

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

سازمان ) يا انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران و با تأييد وزارت کشور

( ريال اوراق 07۶777۶777۶777۶777) ها( تا سقف هفتاد هزار ميلياردها و دهياريشهرداري

ه آن با رعايت قانون نحوبازپرداخت اصل و سود  مشارکت و صكوک اسالمی با تضمين خود با

ها منتشر کنند. حداقل پنجاه نامه اجرايی آن توسط شهرداريانتشار اوراق مشارکت و آيين

 يابد.قطار شهري اختصاص میهاي ( از سقف اوراق موضوع اين بند به طرح17۲) درصد
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 1931مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال صدور در سال 

 نافذ است.

 1931صدور در سال  مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعيين شده سال

 نافذ است.

هاي قطار شهري تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرح (د ادامه

با نرخ مالياتی صفر ها ( شهرداري۲ 17) درصد ( دولت و پنجاه۲ 17) درصد نسبت پنجاه به

ي کشور ريزبرنامه( سهم دولت برعهده سازمان مديريت و ۲ 17) است و تضمين پنجاه درصد

 باشد.می

قطار شهري به هاي تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت براي اجراي طرح (هـ

است ها با نرخ مالياتی صفر ( شهرداري17۲) درصد ( دولت و پنجاه17۲) درصدنسبت پنجاه 

 ريزي کشور( سهم دولت برعهده سازمان مديريت و برنامه17۲) و تضمين پنجاه درصد

 باشد.می

 

 . 
محض فروش اوراق مشارکت و  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف است به و(

ها، گزارش آن را به اجرايی و شهرداريهاي دستگاهازسوي  صكوک اسالمی ارزي و ريالی

داري کل کشور( خزانه) ريزي کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايیسازمان مديريت و برنامه

 د.اعالم کن

نامه اجرايی نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع آيين ز( 

اين تبصره با  «الف» از اوراق منتشره بندها و سهم هريک از شرکت «و» تا «الف» بندهاي

ريزي کشور و وزارت همكاري بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران، سازمان مديريت و برنامه

شود و به امور اقتصادي و دارايی حداکثر تا مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون تهيه می

  رسد.وزيران می تئتصويب هي

قانون از پرداخت ماليات معاف  اوراق مشارکت و صكوک اسالمی منتشر شده موضوع اين (ح 

 است.

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

 هايتسويه بدهی مسجل خود بابت طرحمنظور به صورت بی نام و يا بانام، صادر کند وبه

التفاوت قيمت تمام شده برق و آب با قيمت تكليفی فروش و مابهاي هسرمايهاي تملک دارايی

ال سنه اسالمی با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سهدولت مجاز است اسناد خزا ط(

اي هتسويه بدهی مسجل خود بابت طرحمنظور به نام و يا بانام، صادر کند وصورت بیبه

شده برق و آب با قيمت تكليفی  التفاوت قيمت تماماي و مابههاي سرمايهتملک دارايی
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 قانون محاسبات عمومی کشور (27) برق و آب مطابق مادههاي شرکت آن در سنوات قبل به

           هفتاد و پنج هزار ميلياردبه قيمت اسمی تا سقف  1966/ 6/ 1مصوب 

به طلبكاران غيردولتی واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت  ريال (777۶777۶777۶777۶01)

عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري به هرگونه ماليات معاف بوده و

ر امور اقتصادي و دارايی صادر محسوب شده و با امضاي وزي 1/3/1981 اسالمی ايران مصوب

 شود.می

 عمومی( قانون محاسبات 27) مطابق مادهبرق و آب هاي فروش آن در سنوات قبل به شرکت

 پنجاه هزار ميلياردبه قيمت اسمی تا سقف  1966/ 6/ 1مصوب کشور 

به طلبكاران غيردولتی واگذار نمايد. اسناد مزبور از پرداخت  ( ريال17۶777۶777۶777۶777)

ار جمهوري ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادعنوان به هر گونه ماليات معاف بوده و

محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايی  1981/ 3/ 1اسالمی ايران مصوب 

 شود.صادر می

تأمين اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسيد، رديف خاصی را در اليحه منظور به دولت .4  

ودجه بکند. در صورت عدم وجود يا تكافوي اعتبار مصوب در بينی میبودجه سنواتی پيش

عمومی دولت، اسناد خزانه اسالمی در سررسيد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايی از 

محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمين و پرداخت است. اين حكم تا زمان تسويه اسناد 

 ياد شده به قوت خود باقی است.

برخوردار است و سازمان بورس  اسناد خزانه اسالمی از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه( هـ ادامه

  و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند. 

اسناد خزانه اسالمی از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس  .0

 آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم کند.و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه 

عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسيد هاي تعيين بانک .3 

 .پذيردتوسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايی صورت می

 خريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران ممنوع است. .1 جمهوري اسالمی ايران ممنوع استخريد و فروش اين اوراق توسط بانک مرکزي ( هـ ادامه

ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان نامه اجرايی اين بند ظرف مدت سه آيين .6 

 وري اسالمیريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايی و بانک مرکزي جمهمديريت و برنامه

 رسد.ت وزيران میئشود و به تصويب هيايران تهيه می

قطعی خود به اشخاص حقيقی و حقوقی تعاونی هاي شود بدهیبه دولت اجازه داده می ي(هاي قطعی خود به اشخاص حقيقی و بدهی 1931در سال شود به دولت اجازه داده می (و
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ايجاد شده،  1939حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 

مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين و ها وزارتخانه) مطالبات قطعی دولت با

 «اوراق تسويه خزانه » منظور 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 صادر می

هاي شده به دستگاه ه بدهی اشخاص يادتسويمنظور به دهد. اين اسناد صرفاًبدهكار قرار می

 گيرد.سسات دولتی مورد استفاده قرار میها و مؤشرکت ی وياجرا

ايجاد شده، با مطالبات  1932و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 

ها و مؤسسات دولتی( از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين منظور وزارتخانه) قطعی دولت

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

هكار دو در اختيار اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبكار و متقابالً ب کندمی

ايی اجرهاي تسويه بدهی اشخاص ياد شده به دستگاهمنظور به دهد. اين اسناد صرفاًقرار می

 گيرد.و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار میها و شرکت

دولت مجاز است جهت تسويه مطالبات قطعی اشخاص حقيقی و حقوقی خصوصی و  ک( 

( 17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارددولتی تا سقف ده هاي تعاونی از دولت و شرکت

منتشر نمايد. اوراق مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف بوده « اوراق صكوک اجاره»ريال 

عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ايران محسوب و با و به

ور قابل معامله در بازار ثانويه شود. اوراق مزبامضاي وزير امور اقتصادي و دارايی صادر می

نامه اجرايی نحوه انتشار اوراق صكوک اجاره، بازپرداخت، سود و تضمين آن حسب است. آيين

االجرا شدن دولتی ذيربط، ظرف مدت سه ماه از تاريخ الزمهاي مورد توسط دولت و شرکت

ور اقتصادي و دارايی ريزي کشور، وزارت اماين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

رسد. اوراق صكوک اجاره، ت وزيران میئو بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران به تصويب هي

دهنده مالكيت مشاعی دارنده در منافع مورد اوراق بهادار قابل نقل و انتقالی است که نشان

 باشد.اجاره قانونی می

به انتشار و فروش اوراق مشارکت به  شود نسبتبه وزارت راه و شهرسازي اجازه داده می (ل 

ها آزادراههاي ( ريال جهت اجراي طرح11۶777۶777۶777۶777) ميزان پانزده هزار ميليارد

و خطوط ريلی و با تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عوايد حاصل از 
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لی( با رعايت شده و خطوط ري احداثهاي حق دسترسی و عوارض آزادراه) مذکورهاي طرح

 مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت اقدام کند.

 «7»تبصره  

چک  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران مجاز است نسبت به چاپ و انتشار ايران الف( 

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران در سقف مصوب شوراي پول و اعتبار و با مسدود نمودن 

( قانون پولی و بانكی 21) اندوخته اسكناس موضوع ماده تئمعادل ريالی آن تحت نظارت هي

 اقدام کند. 1911/ 1/ 18کشور مصوب 

مشروط به عدم افزايش خالص  1931هرگونه استفاده از تسهيالت ارزي در سال  (ب  .

 هاي خارجی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران استدارايی

ايميدرو(، گسترش و ) صنايع معدنی ايرانهاي توسعه و نوسازي معادن و به سازمان (ج 

فت( پتروشيمی و ن) وزارت نفتذيربط  دولتی تابعههاي ايدرو(، شرکت) نوسازي صنايع ايران

گذاري و تقويت سرمايهمنظور به شوداي اجازه داده میونقل جادهو سازمان راهداري و حمل

 آالت و تجهيزاتتوليد ماشينهاي بخش خصوصی و تعاونی براي تأمين و توسعه فعاليت

 تكنولوژي( و بازسازي و نوسازي) سازي فناوريصنعت، معدن، نفت، گاز و پتروشيمی و بومی

( ريال از محل منابع داخلی 1۶777۶777۶777۶777) آالت مبلغ چهار هزار ميلياردماشين

دادهاي منعقده شده يا يارانه سود و کارمزد تسهيالت براساس قرار خود در قالب وجوه اداره

هاي صنعت، معدن عامل قرار دهد تا در چارچوب دستورالعمل وزارتخانههاي در اختيار بانک

حسب مورد( و مقررات قانونی مربوطه در اختيار متقاضيان ) و تجارت، راه و شهرسازي و نفت

 غيردولتی قرار گيرد.هاي واجد شرايط بخش
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 «8»تبصره  

شود نسبت به صدور و تعويض جمهوري اسالمی ايران اجازه داده میبه نيروي انتظامی  الف( 

( 277۶777) ازاي هر کارت دويست هزار هاي رانندگی عادي به هوشمند اقدام و بهگواهينامه

اين  1 جدول شماره 117111ريال دريافت کند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي 

جدول  197777 – 01محل اعتبار رديف  شود و معادل وجوه واريزي ازقانون واريز می

گيرد تا بابت اين قانون در اختيار نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران قرار می 3 شماره

ی رانندگ هزينه صدور گواهينامه رانندگی هوشمند، توسعه و تجهيز مراکز صدور گواهينامه

 و تقويت نيروي انتظامی به مصرف برسد.

( قيمت تحويل روي کشتی 1۲) درصد وهاي سواري به ميزان پنجعوارض واردات خودر ب( .

داري کل کشور يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانهفوب( افزايش می) در مبدأ

تأمين آمبوالنس منظور به ( ريال1۶177۶777۶777۶777) هزار و پانصد ميلياردتا سقف يک 

 .گيردبهداشت، درمان و آموزش پزشكی قرار میمورد نياز اورژانس کشور در اختيار وزارت 

تعرفه خدمات آب و فاضالب در چارچوب دستورالعملی که به پيشنهاد وزارت نيرو به  ج( 

 گردد.رسد، تعيين میتصويب شوراي اقتصاد می

ترين شهر محاسبه ( تعرفه نزديک17۲) درصد تعرفه آب آشاميدنی روستاها به ميزان پنجاه

 شود.می
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 «3»تبصره  «6»تبصره 

مستقيم و اصالحات بعدي هاي قانون ماليات (81) مادهسقف معافيت مالياتی موضوع  (الف

 در سال تعيين ريال (116۶777۶777) يكصد و پنجاه و شش ميليون، مبلغ  1931آن در سال 

 شود.می

توسعه جمهوري پنجم ساله پنج ( قانون برنامه12) مادهسقف معافيت مالياتی موضوع  الف(

 ( ريال198۶777۶777) يكصد و سی و هشت ميليون، مبلغ 1931اسالمی ايران براي سال 

( و مازاد بر اين به 17۲) درصد و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ دهشود در سال تعيين می

اجرايی موضوع هاي ( براي بخش خصوصی و دولتی و ساير دستگاه27۲) درصد نرخ بيست

( قانون محاسبات عمومی کشور تعيين 1) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده( 1) ماده

 شود.می

و اصالحات  1980/ 2/ 10افزوده مصوب مدت اجراي آزمايشی قانون ماليات بر ارزش (ب

 شود.تمديد می 3119بعدي آن تا پايان سال 

و اصالحات  1980/ 2/ 10افزوده مصوب اي آزمايشی قانون ماليات بر ارزشمدت اجر ب(

 شود.تمديد می 1931بعدي آن تا پايان سال 

( قانون 171) شرط تسليم اظهارنامه مالياتی براي برخورداري از تسهيالت موضوع ماده ج( 

ساله پنج ( قانون برنامه113) ( ماده2) و تبصره 1966/ 12/ 9هاي مستقيم مصوب ماليات

اسالمی ايران براي صاحبان مشاغل وسايط نقليه، امالک و منبع ارث پنجم توسعه جمهوري 

 الزامی نيست. 1931تا  1937هاي براي عملكرد سال

طبق قانون مكلف به  1931اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالياتی کشور در سال  د( 

شده  تعيين نام در مهلتشوند، درصورت عدم ثبتنام براي دريافت شماره اقتصادي میثبت

ي هاهاي مقرر در قانون مالياتها و بخشودگی جريمهتوسط سازمان مذکور، از کليه معافيت

 شوند.افزوده در سال مربوط محروم میمستقيم و قانون ماليات بر ارزش

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

 ريال (117) به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد وپنجاهنرخ آب بهاي شهري، 

( وجوه ۲ 177) داري کل کشور واريز نمايد. صددرصداز مشترکان آب دريافت و به خزانه

آبفاي شهري سراسر کشور مكلف است عالوه بر دريافت هاي وزارت نيرو از طريق شرکت هـ(

( 117) شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ يكصد و پنجاهبهاي  نرخ آب

( 177۲) داري کل کشور واريز نمايد. صد درصدريال از مشترکان آب دريافت و به خزانه
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از محل حساب مذکور صرفاً  ريال (077۶777۶777۶777) هفتصد ميليارددريافتی تا سقف 

اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب يابد. آبرسانی شرب روستايی اختصاص می جهت

کشور در مقاطع سه ماهه از طريق شرکت مهندسی آب و فاضالب هاي شرب سالم بين استان

ها تاني اسريزبرنامهشود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و می کشور توزيع

  ود.شنمی مشمول ماليات ها هزينه شود. وجوه فوقنآب و فاضالب روستايی استاهاي شرکت و

از محل حساب  ( ريال937۶777۶777۶777) سيصد و نود ميلياردوجوه دريافتی تا سقف 

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

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

شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مديريت و آب و فاضالب کشور توزيع می

 ها هزينه شود. وجوه فوقآب و فاضالب روستايی استانهاي و شرکتها ريزي استانبرنامه

 شود.مشمول ماليات نمی گردد ومحسوب نمیذيربط  درآمد شرکتعنوان به

 ی ومالياتو تخفيفات ها معافيت ربط را موظف نمايداجرايی ذيهاي تواند دستگاهدولت می (د

  .نمايند ثبت مربوط هايحساب در خرجی –صورت جمعی را بهگمرکی 

 پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران در موردساله پنج ( قانون برنامه113) حكم ماده و(

 .در قانون امور گمرکی و در ساير قوانين مصوب، جاري استها و تخفيفات گمرکی معافيت

وزارت نيرو موظف است، عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر کيلو وات ساعت برق ( هـ

عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان عنوان به ريال (97) فروخته شده، مبلغ سی

اطراف روستاها و شهرها به استثناي مشترکان خانگی هاي باغاز جمله باغ شهرها و خانه برق

داري وه حاصله به حساب خاصی نزد خزانههاي کشاورزي دريافت نمايد. وجروستايی و چاه

 ريال (0۶777۶777۶777۶777  هفت هزار ميلياردشود و حداکثر تا سقف می واريز کل کشور

برق روستايی و توليد برق تجديدپذير و هاي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه

 شود.می توانير هزينه پاک، توسط شرکت

وزارت نيرو موظف است، عالوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر کيلو وات ساعت برق  ز(

مشترکان عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از ريال به (97) شده، مبلغ سی فروخته

استثناي مشترکان خانگی  هاي اطراف روستاها و شهرها بهباغشهرها و خانه برق از جمله باغ

 داريکشاورزي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانههاي روستايی و چاه

 ( ريال1۶777۶777۶777۶777) چهار هزار ميلياردشود و حداکثر تا سقف کل کشور واريز می

هاي برق روستايی و توليد برق تجديدپذير و حمايت از توسعه و نگهداري شبكه صرفاً بابت

 شود.توانير هزينه میپاک، توسط شرکت 

 1931در سال  شودمی داده اجازه( هادهياري وها شهرداري سازمان) کشور وزارت به (و

افزوده معادل هفت قانون ماليات بر ارزش (93) ماده «2» ( از وجوه تبصره۲ 27) بيست درصد

گيرد را براي در اختيار آن وزارتخانه قرار می ريال که (0۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد

زير يكصد هزار نفر جمعيت و روستاها هاي ماشين آالت خدماتی و عمرانی شهرتأمين  کمک و

 ( هزينه کند.۲ 97) و سی درصد (07۲) به نسبت هفتاد درصد

 1931شود در سال ها( اجازه داده میها و دهياريسازمان شهرداري) وزارت کشور به (ح

افزوده معادل ( قانون ماليات بر ارزش93) ماده «2» تبصره( از وجوه 27۲) درصد بيست

گيرد ( ريال که در اختيار آن وزارتخانه قرار می0۶777۶777۶777۶777) هفت هزار ميليارد

هزار نفر جمعيت  هاي زير يكصدآالت خدماتی و عمرانی شهررا براي کمک و تأمين ماشين

 ( هزينه کند97۲) درصد ( و سی07۲) درصد روستاها به نسبت هفتادو 
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 ونقل عمومی و بهبود مديريت پسماندهاي عادي به وزارت کشورتوسعه حملمنظور به (ز

عوارض  (27۲) شود تا بيست درصدمی ها و دهيارهاي کشور( اجازه دادهيسازمان شهردار)

افزوده را قانون ماليات بر ارزش (98) ماده «الف»از محل بند ها و دهياريها سهم شهرداري

موارد  پس از واريز آن توسط سازمان امور مالياتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور صرف

 مذکور نمايد.

 

 اند در صورتیکليه افرادي که حق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير را پرداخت نموده ط( 

 1931در سال  توانند از مزاياي اين قانونکه در روستا و شهر ديگري نيز ساکن باشند می

استفاده نمايند. اين حكم شامل افرادي است که در طول ايام اجراي قانون، حق بيمه پرداخت 

 . اندکرده

. 

 
براي اشخاص حقوقی توليدي داراي »هاي مستقيم عبارت ( قانون ماليات272) در ماده ي(

شده و يا مبلغ  ثبت( سرمايه 27۲) از بيست درصدذيربط  برداري از مراجع قانونیپروانه بهره

( ريال، ساير اشخاص حقوقی و اشخاص حقيقی توليدي از 1۶777۶777۶777) ميليارد پنج

( ريال و ساير اشخاص 2۶777۶777۶777) ميليارد شده و يا دو ( سرمايه ثبت17۲) درصد ده

« ميليون ريال ده»جايگزين عبارت « ( ريال177۶777۶777) حقيقی از يكصد ميليون

 شودمی

 

  
دولت مكلف است عالوه بر عوارض دريافتی براي واردات کاالها و  1931در سال  ک(

محصوالت فرهنگی و صنايع دستی از قبيل لوازم صوتی و تصويري و لوح فشرده، تا چهار 

افزوده و دريافت کند و منابع حاصل را به گونه کاالها و محصوالت  ( به تعرفه اين1۲) درصد

داري کل کشور واريز نمايد. درآمد حاصله از محل رديف نزد خزانه حساب درآمد عمومی

يابد. فهرست کاالهاي مشمول اين اين قانون اختصاص می 3 جدول شماره 111-197777
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تبصره، با پيشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

از  ماه ظرف مدت يک شود وتهيه میو سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري 

 رسد.وزيران میهيئت  تاريخ تصويب اين قانون به تصويب

هاي سازمان 1931ريزي کشور موظف است بر بودجه سال سازمان مديريت و برنامه (ل 

اين مناطق را در پيوست  1931مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دولتی نظارت و بودجه سال 

 کل کشور منظور کند. 1931سال  اليحه بودجه 9 شماره

اظهارنامه مالياتی و  1931سازندگی مكلفند در سال هاي هاي مقدس و قرارگاهآستان (م 

و مؤسسات با ها مرتبط با سهام خود در شرکت 1939حساب سود و زيان درآمدهاي سال 

رده ماليات کهاي اقتصادي نظير صنعتی، معدنی، تجاري و خدماتی را تسليم ادارات فعاليت

هاي مستقيم پرداخت کنند. منابع درآمدهاي مالياتی و ماليات آن را براساس قانون ماليات

 -معیجصورت به تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجههاي شرکت

  گيرد.خرجی در اختيار اين آستان قرار می

 «42»تبصره  «7»تبصره 

 (الف 

هاي تابعه و وابسته به آن مكلفند عوايد حاصل صنعت، معدن و تجارت و سازمانوزارت  .4 

داري کل کشور نزد خزانه 197129از واگذاري، استخراج و فروش معادن خود را به رديف 

 واريز کنند.

ها به ي آنبرداربهرهکننده سنگ آهن که پروانه کليه اشخاص حقيقی و حقوقی استخراج (الف

 تابعه استهاي شرکت ايميدرو( و) توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايراننام سازمان 

باشند موظفند بابت حق انتفاع پروانه تابعه میهاي شرکت فاقد قرارداد با سازمان مذکور و ولی

ه برداري آنها بآهن که پروانه بهره کننده سنگکليه اشخاص حقيقی و حقوقی استخراج .0

ت تابعه اسهاي ايميدرو( و شرکت) صنايع معدنی ايران نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و

باشند موظفند بابت حق انتفاع تابعه میهاي ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت
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مبلغ فروش محصوالت خود  (۲ 27) بيست درصد 1931ي از معادن فوق در سال برداربهره

داري کل اين قانون نزد خزانه 1 جدول شماره 197113می رديف حساب درآمد عمو را به

 کشور پرداخت کنند. 

شرح زير به پلكانی وصورت به براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاعگذاري سرمايه درصورت

 شود:می پرداخت

 (۲ 27) درصد بيست معادل شده بنديدانه و خام آهن سنگصورت به محصول فروش –

 فروش مبلغ

 براي تحويلیهاي افشرده شامل( کنسانتره) افشردهصورت به محصول فروش –

 درصد ونيمشانزده معادل شرکت از خارج به فروشیافشرده و شرکت درونهاي سازيگندله

 فروش مبلغ (1/16۲)

 افشرده فروش مبلغ (۲ 19) درصد سيزده معادل گندلهصورت به محصول فروش –

 مبلغ فروش افشرده (۲ 17) ده درصدآهن اسفنجی معادل صورت به فروش محصول -

 
فرآوري( را در داخل مجموعه ) گيرد که زنجيره ارزشهايی تعلق میصرفاً به شرکت فوقموارد 

 همان شرکت انجام دهند. 

محل سود خود اقدام به  موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت ازهاي شرکت درصورتی که

 (۲ 17) دستی کنند به ميزان ده درصدمعادن و صنايع معدنی پايينگذاري در سرمايه

 د.وشمی ي محاسبهبرداربهرهحق انتفاع عنوان به صورت گرفته از محل سود،گذاري سرمايه

مبلغ فروش  (21۲) وپنج درصدبيست 1931برداري از معادن فوق در سال پروانه بهره

اين قانون نزد  1 جدول شماره 197113محصوالت خود را به حساب درآمد عمومی رديف 

 داري کل کشور پرداخت کنند.خزانه

شرح پلكانی و بهصورت به گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاعدر صورت سرمايه

 شود:زير پرداخت می

 وپنج درصدبيستبندي شده معادل آهن خام و دانه سنگصورت به فروش محصول .0 -4

 مبلغ فروش (21۲)

هاي تحويلی براي کنسانتره( شامل افشرده) افشردهصورت به فروش محصول .0 -0

 ونيمويکبيستفروشی به خارج از شرکت معادل هاي درون شرکت و افشردهسازيگندله

 مبلغ فروش (1/21۲) درصد

 مبلغ فروش افشرده (18۲) هجده درصدگندله معادل صورت به فروش محصول .0 -3

مبلغ فروش  (11۲) پانزده درصدآهن اسفنجی معادل صورت به فروش محصول .0 -1

  افشرده

ي( ورآفر) ارزش گيرد که زنجيرهصرفاً به شرکت هايی تعلق می (2-1) ( و2-9) (،2-2) موارد

 را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند.

موضوع اين جز با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به هاي که شرکت صورتیدر 

( 17۲) درصد دستی کنند به ميزان دهگذاري در معادن و صنايع معدنی پايينسرمايه

 ود.شبرداري محاسبه میعنوان حق انتفاع بهرهگرفته از محل سود، به گذاري صورتسرمايه

    و مبلغ چهار هزار و سيصد ميليارد 197129رديف رآمد موضوع ( د۲ 17) پنجاه درصد

متناسب  اين تبصره 197113رديف از مبالغ واريزي موضوع  ريال (1۶977۶777۶777۶777)
 و مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد «1» جزء( درآمد موضوع 17۲) درصد پنجاه .3

 متناسب با ميزان دريافتی «2» جزءاز مبالغ واريزي موضوع  ( ريال1۶177۶777۶777۶777)
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 هايداري کل کشور از طريق رديفتخصيص يافته توسط خزانهصورت به دريافتی با ميزان

سازمان توسعه و نوسازي معادن و ( ۲ 87) هشتاددرصد) 197777-712و  28-197777

شناسی و اکتشاف معدنی کشور( در ( سازمان زمين۲ 27) بيست درصد صنايع معدنی ايران و

هاي هاي اکتشافی، طرحگيرد تا جهت طرحاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می

 نه شودهزي و ايمنی معدنیمعدنی هاي زيست محيطی و ايجاد زيرساخت پژوهشی کاربردي،

طرح از درآمداين جزء از طريق  ريال (977۶777۶777۶777) سيصد ميليارد. مبلغ 

 .شودیم یمعدن يهارساختيصرف ز 1971711776

و  197777-89هاي داري کل کشور از طريق رديفيافته توسط خزانه تخصيصصورت به

( سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران 87۲) هشتاد درصد) 129-197777

شناسی و اکتشاف معدنی کشور( در اختيار وزارت ( سازمان زمين27۲) درصد و بيست

پژوهشی هاي اکتشافی، طرحهاي گيرد تا جهت طرحمعدن و تجارت قرار میصنعت، 

 هاي معدنی هزينه شود.محيطی و ايجاد زيرساختکاربردي، زيست

رديف از طريق  ءاز درآمد اين جز ( ريال177۶777۶777۶777) پانصد ميلياردمبلغ 

  شود.هاي معدنی میصرف زيرساخت 17971771

هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين استان  1931ماليات بردرآمد سال  -

 شود.می محل استقرار معدن واريز
هر يک از معادن موضوع اين جزء به حساب خزانه معين  1931ماليات بر درآمد سال  .1

 شود.استان محل استقرار معدن واريز می

مطالبات مستند به اسناد  در صورت عدم پرداخت مبالغ فوق مطالبات مذکور درحكم .6 

( قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرايی قانون 18) االجراست و براساس مادهالزم

 هاي مستقيم قابل وصول است.ماليات

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

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

 هيسال تسو انياز خزانه که تا پا یافتيظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه در 1937/ 8/ 22

 اقدام کند. د،ينمایم

گمرک جمهوري اسالمی ايران مكلف است نسبت به استرداد حقوق ورودي کاالهاي  .6

( قانون امور گمرکی مصوب 68) ( تا66) وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد

ظرف مدت پانزده روز از محل تنخواه دريافتی از خزانه که تا پايان سال تسويه  1937/ 8/ 22

  .نمايد، اقدام کندمی

وده ناشی افزکنندگان معادن موظفند بابت استخراج انفال متناسب با ارزشکليه استخراج ب( 

 برداري پرداخت کنند.از استخراج معادن، حق انتفاع بهره

نوع ماده معدنی و ارزش ذاتی آن به  ميزان اين حق انتفاع متناسب با حجم ذخيره معدن،

 ريزي کشور به تصويبسازمان مديريت و برنامهپيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
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 رسد.وزيران میهيئت 

اي که حق کنندهبرداري افراد استخراجمعدن و تجارت موظف است از بهره وزارت صنعت،

 عمل آورد و وزارت امور اقتصادي و دارايیکنند ممانعت بهانتفاع مذکور را پرداخت نمی

 ( قانون محاسبات عمومی کشور را اعمال کند.18) مادهسازمان امور مالياتی کشور( نيز )

 گيرد.برداري از معدن تعلق میحق انتفاع حقی است که به دارنده پروانه بهره

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدنی ايران پس از وصول حق انتفاع پروانه . 1

دولتی معادن، به تناسب  برداري موضوع اين تبصره، از مجموع وصولی، دريافت حقوقبهره

 پرداخت کند. 197113مانده را به رديف و باقی 197178به رديف 

ماه از تاريخ تصويب  6وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت  .2

اين قانون راهبردهاي توسعه معادن و سامانه الكترونيكی ارزيابی و محاسبه و دريافت حقوق 

 تعيين کند و به اجرا گذارددولتی از معادن را 

قانون اساسی و با عنايت  (11) چهارموکلی اصل چهلهاي در اجراي قانون اجراي سياست( ج

 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1970/ 12/ 23 به لغو قانون انحصار دولتی دخانيات مصوب

مام ت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دريافتی شرکت دخانيات ايران بابت

 جرا شدناالالزمهولوگرام( و ساير حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تار يخ ) نگاشت

 کارکنان صنعت یصندوق بازنشستگ ونيسهام شرکت مزبور بابت رد د يمصوبه واگذار»

بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد  «فوالد

 اين قانون واريز کند. 1 جدول شماره 197121رديف  موضوع داري کل کشورخزانه

 

 

 

اساسی و با ( قانون 11) وچهارمهاي کلی اصل چهلدر اجراي قانون اجراي سياست ج(

وزارت صنعت، معدن و  1970/ 12/ 23عنايت به لغو قانون انحصار دولتی دخانيات مصوب 

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

وبه مص»هولوگرام( و ساير حقوق انحصار محصوالت دخانی پس از تاريخ ) نگاشتبابت تمام

بر  «مزبور بابت رد ديون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فوالد واگذاري سهام شرکت

داري کل اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 درصد معادل چهلاين قانون واريز کند.  1 جدول شماره 197121کشور موضوع رديف 

اين قانون به تأمين  3 ول شمارهجد 197777-171( از وجوه واريزي از محل رديف 17۲)

 و مستمري بازنشستگان صنعت فوالد کشور اختصاص يافته و در اختيار وزارت تعاون، کار

 رفاه اجتماعی قرار گيرد.
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سازي وظايف حاکميتی و حقوق دولتی در حوزه محصوالت دخانی در همچنين تا شفاف

قانون اساسی، وزارت صنعت،  (11) وچهارمکلی اصل چهلهاي تطبيق با قانون اجرا ي سياست

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

به رديف درآمدي مذکور  1931دخانی را طی سال  دريافتی بابت واردات و توليد محصوالت

 واريز نمايد.

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

( قانون اساسی، وزارت 11)وچهارم چهل هاي کلی اصلتطبيق با قانون اجراي سياست

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

به رديف درآمدي  1931دولتی دريافتی بابت واردات و توليد محصوالت دخانی را طی سال 

 .نمايد مذکور واريز

 

 
 ( ريال، تا پنجاه27۶777۶777۶777) شود تا سقف بيست ميلياردبه دولت اجازه داده می د(

محيطی واحدهاي هاي تحقيقاتی يا ارتقاي وضعيت زيست( آن بخش از هزينه17۲) درصد

برداري را که منجر به کسب حق امتياز توليد کاال يا خدمت توليدي داراي مجوز يا پروانه بهره

امه ننمايد. آيين المللی شده است، کمکيا ثبت اختراع از مراجع ذيصالح داخلی يا بين

امور  هايماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارتخانهاجرايی اين بند ظرف مدت سه

وزيران هيئت  اقتصادي و دارايی و صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي به تصويب

 رسد.می

 «44»تبصره  «8»تبصره 

هاي حقوقی بخش غيردولتی و تعاونی گذاران حقيقی وتشويق و جلب سرمايهمنظور به (الف 

کشاورزي در امر هاي سهامی زراعی و شهرکهاي بران و شرکتآبهاي توليدي و تشكل

هاي فرعی آبياري و شبكههاي ها، تسريع در احداث، تكميل و تجهيز طرحبنداناحداث آب

ازي مصرف سنوين آبياري و بهينههاي زهكشی، اجراي عمليات آب و خاک کشاورزي و روش

هاي تملک دارايیهاي اجرايی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهاي آب و انرژي، دستگاه

اعتبارات مورد نياز احداث و تكميل  17271و  17112هاي اي مربوط ذيل برنامهسرمايه

بالعوض و صورت به سهم دولتعنوان به (81۲) درصد موصوف را تا هشتاد و پنجهاي طرح
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نقدي يا تأمين کارگر يا تهاتر زمين يا کاالي صورت به بردارانسهم بهرهعنوان به دهباقيمان

 مورد نياز در اجراي طرح پرداخت نمايند.

هاي اصلی آبياري و زهكشی مشارکت بردارانی که در احداث شبكهمناطق محروم و بهره

بياري و زهكشی هاي فرعی آنموده باشند از پرداخت سهم نقدي مشارکت در احداث شبكه

 .معافند

گذاري و مشارکت بخش غيردولتی سرمايه براي تسهيل و تسريع در انعقاد قراردادهاي ب( 

اي کشور، هاي سرمايهتملک دارايیهاي گذاري در طرحجلب انگيزه سرمايهمنظور به و

شده بخش عامل مكلفند قراردادهاي خريد تضمينی کاالها و خدمات توليد هاي بانک

وان عنبه راها گونه طرحاجرايی در اينهاي غيردولتی و بيع متقابل منعقد شده با دستگاه

 هاي قابل قبول براي اعطاي تسهيالت بانكی تلقی نمايند.تضمين

اند و قادر به کشاورزانی که در اثر حوادث غيرمترقبه ازجمله خشكسالی خسارت ديده (ج 

اند، از پرداخت جريمه براي مدت معذوريت پرداخت حق بيمه اجتماعی در موعد مقرر نشده

شور و ريزي کنامه اجرايی اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهباشند. آيينمعاف می

هيئت  رزي حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابالغ اين قانون به تصويبجهاد کشاووزارت 

 رسد.وزيران می

 

  
هاي حمايتی مؤسسات مالی و صندوق کشور اعم از دولتی، غيردولتی وهاي کليه بانک د(

اشخاص هاي اند، موظفند بازپرداخت وامکه به بخش کشاورزي تسهيالتی 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 گير و يا حوادث غيرمترقبه و يا آتشهمه

متشكل از نمايندگان جهاد کشاورزي شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بيمه 
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مالی اضافی از محل  و فرمانداري شهرستان، مشروط به تأمين بار کشاورزي شهرستان

و  1980/ 2/ 91( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران کشور مصوب 12) اعتبارات ماده

 سال امهال کنند. بينی نشده قانون بودجه به مدت سهاعتبارات پيش

توسعه جمهوري اسالمی  پنجمساله پنج ( قانون برنامه193) ( و199) در اجراي مواد هـ( 

بخشی به انرژي کشور و کاهش هاي نو و با هدف امنيتايران درخصوص توسعه انرژي

هاي کوچک و طرح نصب نيروگاه 1931آاليندگی، دولت مجاز است در سال 

 ها و معابر کشور را اجرا نمايد. اين طرحها، بوستانفراز بامهاي خورشيدي بر کنگرمپيش

 ( با متقاضيان و در مناطق عشايري با مشارکت پانزده17۲) درصد ت پنجاهمشارکصورت به

 .شودقانون اجرا می اين «3» تبصره «ز» (، از محل منابع حاصل از بند11۲) درصد

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

و  یمصنوع هيتغذ ،یبخشتعادل»هاي طرحهاي کشاورزي را از محل اعتبارات هوشمند چاه

 ماه( و بدون سود 96) شش ماهوطی سیپرداخت و  «اين قانون 1 پيوست شماره ليکنترل س

( 177۲) درصد داري کل کشور واريز کند. صدحساب خزانهها دريافت و بهاز صاحبان چاه

وزارت  اريدر اخت ینيرزميمنابع آب ز یبخش تعادلهاي طرح ياجرا يصرفاً برا يزيوجوه وار

 .رديگیقرار م روين

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

بخشی، تغذيه تعادل» طرحهاي کشاورزي را از محل اعتبارات رديفهاي هوشمند چاه

 پرداخت و« اين قانون (2) پيوست شماره 119177 موضوع رديفمصنوعی و کنترل سيل 

دريافت و ها از صاحبان چاه نمايداقساطی با روشی که وزارت نيرو تعيين میصورت به

( وجوه واريزي صرفاً براي اجراي 177۲) کشور واريز کند. صد درصد داري کلحساب خزانهبه

 گيرد.وزارت نيرو قرار میبخشی منابع آب زيرزمينی در اختيار  تعادلهاي طرح

وري بخش ( قانون افزايش بهره21) وزارت نفت موظف است در راستاي اجراي ماده ز( 

صورت رعايت الگوي کشت نسبت به  در 1983/ 1/ 29کشاورزي و منابع طبيعی مصوب 

 کشاورزي اقدام کند.هاي دار کردن چاهتأمين اعتبار برق

 

  
ور طريزي کند که بهاي برنامهگونهايران مكلف است به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ح(

و مؤسسات ها ( از مجموع تسهيالت پرداختی بانک21۲) درصد پنجومتوسط حداقل بيست
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اعتباري به بخش کشاورزي و منابع طبيعی و صنايع وابسته با نرخ ترجيحی اختصاص يابد. 

مرکزي بايد متناسب با ميزان تخلف شده، بانک از سهميه تعيين ها درصورت تخلف بانک

 اقدام نمايد.ها نسبت به افزايش سپرده قانونی اين بانک

( ريال از 277۶777۶777۶777) معادل ارزش ده هزار تن مالچ تا سقف دويست ميليارد ط( 

( قانون تشكيل 12) ( قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده17) محل منابع ماده

ی و بحرانهاي هاي روان و کنترل کانونتثبيت ماسهمنظور به يت بحران کشورسازمان مدير

ها، مراتع و نظر در اختيار سازمان جنگل موردهاي جهت اجراي طرح مقابله با ريزگردها،

 گيرد.آبخيزداري کشور قرار می
 «40»تبصره  

 

  
ارتباطات زيرساخت  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مكلف است از طريق شرکت الف(

ب المللی و کسب سهم مناسهاي فيبرنوري و بينگذاري در پروژهنسبت به مشارکت و سرمايه

 از بازار پهناي باند منطقه اقدام کند.

توسعه و ارتقاي بخش ارتباطات و فناوري اطالعات کشور و سطح فناوري و منظور به ب( 

 افزاري و ايجاد زمينه صدور خدماتهاي نرمبرنامهکيفيت توليدات زيربخش ارتباطات و توليد 

وابسته وزارت هاي فنی و مهندسی در زمينه ارتباطات و فناوري اطالعات، به دستگاه

شود با تأييد وزير ارتباطات و فناوري اطالعات تا ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می

هاي ( ريال از اعتبارات تملک دارايی1۶277۶777۶777۶777) هزار و دويست ميلياردمبلغ يک

گذاري خطرپذير وجوه اداره شده و سرمايهصورت به اي خود راهاي سرمايهاي و هزينهسرمايه

آفرين و يا صادرات کاال و اي اشتغالتوسعههاي ها و طرحبراي کمک و حمايت از پروژه

تسهيالت براساس صورت به عاونیخصوصی و تهاي خدمات در اين بخش توسط بخش
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هاي ارتباطات و فناوري اطالعات و تعاون، نامه اجرايی که به پيشنهاد مشترک وزارتخانهآيين

يئت ه شود و به تصويبريزي کشور تهيه میکار و رفاه اجتماعی و سازمان مديريت و برنامه

 ل آن پرداخت کنند.التفاوت نرخ سود را از محرسد، اختصاص دهند و مابهوزيران می

 «43»تبصره  «3»تبصره 

 پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران:ساله پنج ( قانون برنامه13) در اجراي ماده الف( 

 

 
پوشش کامل تحصيلی منظور به شود،به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می .4

پرداخت سرانه التعليم، نسبت به خريد خدمات آموزشی از طريق آموزان الزمدانش

 آموزي اقدام کند. واگذاري مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پايان قانون برنامهدانش

 باشد.پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران ممنوع میساله پنج

 

 
( قانون 1) اجرايی موضوع مادههاي هاي متعلق به دستگاهساختمان 1931در سال  .0

مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در عنوان به مديريت خدمات کشوري که

 ماند.اختيار وزارت آموزش و پرورش باقی می

تواند خدمات آموزشی ارائه کند وزارت آموزش و پرورش مجاز است در مناطقی که نمی .3 

ترين محل آموزشی براي سرويس اياب و ذهاب رايگان به نزديک120177-8از محل رديف 

 .ن فراهم نمايدآموزاکليه دانش

شود درآمدهايی را هاي آموزش و پرورش و ورزش و جوانان اجازه داده میبه وزارتخانه ب( 

 بصرهت «ط» استثناي درآمدهاي موضوع بندکنند بهکه براساس قوانين مصوب دريافت می

ود، شکشور افتتاح می داري کلحساب درآمد اختصاصی که توسط خزانهاين قانون به «9»

 جدول شماره 128177و  120177هاي واريز کنند و معادل آن را از محل اعتبارات رديف
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( اين قانون وصول نمايند. مازاد درآمد اختصاصی ادارات کل آموزش و پرورش و ورزش و 0)

 يابد.کننده اختصاص میجوانان هر استان به همان استان و شهرستان وصول

 اجازه داده علمی و فناوريهاي و پارکها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به دانشگاه (الف

 ها اقدام کنندخذ تسهيالت از بانکانسبت به  1931شود تا سقف درآمد اختصاصی سال می

خود استفاده نمايند و نسبت به اي هسرمايهاي هاي تملک دارايیو در جهت تكميل طرح

 ی خود اقدام کنند.بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاص

( 27) ماده «ب» مشمول بندهاي دستگاهو مؤسسات آموزشی و پژوهشی ها به دانشگاه (ج

شود تا سقف درآمد اجازه داده می پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايرانساله پنج قانون برنامه

اقدام کنند و در جهت تكميل ها نسبت به اخذ تسهيالت از بانک 1939اختصاصی سال 

ه نسبت ب سالهبا تنفس يکاي خود استفاده نمايند و هاي سرمايهتملک دارايیهاي طرح

 بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

سازمان امور دانشجويان( و بهداشت، درمان و ) هاي علوم، تحقيقات و فناوريوزارتخانه د( 

درآمد حاصل از خريد عدم انجام تعهدات آموزش پزشكی مجازند طبق قوانين و مقررات، 

حساب درآمد اختصاصی نزد هاي آن را اخذ و بهبورس و ارزبگير با هزينه شخصی و جريمه

 درصد واريز کنند. صد 123777و  119661هاي داري کل کشور موضوع رديفخزانه

ور منظبه ود وشهاي ياد شده تلقی میدرآمد اختصاصی وزارتخانهعنوان به ( اين درآمد177۲)

مناطق شهري کمتر از دويست هزار نفر جمعيت  هاي مؤسسات آموزش عالی درتحقق برنامه

 يابد.به آنها اختصاص می

فناوري و بهداشت، درمان و  ،علوم، تحقيقاتهاي رفاه دانشجويان، وزارتخانههاي صندوق (ب

 شهريه هايبازپرداخت وامموظفند وجوه حاصل از آموزش پزشكی و دانشگاه آزاد اسالمی 

واريز  167167حساب درآمد عمومی کشور، موضوع رديف را به 1939تا  1981هاي سال

 ريال از محل (117۶777۶777۶777) کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه ميليار د

کمک به عنوان به يابد تا( اين قانون اختصاص می3) جدول شماره 197777-111رديف 

 گردد.رفاه دانشجويان تلقی  صندوقيش سرمايه افزا

 به صندوق 1931سال تا  1981 ( وجوه اداره شده پرداختی از سال177۲) صد درصد (هـ

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

رفاه دانشجويان هاي صندوقافزايش سرمايه  جهتکمک عنوان به و دانشگاه آزاد اسالمی

 هزار و سيصد ميلياردمذکور تا سقف يازدههاي و وجوه حاصل از بازپرداخت وام شودمیتلقی 

( ريال در قالب درآمد اختصاصی براي پرداخت مجدد به 11۶977۶777۶777۶777)

 رسد.دانشجويان به مصرف می
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سازمان امور دانشجويان( و بهداشت، درمان ) هاي علوم، تحقيقات و فناوريبه وزارتخانه (و

شود منابع ريالی حاصل از فروش ارزي که از منابع خارج از و آموزش پزشكی اجازه داده می

محل هاي کشور در وجه دانشجويان ايرانی شاغل به تحصيل در خارج از کشور يا دانشگاه

نزد  167110يف حساب درآمد عمومی ردشود را وصول و بهتحصيل آنان پرداخت می

صرف  197777-117داري کل کشور واريز کنند. منابع واريزي از طريق رديف خزانه

هاي دانشجويان بورسيه داخل و خارج از کشور، يارانه تغذيه، تعمير و تجهيز هزينه

 شود.میها بدنی و ساير امور دانشجويی دانشگاهدانشجويی، تربيتهاي خوابگاه

اجرايی در سقف اعتباراتی که براي اين منظور در اين هاي اصی دستگاهمازاد درآمد اختص (ز 

شده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرايی که درآمد را کسب کرده بينی قانون پيش

کشور  ريزييابد تا مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامهاست، اختصاص می

 هزينه شود.

 

  
اي مراکز و مؤسسات ريزي کشور مكلف است اعتبارات هزينهو برنامه سازمان مديريت (ح

هايی را که در اين قانون داراي رديف و وزارتخانهها تحقيقاتی و پژوهشی وابسته به دانشگاه

تناسب ماهه مدر مقاطع سهذيربط  بودجه هستند صرفاً براساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه

 ف اعتبارات مصوب اختصاص دهد.با وصول درآمدها و در سق

 «41»تبصره  «42»تبصره 

 

 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات( مكلف به پرداخت حق سهم بيمه کارفرمايی ) دولت الف(

کليه کارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايی به تاريخ قبل از واگذاري شرکت مخابرات 

( 2) مندرج در پيوست شماره 113177رديف ايران به بخش خصوصی از محل مازاد درآمد 
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( ريال تا مبلغ 11۶777۶777۶777۶777) اين قانون نسبت به مبلغ چهل و پنج هزار ميليارد

 باشد.( ريال می2۶177۶777۶777۶777) دو هزار و چهارصد ميليارد

 اجازه دادهذيربط  تابعههاي هاي نفت و نيرو از طريق شرکتبه هريک از وزارتخانه ب( 

( ريال و از هر 1۶777) هزار شود هر دو ماه از هر واحد مسكونی مشترک گاز مبلغ يکمی

( ريال اخذ نمايند و نسبت به بيمه خسارات 177) واحد مسكونی مشترک برق مبلغ پانصد

وزي سهاي پزشكی ناشی از انفجار، آتشمالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه

بيمه با برگزاري هاي ن شهري و روستايی گاز و برق از طريق شرکتو مسموميت مشترکا

هاي نفت و نيرو وزارتخانهذيربط  هايدرآمدهاي شرکت ءمناقصه اقدام کنند. اين مبالغ جز

 شود و مشمول ماليات نيست.محسوب نمی

 

  
دولت موظف است رزمندگان غيرشاغل و پيشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوشش بيمه  ج(

 رمانی قرار دهد. اعتبارات اين بند از محل رديف بيمه ايرانيان قابل پرداخت است.د

              دوهزار و دويست و پنجاه ميلياردمكلفند مبلغ اي هبيمهاي شرکت (الف

از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی که  ريال (2۶217۶777۶777۶777)

ها تعيين و به تصويب شوراي عالی بيمه يک از شرکتپرتفوي( هر ) براساس فروش بيمه

( اين قانون نزد 1) جدول شماره 167111هفتگی به درآمد عمومی رديف صورت به رسدمی

کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامی جمهوري اسالمی  داري کل کشور واريزخزانه

هزينه شود. بيمه مرکزي جمهوري گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات می ايران قرار

 اجراي اين بند است. اسالمی ايران موظف به نظارت بر

( 2۶177۶777۶777۶777) دو هزار و چهارصد ميليارداي مكلفند مبلغ بيمههاي شرکت د(

رتفوي( پ) از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتی را طی جدولی که براساس فروش بيمه ريال

درآمد  هفتگی بهصورت به رسدتصويب شوراي عالی بيمه می و به تعيينها هر يک از شرکت

داري کل کشور واريز کنند. ( اين قانون نزد خزانه1) جدول شماره 167111عمومی رديف 

گيرد تا در امور منجر وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران قرار می

مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف به نظارت بر بيمه به کاهش تصادفات هزينه شود. 

اي موضوع اين بند و همچنين وجوه بيمههاي وجوه واريزي شرکت اجراي اين بند است.

پنجم توسعه جمهوري اسالمی ساله پنج ( قانون برنامه90) ماده «ب» واريزي موضوع بند

 شود.مذکور حذف میهاي اي از درآمد مشمول ماليات شرکتبيمههاي ايران توسط شرکت
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نظامی و انتظامی( ) هزينه مسكن کارکنان نيروهاي مسلحدولت موظف است کمک (هـ

( ريال پس 9۶777۶777۶777۶777) هزار ميلياردهاي سازمانی را تا سقف سهساکن در خانه

داري کل کشور واريز کند. معادل وجوه حساب خاص نزد خزانهاز کسر از دريافتی آنان به

نيروهاي مسلح  176777و  111977، 111277، 111177هاي واريزي سال قبل، در رديف

 شود.بينی میهاي سازمانی پيشبراي تأمين هزينه تعمير و نگهداري خانه

وليت مدنی دارندگان وسايل ئمدت اجراي آزمايشی قانون اصالح قانون بيمه اجباري مس (ب

آن تا  يو اصالحات بعد 1980/ 1/ 16مصوب  مقابل شخص ثالث نقليه موتوري زمينی در

 .شودیم ديتمد 1931سال انيپا

وليت مدنی دارندگان وسايل ئمدت اجراي آزمايشی قانون اصالح قانون بيمه اجباري مس (و

و اصالحات بعدي آن تا  1980/ 1/ 16مقابل شخص ثالث مصوب  نقليه موتوري زمينی در

 شود.تمديد می 1931پايان سال 

 «46»تبصره  

 تحصيل ايثارگران، حافظان کل قرآن کريم و قاريان ممتاز کشوري و مشموالن بند الف( 

و ا هپنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران در دانشگاهساله پنج ( قانون برنامه27) ماده «ک»

نور، هاي مربوط به دانشگاه پياممراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی رايگان است. شهريه

هاي شبانه و همچنين مراکز آموزشی و پژوهشی کاربردي و دوره -علمیهاي دانشگاه

اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستی ذيربط  هايغيردولتی از طريق دستگاه

ره( و سازمان اوقاف و امور خيريه در ابتداي هر نيمسال ) کشور، کميته امداد امام خمينی

شود. ( اين قانون پرداخت می1) پيوست شماره 97166عتبارات برنامه تحصيلی از محل ا

هزينه تحصيلی اعم از شهريه ثابت و متغير پرداختی توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران کمک

الملل داخل يا خارج به ايثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهاي بين

شوند، معادل حداکثر شهريه پرداختی به ذيرفته میدولتی و يا غيردولتی پهاي دانشگاه

ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهاي شدگان رشتهپذيرفته



 

 _____________________________________________________________________________________________________  
 

 

11 

 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

مانده شهريه توسط دانشجو اعم از ايثارگر شود و باقیدانشگاهی داخلی تعيين و پرداخت می

 گردد.يا خانواده وي تأمين و پرداخت می

پيشنهاد  اجرايی اين بند ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بهنامه آيين

يئت ه تصويبريزي کشور به با تأييد سازمان مديريت و برنامهذيربط  اجرايیهاي دستگاه

 رسد.وزيران می

 

 
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران در سال ساله پنج ( قانون برنامه27) ماده «ک» بند ب(

 درصد و همسران شهدا و همسران جانبازان بيست و پنج»اضافه شدن عبارت با  1931

شود. اعتبار مورد نياز تا سقف بيست و پنج اجرا می« ( و باالتر و همسران آزادگان21۲)

جويی اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران ( ريال از محل صرفه21۶777۶777۶777) ميليارد

 شود.توسط اين بنياد پرداخت می

. 

 
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ساله پنج ( قانون برنامه11) ماده «ل» در اجراي بند ج(

ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است با هماهنگی و معرفی بنياد شهيد و امور ايثارگران 

مت ها به قياي و ساير هزينهنسبت به تأمين مسكن و يا زمين مسكونی به قيمت منطقه

 براي حداقل هفتاد هزار نفر از واجدان شرايط که قبالً از زمين و يا مسكن واگذاريتمام شده 

 .( اين قانون اقدام کند18) اند، از طريق منابع جدول شمارهدولت استفاده نكردهازسوي 

 1931عامل در سال هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران موظف است از طريق بانک (د 

سر، هم) نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدابه تعداد يكصد هزار 

ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان هفتاد  6، رزمندگان با سابقه حداقل والدين و فرزندان(

( و باالتر و وراث 21۲) پنج درصد و ( و باالتر و وراث تحت تكفل جانبازان بيست07۲) درصد

ن متوفی فقط يک فقره تسهيالت مسكن براساس قوانين مربوط و برابر تحت تكفل آزادگا
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به پرداخت تسهيالت به وراث جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ها قانون الزام بانک

 واجدان شرايط( براي خريد يا ساخت مسكن اعطا کند.) 22/1/1987

ون ميلي بيش از يکازاي هر واحد مسكونی در شهرهاي با جمعيت مبلغ تسهيالت مزبور به

 ها، هفتصد ميليون( ريال، مراکز استان897۶777۶777) نفر، هشتصد و سی ميليون

( ريال، 101۶777۶777) ( ريال، ساير شهرها پانصد و هفتاد و پنج ميليون077۶777۶777)

( ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف 917۶777۶777) روستاها سيصد و پنجاه ميليون

ساله بدون ( با مدت بازپرداخت بيست1۲) مان استان و با نرخ چهار درصدتسهيالت مرکز ه

 شود.رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين می

. 

 

ا سقف التفاوت سود بانكی تبهبينی و پرداخت مادولت موظف است نسبت به تضمين پيش .1

ن سازمان ملی زمي) و شهرسازي عامل با تأييد وزارت راههاي نرخ مصوب نظام بانكی به بانک

هاي مربوطه منظور کند. همچنين بانکهاي و مسكن( اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديف

هاي بازپرداخت الزم به ميزان عامل موظفند نسبت به ارزيابی ملک، محاسبه و اخذ تضمين

 .(( اقدام نمايند1۲) چهار درصد) اصل تسهيالت و سود سهم ايثارگر

 

 

 گذشته از تسهيالت مسكن تا سقف هشتاد ميليونهاي ايثارگرانی که در سال .2

اند و جانبازان تسويه کرده 1939اند و تا پايان سال ( ريال استفاده نموده87۶777۶777)

اشند ب( و باالتر که با توجه به وضعيت جسمانی داراي مسكن نامناسب می07۲) هفتاد درصد

 .مند شوندتوانند مجدداً از اين تسهيالت بهرهمور ايثارگران میبا تأييد بنياد شهيد و ا

. 

 

کارمندي و شرکتی، مسكن مهر، خودمالكی هاي حمايتی غيرايثارگري از قبيل وامهاي وام .9

الت توانند مشترکاً از تسهيشوند. افراد مشمول میو نظاير آن مانع دريافت اين تسهيالت نمی

 .واحد مسكونی استفاده کنندبانكی متعلقه براي يک 
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اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره کل راه و شهرسازي مالک  .1 .

باشد. افراد واجد شرايطی که مسكن آنها از طريق عامل میهاي ارائه تسهيالت نزد بانک

ها ن ساکن روستاشود و همچنين مشموالهاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين میتعاونی

د با تواننو شهرهايی که اکثريت امالک و منازل مسكونی آنها فاقد سند رسمی هستند، می

وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكی رسمی و يا ثبتی، تسهيالت مقرر را دريافت 

 .و در همان محل احداث يا خريداري کنند

 

 

اي مسكونی توسط بنياد شهيد و امور عامل مجازند جهت احداث واحدههاي بانک .1

ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيالت مربوط را پرداخت کنند تا پس از احداث 

صورت هب شوندبه افراد واجد شرايط مذکور که توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفی می

 اقساطی واگذار نمايند.

 

 

عامل به ايثارگرانی هاي ان موظف است از طريق بانکبانک مرکزي جمهوري اسالمی اير .6

باشند و در سنوات گذشته از تسهيالت مسكن کمتر که داراي مسكن نامناسب يا ناتمام می

بار با معرفی بنياد شهيد اند فقط براي يک استفاده کرده 1931از سقف وام مصوب در سال 

با فک رهن و تسويه، يک فقره وام مسكن در التفاوت وام قبلی و يا ، مابهو امور ايثارگران

قالب تسهيالت ساخت با همان وثيقه قبلی و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش 

سال و به مدت يک  1931عامل از ابتداي تيرماه هاي تقاضاي اين تسهيالت توسط بانک

 ست.نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران امالک، تاريخ صدور معرفی

دولت مكلف است از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان  هـ( 

غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق 

ل معيشت معادل حداقانه کمکيباشند تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهوظيفه نمی

 .کارکنان دولت پرداخت کندحقوق 
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بنياد شهيد و امور ايثارگران مكلف است از محل اعتبارات خود، با تشخيص کميسيون  و( 

ت دليل کهولپزشكی بنياد و يا مراجع قانونی حسب مورد به والدين و همسران شهدا که به

ا نواده، فرد يکه در ميان خاالعالج نياز به نگهداري دارند در صورتی سن و يا بيماري صعب

( 97۲) درصد کنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان سیافرادي از آنها نگهداري 

 حداقل حقوق کارکنان دولت اقدام کند.

 «46»تبصره  «44»تبصره 

پنجم توسعه جمهوري اسالمی ساله پنج ( قانون برنامه112) ماده «ز» در اجراي بند الف( 

 حسابمناطق آزاد تجاري و صنعتی مكلفند منابع موضوع اين بند را بههاي ايران، سازمان

داري کل کشور مكلف است منابع واريزي داري کل کشور واريز کنند. خزانهخاصی نزد خزانه

( ريال به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند 97۶777۶777۶777) ميلياردرا تا مبلغ سی 

ره( و سازمان بهزيستی کشور در همان مناطق پرداخت ) ياد شده به کميته امداد امام خمينی

 کند.

دولتی نسبت به هاي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران مكلف است از طريق بانک ب( 

تأمين و پرداخت تسهيالت به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد 

رفتن دوره الحسنه با در نظر گاندازهاي قرض( ريال از محل پس11۶177۶777۶777۶777

( براي ازدواج جوانان از طريق 67۲) درصد ساله به نسبت شصتتنفس دوساله و در اقساط ده

ها و اقدامات ( جهت اشتغال مددجويان سازمان زندان17۲) درصد عامل و چهلهاي بانک

آموزي و صنايع زندانيان کشور اقدام تأمينی و تربيتی کشور از طريق بنياد تعاون و حرفه

 .کند
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 هزار ميليارد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران مكلف است سی ج(

الحسنه بانكی و رشد منابع مزبور را ( ريال مانده تسهيالت قرض97۶777۶777۶777۶777)

 خمينی ( ريال به کميته امداد امام27۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد به تفكيک بيست

( ريال به سازمان بهزيستی کشور با معرفی 17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد ره( و ده)

مددجويی پرداخت هاي به مددجويان تحت پوشش و کارفرمايان طرحذيربط  هايدستگاه

اين تبصره که نتوانند به هر  «ج» و «ب» مشمول بندهايهاي کند و هر يک از دستگاه

استفاده نمايند، سهميه مزبور  1931ميزانی از سهميه تسهيالت خود تا پايان آذرماه سال 

طور کامل استفاده نموده است، تعلق مشمول که از سهميه خود بههاي به ديگر دستگاه

مزبور مكلفند در مقاطع زمانی پايان آذرماه، پايان سال و خاتمه زمان هاي گيرد و دستگاهمی

 ی تقديم نمايند.استفاده، گزارش مربوطه را به کميسيون اجتماعی مجلس شوراي اسالم

 

  
ره( و سازمان بهزيستی کشور از ) خمينی مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام د(

 ،هاي انشعاب آبهاي صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداري و هزينهپرداخت هزينه

بار و در حد يک واحد مسكونی مطابق الگوي مصرف معافند و  برق و گاز براي يک ،فاضالب

رايگان به صورت به دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه اين خدماتارائههاي دستگاه

ند. باشره( و سازمان بهزيستی کشور می) مددجويان تحت پوشش کميته امداد امام خمينی

اين قانون  3 جدول شماره  127777-18ارات رديف شماره اعتبارات اين بند از محل اعتب

 شود.دهنده خدمات پرداخت میارائههاي تأمين و به دستگاه

شود، زندانيانی که ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور اجازه داده میبه سازمان زندان هـ( 

هاي باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزي و خدماتی شوند يا در زندانبه مرخصی اعزام می

اشتغال دارند و همچنين محكومان واجد شرايط را تحت نظارت و مراقبت الكترونيكی قرار 



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

17 

 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

يان از امتياز مذکور و نيز صدور حكم نظارت و مراقبت الكترونيكی دهد. برخورداري زندان

هاي مندرج در قانون آيين دادرسی کيفري منوط به توديع وثيقه بابت بر سپردن تأمينعالوه

باشد. خسارات احتمالی وارد شده به تجهيزات مذکور از ناحيه تجهيزات مربوطه می

شود. تعرفه استفاده از تجهيزات ده تأمين میهاي اخذ شکنندگان از محل وثيقهاستفاده

ها و شود که توسط سازمان زندانريال تعيين می (177۶777) مذکور روزانه يكصدهزار

حساب درآمد عمومی نزد کننده اخذ و بهاقدامات تأمينی و تربيتی کشور از استفاده

انون واريز اين ق 1 جدول شماره 117161داري کل کشور موضوع رديف درآمدي خزانه

هاي جاري به ( وجوه حاصله را بابت هزينه177۲) شود. دولت مكلف است صد درصدمی

ها و اقدامات تأمينی و تربيتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانيانی سازمان زندان

و مؤسسه مربوط قادر به  که به تشخيص قاضی ناظر زندان يا اجراي حكم يا رئيس زندان

د. باشنمعاف می م يا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزينهپرداخت تما

 رسد.يه میئنامه اجرايی اين بند به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضاآيين

کسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات  تأمين منظوربه (الف

 ت نظارتئبا تصويب هيباشد، وزارت دادگستري مجاز است می دولتالمال يا برعهده بيت

تأمين  ( از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هزينه صندوق۲ 17) حداکثر تا پنجاه درصد

قانون اصالح قانون بيمه اجباري  (11) ماده «و» و «هـ» بدنی موضوع بندهايهاي خسارت

در مقابل شخص ثالث  ینيزم يموتور هينقل ليدارندگان وسا یمدن وليتئمس

 – 16 فيرا از محل اعتبارات رد بعديو احكام جايگزين آن و قوانين 11/6/1980مصوب

صندوق مزبور مكلف  رعامليکند. مد نهيو هز افتيقانون در نيا( 3) جدول شماره 197777

 توزار اريتدر اخماهه نسبت در مقاطع سه شده را به اديمبلغ  يدادگستر رياست با اعالم وز

 قرار دهد. يدادگستر

تأمين کسري اعتبارات ديه محكومان معسر و مواردي که پرداخت خسارات منظور به (و

 درصد باشد، وزارت دادگستري مجاز است حداکثر تا پنجاهالمال يا دولت میبرعهده بيت

هاي بدنی خسارت( از مازاد منابع درآمد ساالنه با احتساب هزينه صندوق تأمين 17۲)

مدنی مسئوليت  ( قانون اصالح قانون بيمه اجباري11) ماده «و» و «هـ» موضوع بندهاي

را از  1980/ 1/ 16دارندگان وسايل نقليه موتوري زمينی در مقابل شخص ثالث مصوب 

اين قانون دريافت و هزينه کند.  3 جدول شماره 197777 – 10محل اعتبارات رديف 

ت در نسب زبور مكلف است با اعالم وزير دادگستري مبلغ ياد شده را بهمديرعامل صندوق م

 دادگستري قرار دهد. ماهه در اختيار وزارتمقاطع سه
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ها و اقدامات تأمينی پرداخت تسهيالت جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانمنظور به ز(  

ريال از  (1۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد و تربيتی کشور و خانواده زندانيان مبلغ پنج

شود. سود تسهيالت مذکور از محل محل منابع تسهيالتی نظام بانكی تخصيص داده می

کل کشور تأمين و توسط سازمان مديريت  1931بينی شده در قانون بودجه سال منابع پيش

 شود. دستورالعمل مربوط توسط بانکريزي کشور در وجه بانک عامل پرداخت میو برنامه

مرکزي جمهوري اسالمی ايران با همكاري وزارت دادگستري تدوين و پس از تصويب شوراي 

 شود.عامل ابالغ میهاي پول و اعتبار به بانک

در ها الحسنه بانک( ريال از منابع قرض2۶777۶777۶777۶777) ميليارد مبلغ دوهزار ح( 

 گيرد.زندانيان نيازمند قرار میاختيار ستاد مردمی رسيدگی به امور ديه و کمک به 

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

 سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف کند.

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

 سی هزار ميلياردداري کل کشور واريز و تا سقف نزد خزانه 117128موضوع رديف 

مساوي به صورت به 197777-192 فيدر قالب رد الير( 777۶777۶777۶777۶97)

   هاي ذيربط تقويت بنيه دفاعی نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمانرديف

  .شودیم نهيکشور هز يزيرو برنامه تيريمد

 هشتشود تا کليه مشموالن خدمت وظيفه عمومی را که بيش از به دولت اجازه داده می ط(

 سال غيبت دارند با پرداخت جريمه مدت زمان غيبت، معاف کند.

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

 بيست و هفت هزار ميلياردز و تا سقف داري کل کشور وارينزد خزانه 117128موضوع رديف 

مساوي به صورت به 197777-191در قالب رديف  ( ريال20۶777۶777۶777۶777)

تقويت بنيه دفاعی نيروهاي مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان ذيربط  هايرديف

 شود.ريزي کشور هزينه میمديريت و برنامه

  

 

 

 

دارندگان کارت معافيت موضوع اين بند از نامزدي نمايندگی مجلس شوراي اسالمی، عضويت 

سياسی و اداري( ) مديريتیهاي شوراهاي اسالمی شهر و روستا و انتصاب در سمت

 باشند.( قانون مديريت خدمات کشوري محروم می1) موضوع مادههاي دستگاه
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 ريشرح جدول زبه فهينظام وظ تيصدور کارت معاف يبرا بيمشموالن غا مهيجر زانيم

       :باشدیم

 پايه ريالی جريمه مشمولين غايب مدرک تحصيلی

 ريال 177۶777۶777 زيرديپلم
 ريال 117۶777۶777 ديپلم

 ريال 277۶777۶777 ديپلمفوق

 ريال 217۶777۶777 ليسانس
 ريال 977۶777۶777 ليسانسفوق

 ريال 917۶777۶777 دکتراي غيرپزشكی
 ريال 177۶777۶777 دکتراي پزشكی

 ريال 177۶777۶777 پزشكان متخصص و باالتر
 

اضافه و  هيپا مهيبه مبالغ جر( 17۲) درصد ده سالپنج مازاد بر  بتيهر سال غ يبه ازا .1

 .شودیسال محسوب م کيماه،  6از  شيب بتيمدت غ

هر فرزند  يازا به زيفرزند ن يمشموالن دارا يبراو ( 1۲) درصد مشموالن متأهل پنج يبرا .2

 .شودیکسر م مهياز مجموع مبلغ جر (1۲) درصد پنج

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

 باشد:می

 پايه ريالی جريمه مشمولين غايب مدرک تحصيلی

 ريال 177۶777۶777 زيرديپلم
 ريال 117۶777۶777 ديپلم

 ريال 277۶777۶777 فوق ديپلم

 ريال 217۶777۶777 ليسانس
 ريال 977۶777۶777 فوق ليسانس

 ريال 917۶777۶777 دکتراي غيرپزشكی

 ريال 177۶777۶777 دکتراي پزشكی
 ريال 177۶777۶777 پزشكان متخصص و باالتر

( به مبالغ جريمه پايه اضافه و 17۲) درصد ده هشت سالازاي هر سال غيبت مازاد بر به .1

 شود.ماه، يک سال محسوب می 6مدت غيبت بيش از 

ازاي هر فرزند ( و براي مشموالن داراي فرزند نيز به1۲) درصد براي مشموالن متأهل پنج .2

 شود.از مجموع مبلغ جريمه کسر می (1۲) درصد پنج

 «47»تبصره  

هاي مشترک مرزي اجازه استفاده از امكانات بازارچه درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات و .

حساب درآمد عمومی نزد اين قانون به 1 جدول شماره 117111موضوع رديف شماره 

شود تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل داري کل کشور واريز میخزانه

اختيار استانداري اين قانون در  3 جدول شماره 197777-198ذيل هاي اعتبارات رديف
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( 67۲) درصد اي و شصت( اعتبارات هزينه17۲) درصد مربوط قرار گيرد و به نسبت چهل

 ها گردد.اي صرف امور مربوط به بازارچههاي سرمايهاعتبارات تملک دارايی

ور پيشنهاد وزارت کشکرد درآمد به نامه اجرايی اين بند شامل نوع و نرخ تعرفه و هزينهآيين

 رسدوزيران میهيئت  تصويبريزي کشور به تأييد سازمان مديريت و برنامهو 

 «48»تبصره  «40»تبصره  

ري گعلمی، کارکنان کشوري و لشهيئت  بگير از قبيلمختلف حقوقهاي افزايش حقوق گروه

( 08) ( و01) طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع موادو قضات به

 پذيردمديريت خدمات کشوري در حكم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میقانون 

علمی، کارکنان کشوري و هيئت  بگير از قبيلمختلف حقوقهاي افزايش حقوق گروه (الف

( 01) طور جداگانه توسط دولت به نحوي که تفاوت تطبيق موضوع موادري و قضات بهگلش

 پذيرد.حكم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می( قانون مديريت خدمات کشوري در 08) و

 

 
هزينه فوت براي بازماندگان متوفی و ازدواج اجرايی، امتياز کمکهاي در تمامی دستگاه (ب

 شود.تعيين و پرداخت می 117سهم دولت( ) انداز کارکنان دولتو امتياز حساب پس 6177

 

 
ت بازنشستگی پيش از موعد کارکنان دولبازنشستگی پيش از موعد کليه مشموالن قانون  (ج

اجرايی دولتی با موافقت باالترين هاي و قانون تمديد آن در دستگاه 1986/ 6/ 1مصوب 

( قانون محاسبات عمومی کشور 19) ( و12) مقام اجرايی دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد

اي مصوب ينهو بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجراي اين حكم از محل اعتبارات هز

جويی ناشی از کاهش نيروها که ميزان ( يا صرفه1۲) تا سقف حداکثر پنج درصدها دستگاه

 رسد، قابل تأمين و پرداخت است.ريزي کشور میآن به تأييد سازمان مديريت و برنامه

حضور در جلسات و پاداش نقدي و غيرنقدي به کارکنان  هرگونه پرداخت حقوق، حق (د 

ظف مديره غيرموهيئت  عضوعنوان به و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که شاغل دولت

عنوان به ويژهوابسته به نهادهاي عمومی غيردولتی، بههاي دولتی و شرکتهاي شرکت

 آيند، ممنوع است.نمايندگان اشخاص حقوقی در می
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 «43»تبصره  «43»تبصره 

 

 
و ها دسته از طرح اي آنهاي سرمايهدارايی مانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک (الف

هاي عمرانی که عمليات اجرايی آن پايان نيافته تا زمان اتمام طرح يا پروژه به سال پروژه

ند اجرايی مكلفهاي برسد. دستگاه مصرف همان طرح و پروژهشود تا به مالی بعد منتقل می

اتمام برسانند. دستورالعمل  ندي اوليه بههاي مذکور را مطابق برنامه زمانبو پروژهها طرح

( قانون محاسبات عمومی 128) در اجراي مادهها نگهداري حسابمنظور به حسابداري مربوط

 شود.( قانون اساسی تعيين می19) و سوم کشور و با رعايت اصل پنجاه

به خاتمه  مربوط به مطالعه و اجرا، مندرج در جداول اين قانون منوطهاي اجراي طرح (ب 

پنجم توسعه ساله پنج ( قانون برنامه211) عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده

 جمهوري اسالمی ايران است.

اي هر هاي سرمايهتملک دارايیهاي ( از اعتبارات مربوط به طرح8۲) درصد حداقل هشت

 يابد.هادي روستايی اختصاص میهاي استان به اجراي طرح

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

 يابد:می مبالغ زير اختصاص

پنجم توسعه جمهوري اسالمی ساله پنج ( قانون برنامه221) ماده «ش» در اجراي بند (ج

 يابد:، مبالغ زير اختصاص میايران

قانون تنظيم  (17) از محل منابع ماده ريال (1۶777۶777۶777۶777) پنج هزار ميلياردمعادل 

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

 کشور به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران

 

( از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايی و 17۲) درصد چهل

هاي ( تملک دارايی67۲) درصد اي و شصت( هزينه17۲) درصد انده به نسبت چهلباقيم

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

( 17) ريال از محل منابع ماده (9۶177۶777۶777۶777) انصد ميلياردسه هزار و پمعادل . 1

( 9۶177۶777۶777۶777) سه هزار و پانصد ميلياردقانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و 

( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران کشور به جمعيت هالل 12) از محل منابع ماده ريال

 احمر جمهوري اسالمی ايران

( از اعتبارات مذکور براي خريد و تأمين بالگرد و تجهيزات امداد هوايی و 17۲) درصد چهل

هاي ( تملک دارايی67۲) درصد اي و شصت( هزينه17۲) درصد باقيمانده به نسبت چهل

امداد و نجات و انبارهاي اضطراري، هاي اي براي نوسازي، بازسازي، خريد و احداث پايگاهسرمايه
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ها و تكاليف مندرج در هاي ستادي و اجرايی، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتساختمان

و اصالحات بعدي  8/2/1960 اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران مصوبقانون 

احمر در اختيار جمعيت هاللها پيشگيري و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانمنظور به آن

 گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.جمهوري اسالمی ايران قرار می

ها و تكاليف مندرج ستادي و اجرايی، خودروهاي امداد و نجات و ساير مأموريتهاي ساختمان

و اصالحات  8/2/1960 در قانون اساسنامه جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران مصوب

 در اختيار جمعيتها پيشگيري و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحرانمنظور به بعدي آن

 گيرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.اسالمی ايران قرار میاحمر جمهوري هالل

پيشگيري و مقابله با روند فزاينده منظور به ( ريال677۶777۶777۶777) مبلغ ششصد ميليارد .0 

هاي کشور، احيا و پايش ها و درياچههايی نظير گردوغبار و خشكسالی، حفاظت از تاالبپديده

 زيست محيطآن به سازمان حفاظت 

فنی و اعتباري براي هاي ( ريال جهت کمک17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد مبلغ ده .9 

  نوين آبياريهاي توسعه روش
 

( ريال جهت تقويت صندوق بيمه محصوالت 17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد مبلغ ده .1 

 کشاورزي

( ريال جهت تجهيز واحدهاي راهداري مستقر 1۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد مبلغ پنج .6 

ها از امدادرسانی و آمادگی و پيشگيري از حوادث و سوانح در جادهمنظور به کشورهاي در راه

 اي(ونقل جادهسازمان راهداري و حمل) قبيل برف و سيل به وزارت راه و شهرسازي

 (17) ريال از محل منابع ماده (2۶177۶777۶777۶777) معادل دو هزار و پانصد ميليارد( ب

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

کرد الزامات مندرج کشور براي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی براي هزينه بحران

 (2) در قانون الحاق تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت

 

 



 

 اه مجلس شوراي اسالمی مركز ژپوهش  _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

16 

 كل كشور 4331سال  بودجه قانون كل كشور 4336بودجه سال  اليحه

 هايی را که دارايريزي کشور مكلف است تخصيص اعتبار پروژهسازمان مديريت و برنامه د( 

اول جد) پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايران هستندساله پنج ( قانون برنامه211) مجوز ماده

از محل اعتبارات ساير منابع مشارکت ها ( و در ساخت آنها، ساير شرکت27و  13شماره 

 نمايند در اولويت قرار دهد.می

 

 
پنجم توسعه جمهوري اسالمی ساله پنج ( قانون برنامه211) ماده «ب» در اجراي بند (ه

اجرايی مجازند هاي هاي بخش خصوصی، کليه دستگاهاستفاده از ظرفيتمنظور به ايران و

هاي اي خود و طرحسرمايههاي تملک دارايیهاي ها و طرحبراي شروع عمليات اجرايی پروژه

مشارکت با بخش خصوصی هاي دولتی، از طريق روشهاي مصوب مجامع عمومی شرکت

 اقدام نمايند.

 آب و فاضالب شهري مكلفند در مواردي که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد،هاي شرکت

رارداد ق آوري، انتقال و تصفيه فاضالب، نسبت به عقدجمعهاي تكميل و توسعه طرحمنظور به

توسعه آتی در قالب هاي فروش پساب خروجی تأسيسات موجود و يا طرحفروش و يا پيش

 انواع قراردادهاي مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.

کاهش مصرف هاي نسبت به اجراي طرح 1931اجرايی موظفند در سال هاي کليه دستگاه

خدمات انرژي متعلق به بخش ي هاگذاري شرکتانرژي و آب مصرفی خود با جلب سرمايه

الذکر و بازپرداخت اصل و سود فوقهاي خصوصی اقدام کنند. کمک مالی به طرح

ريزي کشور از محل اعتبار گذاري انجام شده پس از تأييد سازمان مديريت و برنامهسرمايه

 نامه اجرايی اين تبصره با پيشنهادشود. آييناين قانون تأمين می 117777 -96رديف 

 رسد.وزيران میهيئت  ريزي کشور به تصويبسازمان مديريت و برنامه
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گيرنده موظفند ضمن رعايت کامل قانون ضوابط پرداخت اشخاص حقيقی و حقوقی کمک

( قانون محاسبات عمومی 01) کمک و يا اعانه به افراد و مؤسسات غيردولتی موضوع ماده

( قانون مذکور، مبالغ دريافتی را 1) ماده «1» ويژه تبصره، به1908/ 8/ 10کشور مصوب 

هزينه کنند. تأمين و پرداخت کمک در سال جاري به منزله تداوم کمک در سال آتی نيست 

 گيرنده با فرض تأمين مجدد در سال آتی، ممنوع است.تعهد توسط کمک و انجام هرگونه

هاي فصل توسعه علوم، فناوري و پژوهش کاربردي ذيل ساير کاهش اعتبارات برنامه و( ممنوع است. ی،يهاي اجراهاي پژوهشی توسط دستگاهکاهش اعتبارات برنامه (ج

 .اجرايی، ممنوع استهاي فصول توسط دستگاه

کلی علم هاي سياست «2-8» شود تا اعتبارات مورد نياز اجراي بندمی به دولت اجازه داده (د

 اقتصاد هايبنيان منطبق بر سياستاقتصاد دانشو فناوري ابالغی مقام معظم رهبري و توسعه 

 1931سال هاي مندرج در قانون بودجه مقاومتی را از محل جابجايی اعتبارات مصوب رديف

اين قانون به دستگاه اجرايی ذيربط اختصاص  11شرح مندرج در جدول و بهتأمين  هر دستگاه

 ريزي هزينه شود.نامهپس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و بر دهد و

 

بر قيمت هر پيامک مبلغ دهنده خدمات مخابراتی موظفند عالوهاپراتورهاي( ارائه) کاروران ز( 

حساب درآمد عمومی رديف کنندگان خدمات مزبور دريافت و به( ريال از استفاده17) ده

از محل  داري کل کشور واريز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصولنزد خزانه 167111

 يابد:اختصاص میذيربط  هايبه شرح زير به دستگاه 197777-117اعتبار رديف 

 

 

 درصد بيست) ( به جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمی ايران91۲) درصد و پنج سی .1

 العالج وهزينه داروهاي بيماران با اولويت بيماران صعب( جهت تأمين، توليد و کمک27۲)

( جهت افزايش اعتبارات سازمان امداد و نجات جهت خريد 11۲) درصد سرطانی و پانزده

 تجهيزات(
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سازي نيازمندان تحت ره( جهت توانمند) به کميته امداد امام خمينی (27۲) درصد بيست. 2

 پوشش

 

 

هاي درمانی ( به سازمان بهزيستی کشور جهت کمک به تأمين هزينه27۲) درصد بيست. 9

 توانبخشی افراد تحت پوششو تجهيزات 

بيمه تأمين  ( حق17۲) درصد ( جهت تحت پوشش قرار دادن پنجاه1۲) درصد پنج. 1 

 اجتماعی بسيجيان معسر

( به سازمان بيمه سالمت ايران جهت ارتقاي پوشش تعهدات خدمات 1۲) درصد پنج. 1 

 دندانپزشكی و خود مراقبتی کودکان و نوجوانان زير چهارده سال

 ايهاي سرمايه( به دانشگاه پيام نور جهت تملک دارايی1۲) درصد پنج. 6 

 ( به سازمان پزشكی قانونی1۲) درصد پنج .0 

( به سازمان انتقال خون ايران بابت تأمين تجهيزات و ملزومات پزشكی و 1۲) درصد پنج. 8 

 آزمايشگاهی

 «02»تبصره  «41»تبصره 

 شودیبه دولت اجازه داده م 1988/ 17/ 11مصوب  هاارانهيقانون هدفمند کردن  يدر اجرا

تا کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور  متيحاصل از اصالح ق یمنابع مال 1193در سال 

 نيا ياارانهيهاي فيو رد (187۶777۶777۶777۶777) مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد

 ازمند،يهدف و ن يبه خانوارها يرنقديو غ يپرداخت نقدهاي قانون را با استفاده از انواع روش

 .دياقدام نما ديو کمک به بخش تول یتيارائه خدمات حما يبرا نيو همچن عيتوز

  

 

شود به دولت اجازه داده می 1988/ 17/ 11ها مصوب در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه

منابع مالی حاصل از اصالح قيمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور و  1931در سال 

پرداخت نقدي و غيرنقدي به هاي اي اين قانون را با استفاده از انواع روشيارانههاي رديف

خانوارهاي هدف و نيازمند، توزيع و همچنين براي ارائه خدمات حمايتی و کمک به بخش 

 :اقدام نمايد به شرح زيرتوليد 

تا مبلغ  1931( قانون مذکور در سال 9) ( و1) درآمد حاصل از اجراي مفاد مواد الف(

 شود.ريال تعيين می (187۶777۶777۶777۶777) چهارصد و هشتاد هزار ميليارد
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اي از محل بودجه عمومی يارانههاي و منابع مربوط به رديف «الف» منابع مذکور در بند ب( 

 شود:به شرح زير هزينه می دولت مندرج در اين قانون

( 8) ( ريال در اجراي ماده12۶777۶777۶777۶777) و دو هزار ميليارد تا مبلغ پنجاه. 1 

ونقل عمومی و ها براي کمک به بخش توليد، بهبود حملقانون هدفمند کردن يارانه

 گیسازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتی و مسكونی و جلوگيري از آلودبهينه

 زيست محيط

 اجراي بندمنظور به ( ريال18۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد و هشت تا مبلغ چهل. 2 

 پنجم توسعه جمهوري اسالمی ايرانساله پنج ( قانون برنامه91) ماده «ب»

پرداخت منظور به ( ريال937۶777۶777۶777۶777) تا مبلغ سيصد و نود هزار ميليارد. 9 

 ها( قانون هدفمند کردن يارانه0) غيرنقدي موضوع مادهنقدي و 

 

  

تأمين بخشی از منظور به ( ريال19۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد تا مبلغ سيزده. 1

 پذير، روستاييان وجوان، اقشار آسيبهاي يارانه سود تسهيالت تأمين مسكن حمايتی زوج

 حاشيه شهرها و مسكن مهرهاي سكونتگاهفرسوده، هاي عشاير، ساماندهی مسكن در بافت

توانمندسازي مهارتی »( از اعتبار اين رديف براي اجراي طرح 17۲) درصد معادل ده

به  «يافته و اقشار محروم با رويكرد اشتغال پايدارروستاييان و ساکنان مناطق کمتر توسعه

 يابد.اي کشور اختصاص میسازمان آموزش فنی و حرفه

هاي کمک به برنامهمنظور به ( ريال17۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد چهلتا مبلغ . 1 

 هاالتحصيالن دانشگاهاشتغال جوانان و فارغ

 ( در موارد فوق مجاز است.17۲) درصد جابجايی تا دهج(  
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نام کليه کسانی را که موفق ، امكان ثبت1931دولت موظف است از فروردين ماه سال د(  

 ها فراهم نمودههاي شهرستاناند در فرمانداريم در طرح دريافت يارانه نقدي نشدهنابه ثبت

 نام، نسبت به پرداخت يارانه آنان اقدام نمايد.و از ماه بعد از ثبت

 1931و  1939هاي ( منابع حاصل از افزايش قيمت برق و آب در سال177۲) صد درصد( ه 

( قانون 8) شود و براساس مفاد مادهواريز می داري کل کشورحساب خاصی نزد خزانهبه

  يابد.ها به صنعت برق و آب اختصاص میهدفمند کردن يارانه

ها ( قانون هدفمند کردن يارانه1) طبق ماده 1931دولت مكلف است از فروردين ماه سال و(  

 اقدام کند.

 

  
گان معسر داراي حداقل دولت مكلف است نسبت به برقراري و پرداخت مستمري به رزمندز( 

ماه سابقه حضور در جبهه به طريقی اقدام نمايد که مستمري ماهانه آنها کمتر از  6

 نباشد. 1931( حداقل دستمزد سال 01۲) درصد هفتادوپنج

 شود.اين تبصره تأمين می «ب» بند «9» منابع مورد نياز از محل جزء

نيروهاي مسلح با همكاري سازمان  نحوه اجراي اين بند توسط وزارت دفاع و پشتيبانی

 نامه اجرايیريزي کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهيه و در آيينمديريت و برنامه

 شود.اين تبصره درج می

 

  
دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع کند. خانوارهاي پردرآمد به تشخيص ح( 

 ود.شد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين میعدولت و براساس شرايط اقليمی، بُ

ريزي ماه توسط سازمان مديريت و برنامهنامه اجرايی اين تبصره ظرف مدت سهآيينط(  

نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت،  هاي امور اقتصادي و دارايی،کشور و با همكاري وزارتخانه

شود و به و رفاه اجتماعی و کشور تهيه می راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، تعاون، کار
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  رسد.وزيران میهيئت  تصويب

  «46»تبصره 

ن مكلفند منابع تعيياي هبرق منطقهاي شرکت توليد نيروي برق حرارتی وهاي شرکت (الف

ترتيب به شرکت مادرتخصصی توليد نيروي برق شده در بودجه مصوب ساالنه خود را به

ي در توسعه نيروگاه حرارتی و توسعه رگذابابت رد ديون و يا سرمايه شرکت توانير حرارتی و

امی آبی موظفند تمهاي فروشنده برق نيروگاههاي شرکت شبكه انتقال کشور پرداخت نمايد.

گذاري سرمايه توليد برايهاي برق خود را پس از وضع هزينههاي فروش انرژي وجوه حاصل از

 ده برايياد شهاي شرکت مصرف برسانند. وجوه پرداختی توسطدر توسعه نيروگاه برق آبی به 

شود. می هزينه قابل قبول مالياتی محسوبعنوان به موضوع اين بندگذاري سرمايه

دستورالعمل حسابداري اين بند با رعايت مقررات قانونی مربوط به تصويب وزراي امور 

 .رسدمی اقتصادي و دارايی و نيرو

 

هاي شرکت و قراردادهاي بين شرکت مادرتخصصی توانير وها اموال و دارايینقل و انتقال  (ب

 باشد.می توزيع نيروي برق از پرداخت هرگونه ماليات معاف

 

  «46»تبصره 

 نظورمبه کلی اقتصاد مقاومتیهاي شود براي تسريع در اجراي سياستمی به دولت اجازه داده

اتی اعتبار برمصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، عالوههاي اعتبار مورد نياز پروژهتأمين 

نسبت به استفاده از منابع بودجه حداکثر  اجرايی منظور شده است،هاي که در بودجه دستگاه

هاي طرح درصد اعتبارات 1و  فصول اول و ششم( ياستثنابه)اي هدرصد اعتبارات هزين 17تا 

ر نسبت به انتشا انتفاعی،هاي مالی طرحتأمين  رايو همچنين باي هسرمايهاي تملک دارايی

سازمان  با پيشنهاد 1931سال اوراق اسالمی حداکثر تا دو برابر مجوزهاي مندرج در بودجه 
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عتبار اتأمين  ي کشور و تصويب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برايريزبرنامهمديريت و 

 رد استفاده قرار دهد.اقتصادي موهاي و پروژهها ها، طرحاجراي برنامه

  «47»تبصره 

( قانون مديريت خدمات کشوري و قراردادهاي پيمانكاري 1) اجرايی موضوع مادههاي دستگاه

ورد، م وضعيت يا صورتحساب حسبمكلفند حداکثر تا پايان ماه بعد از تاريخ دريافت صورت

 حسب درخواست مؤديصورت، ير اينغماليات متعلق به پيمانكار پرداخت نمايند. در 

 متعلق از طريق عمليات اجرايی از کارفرما وصول و بههاي پيمانكار(، اصل ماليات و جريمه)
تعيين شده سازمان امور مالياتی کشور واريز خواهد شد. در اين صورت اصل هاي حساب

ماليات وصولی به حساب مؤدي ذيربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدي مزبور مسترد 

 شد. اهدخو

( ماليات پرداخت نشده محاسبه و مطالبه ۲ 17) جريمه استنكاف کارفرما، معادل ده درصد

موضوع اين تبصره در موارد مقرر موجب هاي خواهد شد. همچنين تأخير در پرداخت ماليات

( در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده از زمان انتظار 2۲) جريمه به ميزان دو درصد تعلق

يم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات، هرکدام که مقدم باشد، خواهد بود. در مهلت تسل

ور م مذکئپيمانكاران و مهندسين مشاور در رابطه با پرداخت ماليات متعلق و جرا اين صورت

 .مسئوليتی نخواهند داشت
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  «48»تبصره 

ريال  (17۶777۶777۶777۶777) شود تا مبلغ پنجاه هزار ميلياردمی به دولت اجازه داده( الف

از محل واگذاري اموال غيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي به افزايش سرمايه نقدي 

 صصیتخ –اي هيک بانک توسععنوان به يا غيرنقدي بانک مسكن و با اصالح اساسنامه آن و

سازمان  و دارايی و اقتصادي امور و شهرسازي و راههاي وزارتخانه مشترک پيشنهاد به که

 رسد اختصاص دهد.می وزيران هيئتريزي کشور به تصويب مديريت و برنامه

 

بانک مسكن مجاز است با استحصال جريان نقدي و تسهيالت مالی ناشی از اموال  (ب

انداز، پسهاي اندازي انواع صندوقغيرمنقول در اختيار وزارت راه و شهرسازي از طريق راه

 دهیظرفيت تسهيالت يو اوراق بهادار و محصوالت جديد بانكی به ارتقاساختمان  زمين و

 خود در بخش مسكن اقدام نمايد.

 

ق از طريها مالی ساختار يافته و خدمات مديريت دارايیتأمين  تواند بامی بانک مسكن (ج

 تیدولتی و غيردولهاي شرکت وها قراردادهاي واگذاري، مشارکت و پذيرش با وکالت سازمان

غيربازارپذير آنها بپردازد. متقابالً به هاي بر دارايیمالی مبتنیتأمين  ه انواع خدماتئارا به

شود نسبت به انعقاد قراردادهاي مذکور با رعايت می دولتی اجازه دادههاي شرکت وها سازمان

 قانونی اقدام نمايند. ساير موارد

 

 هايمالی ريالی و ارزي مورد نياز طرحتأمين  منظوربه شودمی به بانک مسكن اجازه داده (د

 که داراي توجيه فنی، اقتصادي و مالی در زيرساخت ناوگان و تجهيزات شقوقاي هتوسع

ونقل و مسكن و توسعه شهرهاي جديد و عمران و بهسازي شهري تا سقف مختلف حمل

وق توسعه ملی دالر مستقالً و يا با مشارکت صند (1۶777۶777۶777) معادل پنج ميليارد

صدور انواع اوراق بهادار ارزي و ريالی با رعايت ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسالمی  نسبت به
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ا مشترک بهاي ايران اقدام نمايد. ريسک نوسانات غيرمتعارف نرخ ارز از منابع مذکور در طرح

 سازي خواهد شد.توسعه ملی توسط صندوق مصون صندوق

عنوان به بانک مسكن را 1931سهام و ماليات متعلق به عملكرد سال دولت مجاز است سود ( ه

 افزايش سرمايه اين بانک منظور نمايد.

 

  «43»تبصره 

دهی مالی و افزايش توان تسهيالتهاي اصالح صورتمنظور به شودمی به دولت اجازه داده

مرکزي  خارجی بانکاي هدولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزيابی خالص دارايیهاي بانک

 (177۶777۶777۶777۶777) جمهوري اسالمی ايران، حداکثر به ميزان پانصد هزار ميليارد

دولت  زاها دولتی و مطالبات قطعی بانکهاي ريال بابت تسويه مطالبات بانک مرکزي از بانک

 منظور نمايد.

امور اقتصادي و نحوه تخصيص و تسويه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از وزير 

 ي کشور و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمیريزبرنامهيس سازمان مديريت و ئدارايی، ر

زي بانک دولتی به بانک مرکهاي ايران تعيين خواهد شد و معادل مبالغ تسويه شده بابت بدهی

 يابد.می ياد شده افزايشهاي جمهوري اسالمی ايران، سرمايه دولت در بانک

 

  «02» تبصره

ها و پيمانكاران، مسجل خود به بانکهاي شود تا معادل بدهیمی به دولت اجازه داده( الف

 اوراق مالی اسالمی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش اين اوراق يا اوراق منتشره فروش

 خود را تسويه نمايد.هاي نرفته ، تمام يا بخشی از بدهی

 

هاي دولت استفاده از دارايیمنظور به شودمی دارايی اجازه دادهبه وزارت امور اقتصادي و  (ب

 وها بينی شده در اين قانون و ساماندهی و مديريت دارايیبراي انتشار صكوک اسالمی پيش
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اموال در مالكيت دولت و تمرکز اختيارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و 

من اجراي سامانه جامع اطالعات اموال غيرمنقول دولت، ضهاي غيرمنقول و ساير دارايی

سادا( حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نياز براي مديريت و ) اجرايیهاي دستگاه

( قانون مديريت خدمات 1) هاي اجرايی موضوع مادهو اموال دستگاهها استفاده از دارايی

صكوک اسالمی نظير ارزيابی توسط کارشناسان رسمی، شناسايی،  انتشارمنظور به کشوري

، واگذاري و هرگونه نقل و انتقال يا فروش اموال مذکور اقدام نمايد. برداربهرهتعيين و تغيير 

 ( قانون مديريت خدمات کشوري در اجراي ماده1) موضوع ماده اجرايیهاي کليه دستگاه

قانون تنظيم بخشی از مقررات  (63)ماده  «17»صره قانون محاسبات عمومی کشور و تب (190)

همكاري الزم حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين قانون نسبت  مالی دولت مكلف اند ضمن

ها و فضاهاي اداري در اختيار يا به ثبت کليه اموال غيرمنقول اعم از اراضی، امالک، ساختمان

فی يا يا وقاي هفاقد سند مالكيت باشند، اجار سند مالكيت بوده يا تصرف اعم از اينكه داراي

ملكی و ... در سامانه اقدام نمايد. صدور هرگونه مجوز براي واگذاري حق استفاده، تغيير 

دولتی بدون ثبت اطالعات در سامانه مذکور و اخذ کد  ، فروش اموال غيرمنقولبرداربهره

 .باشدمی رهگيري ممنوع

  «04»تبصره 

اهد ت وزيران خوئاجرايی مورد نياز اين قانون توسط دولت تهيه و به تصويب هيهاي نامهآيين

 رسيد.
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 «04»تبصره  

 

 

  

ازاي هر مورد ارائه پاسخ  شود بهبه سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می

عرفه بر تعالوهالكترونيک به استعالمات و اعالم وضعيت امالک از بانک جامع اطالعات امالک، 

( ريال و در مناطق غيرشهري 977۶777) مصوب دريافتی، در مناطق شهري مبلغ سيصد هزار

داري کل کشور حساب درآمد عمومی نزد خزانه( ريال اخذ و به177۶777) مبلغ يكصد هزار

( ريال از 897۶277۶777۶777) ميليون ميليارد و دويست واريز کند. مبلغ هشتصد و سی

کاداستر( جامع ) اجراي طرح حدنگارمنظور به متناسب با وصولی 197777-111ف محل ردي

 يابد.کشور به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اختصاص می

 «00»تبصره  

هاي شود که بخشی از آموزشاي کشور اجازه داده میبه سازمان آموزش فنی و حرفه 

كی و مجازي با مشارکت بخش غيردولتی هاي پيامغيررسمی خود را از طريق ارائه آموزش

واريز کند. مبلغ  117179ارائه و سهم خود از درآمد حاصل را وصول و به رديف درآمدي 

متناسب با  197777-112( ريال از محل رديف 96۶777۶777۶777) سی و شش ميليارد

 گيرد.وصولی در اختيار سازمان مذکور قرار می

 «03»تبصره  

هاي طيور مشابه توليد داخل از داروهاي دامی آماده مصرف و واکسندولت موظف است  

( ارزش فروش محصوالت وارداتی 2۲) ( و غيرمشابه معادل دو درصد1۲) درصد معادل پنج

کشور واريز کند. مبلغ يكصد و هفتاد و  داري کلاخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

 متناسب با وصولی 197777-119ز محل رديف ( ريال ا101۶777۶777۶777) ميليارد پنج

 شناختیهاي دارو، سموم و مواد زيستماندههاي مورد نياز پايش باقیتأمين هزينهمنظور به
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برداري و آزمايش و خريد امكانات و تجهيزات هاي خام دامی و نمونهوردهآبيولوژيكی( در فر)

شناختی در قالب مبادله مواد زيستبرداري و آزمايش خارجی و آزمايشگاهی دارو و نمونه

( به سازمان 67۲) درصد ريزي کشور، شصتموافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه

سازي رازي اختصاص ( به مؤسسه تحقيقات و سرم17۲) درصد دامپزشكی کشور و چهل

  يابد.می

 «01»تبصره  

 

  

ولتی دهاي وزارت نفت( و بانکاستثناي شرکت دولتی تابعه  به) دولتی سوددههاي شرکت

هاي خود را که در پيوست ( از هزينه2۲) ( و دو درصد1۲) درصد موظفند به ترتيب يک

جويی کنند. درآمد هاي اداري و عمومی صرفه( اين قانون آمده با تأکيد بر هزينه9) شماره

هاي و بانکها دوازدهم ماليات ماهانه شرکت( سود ويژه و يک17۲) درصد حاصله از پنجاه

( ريال پس از واريز به خزانه 10۶777۶777۶777۶777) هزار ميليارد مزبور به مبلغ هفده

در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار  197777-113متناسب با وصولی از محل رديف 

 گيرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگيان هزينه شود.می

 «06»تبصره  

( دالر يا معادل ريالی آن از صندوق 1۶277۶777۶777) ميليون ميليارد و دويست يکمبلغ   .

 .گيردتوسعه ملی جهت تقويت بنيه دفاعی در اختيار نيروهاي مسلح قرار می

 «06»تبصره  

 

 

 

نقدي، از صورت به جاي دريافت وامتوانند بهمشمول دريافت وام ازدواج میهاي زوج

روشندگان کنندگان و فی استفاده کنند. تسهيالت مزبور توسط توليدتسهيالت فروش اقساط

اخت صرفاً پردها شود و بانککننده کاالهاي بادوام داخلی هستند، ارائه میمتقاضی که عرضه
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و مؤسسات اعتباري موظفند با درخواست فروشنده پس ها نمايند. بانکاقساط را تقبل می

 پرداخت اقساط را تقبل کنند. هاي الزم از زوجين،از اخذ تضمين

باشد و بانک عامل، پرداخت اقساط را در خريدار موظف به پرداخت اقساط به بانک می

کند. سقف يا فروشندگان( تضمين می) سررسيدهاي مذکور در قرارداد براي فروشنده

موجب اين تبصره مكلف به تضمين پرداخت اقساط بهها تسهيالت فروش اقساطی که بانک

( ريال 177۶777۶777) براي هر يک از زوجين يكصد ميليون 1931هستند در سال  آن

 است.

هاي نامه اجرايی اين تبصره به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران و وزارتخانهآيين

ماه از تاريخ تصويب اين امور اقتصادي و دارايی و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت يک

رسد. کارمزد بانک توسط شوراي پول و اعتبار تعيين وزيران می هيئت قانون به تصويب

 شود.می

 «07»تبصره  

 

  

شود ( قانون مديريت خدمات کشوري اجازه داده می1) اجرايی مشمول مادههاي به دستگاه

( را به سازمان صداوسيماي 6) ( و1) (،1) ( از اعتبارات خود به استثناي فصول1۲) درصد يک

اسالمی ايران اختصاص دهند تا اين سازمان براساس تفاهمنامه منعقده با دستگاه جمهوري 

رسانی نسبت به توليد و بخشی و اطالعسازي و آگاهیهاي مذکور جهت فرهنگو سازمان

 هاي آنها اقدام کند.پخش برنامه

 «08»تبصره  

گذاري خودروها اعم از شود بابت شمارهبه نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران اجازه داده می 

نوشماره، نقل و انتقال و تعويض پالک خودروهايی که ارزش آنها به قيمت رسمی و يا کارشناسی 
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 ميليون ( ريال است را يک177۶777۶777) بيش از پانصد ميليونذيربط  توسط مراجع

( 177۶777) ( ريال را پانصد هزار177۶777۶777) ( ريال و کمتر از پانصد ميليون1۶777۶777)

داري کل کشور واريز نمايد. معادل مبلغ واريزي از محل اعتبارات رديف ريال، دريافت و به خزانه

 گيرد.در اختيار نيروي انتظامی جمهوري اسالمی ايران قرار می 62-197777

 «03»تبصره  

دولتی تا سقف يكصد هزار هاي صورت درخواست بانک در 1931لت مجاز است در سال دو 

تمام اي نيمههاي سرمايهتملک دارايیهاي ( ريال طرح177۶777۶777۶777۶777) ميليارد

ا افزايش سرمايه به آنهعنوان به با شرايط زير،ها را با حفظ کاربري پس از قيمتگذاري طرح

 واگذار کند:

گردد اعتبار مورد نياز براي تكميل پروژه را از منابع خود تأمين و آن را بانک متعهد می .1

 شود، به اتمام برساند.طبق زمانبندي که در قرارداد درج می

برداري به سال از زمان بهره نظر را حداکثر طی مدت سهبانک موظف است پروژه مورد .2

 بخش خصوصی يا تعاونی واگذار کند.

 شود.از واگذاري، طرحِ منظور، از پيوست قانون بودجه حذف می پس .9

پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ايران، وزارت امور  نامه اجرايی اين تبصره بهآيين .1

 تصويب ماه بهريزي کشور ظرف مدت يکاقتصادي و دارايی و سازمان مديريت و برنامه

 وزيران خواهد رسيد.هيئت 

 «32»تبصره  «00»تبصره 

 است. 1931سال  صرفاً مربوط بهکليه احكام مندرج در اين قانون  است. 1193قانون صرفاً مربوط به سال  نياحكام مندرج در ا هيکل
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 کل کشور 1931بودجه سال  قانون با 1931سال بودجه 

 

 

 

 

 گروه بودجه() بخش عمومیمطالعات  :نام دفتر

 زادهسعيد حاتمی :تهيه و تدوين

 محمدتقی فياضی مدير مطالعه:

 رضا زمانی ناظر علمی:

 هاي اقتصاديمعاونت پژوهشمتقاضی: 

 ـــــــ :تخصصیويراستار 

 ـــــــ ويراستار ادبی:

 

 

 

 

 :هاي كليديواژه

 1931بودجه سال  اليحه .1

 1931بودجه سال . قانون 2

 ماده واحده .9

 هاي ماده واحدهتبصره. 1

 

 

 

 

 

 42/44/4331 تاريخ انتشار:

 


