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 نژاد ياحمد محمود دکتر يآقا جناب
 رانیا یاسالم يجمهور محترم سیرئ

  يجمهور یاساس  قانون  ) 123( سوم و  ستیب و صد کی اصل ياجرا در 9/12/1391 مورخ 241650 شماره نامه به عطف
 بیتصو با بود، دهیگرد میتقد یاسالم  يشورا  مجلس به حهیال عنوان به که کشور  کل 1392 سال بودجه قانون رانیا  یاسالم

 یجانیالر یعل .گردد یم ابالغ وستیپ به نگهبان، محترم يشورا دییتأ و 19/3/1392 مورخ شنبه کی روز یعلن جلسه در
 

 
 یتعال بسمه

 

 جمهور سییر يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت

 یاسالم يشورا مجلس 1392 خرداد نوزدهم مورخ کشنبهی روز یعلن جلسه در که کشور کل 1392 سال بودجه قانون
 21/3/1392 مورخ 17296/249 شماره نامه یط و دهیرس نگهبان محترم يشورا دییتا به 19/3/1392 خیتار در و بیتصو

 .گردد یم ابالغ وستیپ به ریز موارد لحاظ با است دهیگرد واصل یاسالم يشورا مجلس
 شاکله عمال و آمده بعمل دولت یمیتقد بودجه حهیال در یاسالم يشورا مجلس يسو از که یعیوس راتییتغ به توجه با
 وجود ،یدائم نیقوان و یاساس قانون با آن از ییبندها رتیمغا وجود و است شده یاساس تحوالت و رییتغ دچار مذکور حهیال
 تیمحدود جادیا در برجسته يریگ جهت و مذکور قانون مفاد یبرخ در زا تورم آثار ،ییاجرا يدستگاهها اعتبارات در ضیتبع
 :نمود اشاره لیذ موارد به توان یم آن موارد نیمهمتر از که دولت، يبرا
 آن؛ مقابل در یقطع مصارف گرفتن نظر در و الوصول مشکوك منابع الیر اردیلیم 192000 جادیا

 سهم پرداخت بابت الیر اردیلیم15000 محاسبه عدم و يهدفمندساز از حاصل درآمد الیر اردیلیم 40000 حداقل کاهش
 هیسهم پرداخت يبرا توجه قابل اعتبار يکسر به منجر که ها ارانهی يهذفمندساز قانون ياجرا در گرید موارد یبرخ و خانوار
 گردد؛ یم فوق قانون موضوع خانوار
 تیتقو و حفظ ضرورت رغمیعل نفعانیذ به نفت فروش از حاصل منابع صیتخص در کشور کل يدار خزانه نقش حذف
 صیتخص يزیر برنامه نیهمچن و ریناپذ اجتناب يها نهیهز اعتبار موقع به نیتام در کشور کل يدار خزانه نقش و تیمسئول
 .سال طول در منابع
 در باشد یم موجود يها طرح اتمام در ریتاخ موجب که حهیال به دیجد يا هیسرما ییدارا تملک طرح 66 تعداد شیافزا
 است؛ داشته قرار دولت تیاولو در موجود يها طرح اتمام که یطیشرا
 به ها طرح نیا دنیگرد مجاز يبرا یانتفاع طرح قالب در یانتفاع ریغ يها طرح موافقتنامه مبادله يبرا دولت به فیتکل

 مشارکت؛ اوراق فروش از حاصل منابع از استفاده
 شد خواهد یعمران يطرحها یلیتعط به منجر عمال که يا هیسرما يهاییدارا تملک يها طرح صیتخص کار و ساز زدن برهم

 باشد؛ یم محدود منابع تیریمد به ریناگز دولت موجود طیشرا در کهیصورت در) واحده ماده 2-7بند(
 مصوبات با ای و بوده یعال آموزش گسترش يشورا مجوز فاقد ای که دانشگاه به دانشکده و یآموزش موسسه 20 حدود ارتقاء
 باشد؛ یم تناقض در شورا آن

 گر؛ید مهم رییتغ نیوچند
 کشور اقتصاد و زیعز مردم به بیآس و مشکالت بروز از تا گردد لحاظ یکاف ریتداب فوق بودجه قانون ياجرا در است الزم
 .شود يریجلوگ

نژاد ياحمد محمود 
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 کشور کل 1392 سال بودجه قانون
 

 و هفتاد و ستیدو و ونیلیم هفت بر بالغ منابع ثیح از کشور کل 1392 سال بودجه -واحده ماده
 ثیح از و الیر) 7٫277٫064٫510٫000٫000( ونیلیم ده و پانصد و اردیلیم چهار و شصت و هزار هفت

 ده و پانصد و اردیلیم چهار و شصت و هزار  هفت و هفتاد و ستیدو و ونیلیم هفت بر بالغ مصارف
 :است ریز شرح به الیر) 7٫277٫064٫510٫000٫000( ونیلیم

 مصارف و منابع -اول
1- 
 مصارف و یمال و يا هیسرما يها ییدارا يواگذار و درآمدها لحاظ از دولت یعموم بودجه منابع -1-1

 و صدیس و ونیلیم دو بر بالغ یمال و يا هیسرما يها ییدارا تملک و ها نهیهز ثیح از دولت یعموم  بودجه
) 2٫360٫485٫507٫000٫000( ونیلیم هفت و پانصد و اردیلیم پنج و هشتاد و چهارصد و هزار شصت

 :شامل الیر
 هفتصد و اردیلیم کی و هشتاد و صدیس و هزار چهار و کصدی و ونیلیم دو بر بالغ یعموم منابع -1-1-1
 الیر) 2٫104٫381٫735٫000٫000( ونیلیم پنج و یس و
 و هزار شش و پنجاه و ستیدو بر بالغ یدولت مؤسسات و ها وزارتخانه یاختصاص يدرآمدها -2-1-1
 الیر) 256٫103٫772٫000٫000( ونیلیم دو و هفتاد و هفتصد و اردیلیم سه و کصدی
 منابع ریسا و درآمدها لحاظ از دولت به وابسته یانتفاع مؤسسات و بانکها ،یدولت يشرکتها بودجه -2-1
 و نهصد و اردیلیم سه و شصت و نهصد و هزار هفت و پنجاه و صدیس و ونیلیم پنج بر بالغ اعتبار نیتأم
 پنج بر بالغ پرداختها ریسا و ها نهیهز ثیح از و الیر) 5٫357٫963٫995٫000٫000( ونیلیم پنج و نود
 ونیلیم پنج و نود و نهصد و اردیلیم سه و شصت و نهصد و هزار هفت و پنجاه و صدیس و ونیلیم
 الیر) 5٫357٫963٫995٫000٫000(
2- 
 اجراء قابل یدولت يدستگاهها بر حاکم یعموم مقررات و نیقوان تیرعا به الزام با قانون نیا -1-2
 با صرفاً) منابع یوصول حدود در( قانون نیا مصارف محل از پرداخت و تعهد و منابع وصول و باشد یم

 مصوب رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 224( ماده) و( بند مفاد تیرعا
 .است ریپذ امکان 15/10/1389



 

 نیا صادره يمجوزها ياستثنا به  یمل توسعه صندوق منابع و يمرکز بانک يارز ریذخا از استفاده -2-2
 .است ممنوع شکل هر به کشور کل بودجه يازهاین نیتأم يبرا قانون

 بخش یبده خالص شیافزا عدم به مشروط یدولت بخش به یبانک التیتسه هرگونه ياعطا -3-2
 حکم نیا ياجرا بر نظارت مسؤول رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک. است یبانک نظام به یدولت
 .است

 يها ییدارا خالص شیافزا عدم به مشروط 1392 سال در يارز التیتسه از استفاده هرگونه -4-2
 .است يمرکز بانک یخارج

 شیافزا عدم به منوط یالیر التیتسه پرداخت يبرا يمرکز بانک ياعتبار خط از استفاده -5-2
 .است یبانک ستمیس از يمرکز بانک مطالبات

 نیا يمجوزها از ریغ به يارز التیتسه پرداخت يبرا يمرکز بانک ياعتبار خط از استفاده -6-2
 .است ممنوع شکل هر به قانون

 ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 224( ماده) ل( بند ياجرا يراستا در -7-2
 وستیپ در مندرج يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها يفهایرد از کی هر اعتبار صیتخص کاهش
 يطرحها اعتبار صیتخص سقف به شیافزا يبرا صرفاً) %10( درصد  ده تا حداکثر قانون نیا) 1( شماره
 و فصل هر داخل در و یاجرائ دستگاه هر در قانون نیا 1392 سال خاتمه با يا هیسرما يها ییدارا تملک
 ریسا مصوب يفهایرد پرداخت و صیتخص در) %10( درصد ده از شیب تفاوت. است مجاز استان هر

 ممنوع خزانه توسط پرداخت و اعتبار صیتخص يها تهیکم توسط يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها
 .است یعموم اموال در یرقانونیغ تصرف حکم در و
 تیرعا با قانون نیا ياجرا دوره طول در است مکلف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک -8-2

 صورت به را شده انجام اقدامات گزارش و نموده اجراء را ریز فیوظا بانک نیا بر حاکم مقررات و نیقوان
 ياقتصاد و محاسبات و بودجه و برنامه يها ونیسیکم به يمرکز بانک کل سیرئ قیطر از ماهانه
 .دینما ارائه یاسالم يشورا مجلس

 کشور يارز منابع مستمر شیپا -الف
 آن ياجرا حسن بر نظارت و ارز آزاد بازار در مداخله نحوه و زانیم نییتع -ب
 یخارج تجارت در يریپذ رقابت دامنه حفظ به توجه با ارز نرخ تیریمد -پ
 کشور کل يدار خزانه و يمرکز بانک نفت، وزارت حساب هیتسو جهت ارز یمحاسبات متیق نییتع -ت

 یانسان يروین و هیسرما د،یتول -دوم
 گاز و نفت

3- 



 

 احکام ياجرا منظور به زین و کشور گاز و نفت منابع بر تیحاکم و تیمالک حق اعمال يراستا در -1-3
 دولت نیب حساب هیتسو نحوه و یمال رابطه رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 يا هیسرما مصارف هیکل بابت ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت و) کشور کل يدار خزانه(
 بازپرداخت متقابل، عیب التیتسه بازپرداخت جمله از تابعه يشرکتها و ادشدهی شرکت يا نهیهز و

 و يگذار هیسرما ،یعیطب گاز و نفت دیتول شیافزا و یانتیص برداشت و دیتول سطح حفظ ، دیتول الت،یتسه
 ارزش از) %5/14( درصد مین و چهارده) فیس( مهیب و حمل يها نهیهز احتساب با صادرات نهیهز زین

 ریسا و یمیپتروش يها مجتمع به یلیتحو يگاز عاناتیم و یصادرات) يگاز عاناتیم و خام نفت( نفت
 متیق به ینفت يها فرآورده متیق براساس یداخل يها شگاهیپاال خوراك بابت يزیوار مبالغ و شرکتها
 آن سهم عنوان به سهام سود میتقس و اتیمال از معاف ها نهیهز کسر از پس 1392 سال یداخل فروش
 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 229( ماده مفاد تحقق منظور به نیهمچن. شود یم نییتع شرکت
 عاناتیم و خام نفت صادرات مقدار و متیق شیافزا از یناش يارز منابع مازاد رانیا یاسالم يجمهور

 هفت سقف در یمل توسعه صندوق سهم کسر از پس بند نیا موضوع یمحاسبات یمبان به نسبت يگاز
 يگذار هیسرما منظور به صرفاً ماهه سه مقاطع در و 1392 سال يابتدا از دالر) 7٫000٫000٫000( اردیلیم
 به مذکور مبلغ. ردیگ یم قرار شرکت نیا اریاخت در مشترك نیادیم تیاولو با گاز و نفت يطرحها در

 از نفت وزارت. باشد یم شرکت يا هیسرما منابع زیتجه بابت و شود ینم محسوب شرکت درآمد عنوان
 مواد ارزش هیبق) %5/85( درصد مین و پنج و هشتاد معادل است مکلف ربط يذ تابعه شرکت قیطر

 دولت با بند نیا مقررات شرح به و منظور ) کشور کل يدار خزانه( دولت بستانکار حساب به را مذکور
 محل از تواند یم ربط يذ تابعه شرکت قیطر از نفت وزارت. دینما حساب هیتسو) کشور کل يدار خزانه(

 در و شده تمام متیق براساس گاز و نفت دیتول یاتیعمل يشرکتها با را الزم يقراردادها خود، سهم
 .دینما منعقد یاتیعمل بودجه چهارچوب

 کشور کل 1358 سال بودجه یقانون حهیال یدائم) 38( تبصره مفاد نیگزیجا بند نیا مفاد 1392 سال در
 .شود یم یاسالم انقالب يشورا 27/5/1358 مصوب

 هر در هیاول يمباد از یصادرات نفت بشکه کی یمعامالت متیق ه،یاول يمباد از یصادرات نفت متیق
 يمباد از یشمس ماه کی در یصادرات نفت متیق متوسط بورس، در شده عرضه نفت متیق و محموله

 و یدولت از اعم یمیپتروش يها مجتمع و یداخل يشگاههایپاال به یلیتحو نفت يبرا نیهمچن و هیاول
 یشمس ماه هر در مشابه نفت یصادرات يها محموله يبها متوسط) %95( درصد پنج و نود ،یخصوص
 .است
 به خود يها فرآورده صادرات سهم نسبت به را يگاز عاناتیم و خام نفت خوراك که ییها شگاهیپاال
 به را آن يبها و يداریخر) فارس جیخل فوب متیق %95( ها ارانهی هدفمندکردن قانون در مذکور متیق

 کل يدار خزانه دییتأ مورد يحسابها به رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک قیطر از و ارز صورت
 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 84( ماده) ح( بند) 1( جزء مفاد مشمول کنند، یم زیوار کشور
 .باشند ینم رانیا یاسالم يجمهور



 

 را جزء نیا یمال عملکرد ماهه سه مقاطع در ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از است مکلف نفت وزرات
 يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاون از مرکب یکارگروه بیتصو و یحسابرس سازمان دییتأ از پس
 دیبا یمال و یکیزیف ینهائ هیتسو. دینما هیتسو نفت و ییدارا و ياقتصاد امور رانیوز و جمهور سیرئ

 .شود انجام بعد سال رماهیت انیپا تا یحسابرس گزارش براساس
 اردیلیم  هفت سقف در شود یم داده اجازه ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت به -تبصره

 عاناتیم و خام نفت صادرات مقدار و متیق شیافزا از یناش يارز درآمد مازاد دالر) 7٫000٫000٫000(
 مانکارانیپ با ینفت يها فرآورده و يگاز عاناتیم خام، نفت تهاتر به نسبت) 3-1(جزء موضوع يگاز
 و مقدار. دینما اقدام نها آ مطالبات بابت کاال و زاتیتجه کنندگان نیتأم و کاال سازندگان ،یخارج و یداخل

 اعمال جهت ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت توسط محموله هر یالیر و يارز ارزش
 .شود یم اعالم کشور کل يدار خزانه به حساب

 صادرات از حاصل يها یافتیدر هیکل است مکلف ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت -2-3
 کسر از  پس صورت، هر به را قبل يسالها و يجار سال صادرات از اعم يگاز عاناتیم و خام نفت

 متناظر يبندها هیتسو و بند نیا موضوع يها پرداخت الحساب یعل عنوان به متقابل عیب يها بازپرداخت
 يمرکز  بانک دییتأ مورد و نظر مورد يحسابها قیطر از بالفاصله قبل يسالها بودجه نیقوان در

 يجمهور يمرکز بانک. دینما زیوار کشور کل يدار خزانه در مربوط يحسابها به رانیا یاسالم يجمهور
 آن يحسابها به را ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت سهم است مکلف رانیا یاسالم
 پرداخت يبرا ازکشور خارج در بانک آن دییتأ مورد و داخل در کشور کل يدار خزانه دییتأ مورد شرکت

 يجار يها نهیهز و قرارداد طرف مربوط زاتیتجه و مواد کنندگان عرضه و سازندگان و مانکارانیپ به
 يجمهور يمرکز بانک. دینما قیتوث یخارج یمال التیتسه يقراردادها يبرا و زیوار شرکت يارز

 سهم) %5/14( درصد مین و چهارده متناسب، طور به ماهه هر حاصله وجوه از است مکلف رانیا یاسالم
 درصد شش و ستیب ،)متقابل عیب يها بازپرداخت احتساب با(ربط يذ تابعه شرکت قیطر از نفت وزارت

 پرداخت بابت( صندوق نیا از برداشت بازپرداخت سهم) %2( دودرصد و یمل توسعه صندوق سهم) 26%(
 اعالم با را درصد) %5/57( مین و هفت و پنجاه و زیوار مربوط حساب به را) 1391 سال دانهیع

 بر حاکم نیقوان تیرعا با و مصارف هیکل يبرا واحد نرخ به يارز مبالغ فروش با و کشور کل يدار خزانه
 یاعالم ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 81( ماده) ج( بند و يمرکز بانک
 شماره جدول 210109 و 210101 يدرآمد يفهایرد در مندرج مبالغ معادل حداکثر بانک نیا لهیوس به
) 3-1(جزء گرفتن درنظر با را ادشدهی يفهایرد سقف به نسبت حاصله وجوه مازاد و لحاظ قانون نیا) 5(
 شرکت قیطر از نفت وزارت به دالر) 7٫000٫000٫000( اردیلیم هفت معادل اختصاص بر یمبن بند نیا

 رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 229( ماده مفاد تحقق جهت ربط يذ تابعه
 .دینما زیوار يارز رهیذخ حساب به

) 3-6( و) 3-1(ي اجزا موضوع منابع محل از ربط يذ تابعه شرکت قیطر از نفت وزارت سهم -1 تبصره
 .است  نهیهز قابل گاز و نفت يها طرح در يگذار هیسرما جهت فقط بند نیا



 

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 84( ماده) ح( بند) 1( جزء ریاخ قسمت ياجرا يراستا در -2 تبصره
) %26( درصد شش و ستیب است موظف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک ران،یا یاسالم يجمهور
. دینما زیوار یمل توسعه صندوق حساب به را یواردات یعیطب گاز ارزش کسر از پس یعیطب گاز صادرات

 .شود یم هیتسو و محاسبه سال، ازدهمی ماه از يزیوار مبلغ
 و فروش د،یتول مبلغ و زانیم شامل جزء نیا عملکرد گزارش ماه هر است موظف نفت وزارت -3 تبصره
 يونهایسیکم به را یعیطب گاز و يگاز عاناتیم خام، نفت صادرات ،يگاز و ینفت متقابل عیب درآمد وصول
 ،ییدارا و ياقتصاد امور وزارت ،یاسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و يانرژ ،ياقتصاد
 وانید و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک جمهور، سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت

 .دینما ارسال کشور محاسبات
 قبلِ ماه يبها هرماه انیپا تا است موظف ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت -3-3

 شرکت به یلیتحو یمیپتروش گاز نفت و افزا اکتان معادل خوراك و يگاز عاناتیم و خام نفت خوراك
 به بند نیا) 3-4( و) 3-1(ي اجزا احکام يمبنا بر را رانیا ینفت يها فرآورده پخش و شیپاال یمل

) 16( مواد ها، ارانهی هدفمندکردن قانون ياجرا در کشور کل يدار خزانه. دینما زیوار کشور کل يدار خزانه
 از نفت وزارت سهم( بند نیا) 3-1( جزء و 17/2/1387 مصوب افزوده ارزش بر اتیمال قانون) 38( و

 مبالغ محل از بعد ماه انیپا تا را ربط يذ يطرفها سهم است مکلف) ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر
 به ماهه سه مقاطع در را جزء نیا عملکرد گزارش و کند پرداخت ماهانه يزیوار نسبت به یافتیدر
 معاونت و یاسالم يشورا مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و يانرژ ،ياقتصاد يونهایسیکم

 .دینما ارسال کشور محاسبات وانید و جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه
 يبها از دولت سهم به مربوط وجوه است مکلف ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت
 عدم درصورت. دینما زیوار کل يدار خزانه به ماهانه و وصول را ها یمیپتروش و شگاههایپاال خوراك

 ربط يذ تابعه شرکت يحسابها از را قبل ماه به مربوط مبالغ کشور کل يدار خزانه هرماه انیپا در ز،یوار
 يها فرآورده يبها زیوار عدم درصورت نیهمچن. نمود خواهد برداشت الحساب یعل صورت به نفت وزارت

 و ياقتصاد امور وزارت کشور کل يدار خزانه حساب به ها یمیپتروش و ها شگاهیپاال خوراك و ینفت
 آن زیوار و بدهکار يها شرکت حساب از برداشت به نسبت رأساً نفت وزارت اعالم با است مکلف ییدارا
 .دینما اقدام خزانه حساب به

 مواد ياجرا يراستا در موظفند کشور وزارت و یاتیمال امور سازمان و کشور کل يدار خزانه -1 تبصره
 متیق به را ینفت يها فرآورده فروش محل از یافتیدر عوارض افزوده برارزش اتیمال قانون) 39( و) 38(

 .ندینما عیتوز و محاسبه 1392 سال
 براساس را کشور يهایاریده و هایشهردار سهم عوارض است مکلف کشور کل يدار خزانه -2 تبصره
. دینما پرداخت ماهانه و افتهی صیتخص) %100(صددرصد صورت به افزوده ارزش بر اتیمال قانون فیتکل
 .است یعموم اموال در یرقانونیغ تصرف حکم در بند نیا ياجرا عدم



 

 با یداخل کنندگان مصرف به شده فروخته ییهوا سوخت و یاصل فرآورده پنج متیق التفاوت مابه -4-3
  نفت و ها فرآورده یداخل انتقال يها نهیهز عالوه به مورد حسب ها فرآورده نیا یواردات ای یصادرات متیق

 دفاتر در افزوده برارزش اتیمال قانون موضوع عوارض و اتیمال فروش، ع،یتوز و آنها معادل خام
 يها فرآورده پخش و شیپاال یمل شرکت قیطر از نفت وزارت بدهکار حساب به نفت  شیپاال يشرکتها

 .شود یم ثبت زین) کشور کل يدار خزانه( دولت حساب بدهکار در قیطر آن از و گردد یم ثبت رانیا ینفت
 یعموم محاسبات قانون) 48( ماده حکم مشمول ها وزارتخانه تابعه يسازمانها و شرکتها معوقات وصول
 .شود یم 1/6/1366 مصوب کشور
 و شیپاال یمل شرکت قیطر از نفت وزارت بستانکار حساب به کشور کل يدار خزانه در رقم نیا معادل
 در مذکور شرکت توسط مستقل صورت به جزء نیا یمال عملکرد و منظور رانیا ینفت يها فرآورده پخش
) 3-1( بند موضوع کارگروه دییتأ با یحسابرس سازمان گزارش از پس رماهیت انیپا از ماهانه یزمان مقاطع

 یمال و یکیزیف ینهائ حساب هیتسو و گردد یم هیتسو کشور کل يدار خزانه با الحساب یعل صورت به
 .شود یم انجام بعد سال رماهیت انیپا تا حداکثر

 که متقابل عیب يطرحها جمله از نفت وزارت تابعه یدولت يشرکتها يا هیسرما تعهدات بازپرداخت -5-3
 يها نهیهز نیهمچن و شوند یم ای و شده جادیا قانون نیا ياجرا از بعد و قبل مربوط، نیقوان موجب به

 .است ادشدهی يها شرکت عهده به) فیس( مهیب و حمل يها نهیهز احتساب با نفت فروش و صدور
 بازپرداخت به نسبت خود سهم از تواند یم ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت -تبصره
 درصورت و دانیم همان دیعوا ای دیتول محل از قبل، يسالها منعقده يگاز و ینفت متقابل عیب تعهدات

 .دینما اقدام نفت ریوز دییتأ با نیادیم ریسا دیعوا محل از امکان عدم
 سهم محل از يا هیسرما يطرحها ،یاتیعمل بودجه يراستا در موظفند نفت وزارت تابعه يشرکتها -6-3

 و يزیر برنامه معاونت با متبادله يها موافقتنامه با مطابق را منابع ریسا ای و گفته شیپ درصد از خود
 جداول و دانیم هر کیتفک به را گاز و نفت دیتول عملکرد گزارش و اجراء جمهور سیرئ يراهبرد نظارت
 یکیزیف شرفتیپ زانیم همراه به شده نهیهز و افتهی صیتخص منابع و يگذار هیسرما يها پروژه و طرحها

 ارائه بند نیا) 3-2( جزء) 3( تبصره در ادشدهی مراجع به ماهه سه مقاطع در ها پروژه و طرحها از کیهر
 اردیلیم کصدهزاری حداقل که دینما عمل يا گونه به است موظف نفت وزارت. دینما

 صرف ربط، يذ تابعه شرکت قیازطر نفت وزارت سهم حاصل منابع از الیر) 100٫000٫000٫000٫000(
 .گردد يگاز و ینفت مشترك نیادیم تیاولو با مذکور يطرحها در يگذار هیسرما
 خالص سود ،یقانون يپرداختها هیکل کسر از پس توانند یم نفت وزارت تابعه یدولت يشرکتها -تبصره
 تیاولو با ادشدهی يشرکتها يا هیسرما يها نهیهز انجام يبرا الزم منابع نیتأم جهت مورد حسب را خود
 يحسابها به ربط يذ یقانون مراجع و شرکتها آن یعموم مجمع بیتصو با يگاز و ینفت مشترك نیادیم

 .ندینما منظور ها شرکت آن در دولت هیسرما شیافزا و یقانون اندوخته



 

 به را خود يارز و یالیر يدرآمدها هیکل مکلفند روین و نفت يها وزارتخانه تابعه یدولت يشرکتها -7-3
 يمرکز بانک نزد آنها نام به کشور کل يدار خزانه قیطر از که يارز و یالیر وجوه متمرکز يحسابها
 .ندینما زیوار شود یم افتتاح رانیا یاسالم يجمهور
 وجوه مصوب بودجه دوازدهم کی صورت به و ماهانه وصول، با متناسب است مکلف کشور کل يدار خزانه
 .دینما پرداخت آنها به ییدارا تملک و يجار مصارف يبرا را الذکر فوق يشرکتها سهم  مذکور،
 حساب به ربط يذ يشرکتها توسط فاضالب و آب گاز،  برق، انشعابات فروش از حاصل منابع – تبصره
 از پس آن) %100( درصد صد و گردد یم زیوار شود یم نییتع کشور کل يدار خزانه توسط که یخاص
 .رسد یم مصرف به شرکتها نیا يا توسعه يطرحها يبرا مذکور حساب از افتیدر
 در فرآورده هر عرضه ياستانداردها و تیفیک تیرعا با یواردات ینفت يها فرآورده فروش و واردات -8-3

 است مکلف نفت وزارت.  است مجاز یخصوص بخش توسط مربوط مقررات و نیقوان حدود در کشور
 داتیتمه و صادر آنها تیفعال يبرا ینفت يها فرآورده یبازرگان پروانه ،یمتقاض يشرکتها یابیارز از پس
 ياجرا يبرا مربوط يها نهیهز افتیدر با موجود يربناهایز و ساتیتأس از يریگ بهره امکان جمله از الزم
 یداخل داتیتول گرفتن نظر در با بازار میتنظ و نیتأم تیمسؤول صورت هر در. دینما ایمه را جزء نیا مفاد
 .است نفت وزارت با موجود، يرساختهایز و
 مصرف يازا به گاز، نرخ افتیدر بر عالوه است موظف ربط يذ تابعه شرکت قیازطر نفت وزارت -9-3
 به زیوار از پس و افتیدر نیمشترک از عوارض عنوان به الیر) 100(کصدی یعیطب گاز مکعب متر هر

 الیر) 16٫000٫000٫000٫000( اردیلیهزارم شانزده سقف تا را یافتیدر وجوه نیع کشور، کل يدار خزانه
 ر،یسردس مناطق تیاولو با روستاها، و شهرها به یگازرسان لوله خطوط و ساتیتأس احداث يبرا صرفاً
 منابع. دینما نهیهز است، کشور متوسط از کمتر گاز از آنها يبرخوردار که ییاستانها و زیگازخ ز،یخ نفت

 .باشد ینم اتیمال مشمول و گردد ینم محسوب ربط يذ شرکت درآمد عنوان به مذکور
 يبرا ها، یوصول با متناسب حاصله منابع از الیر) 2٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار دو -تبصره

 و آموزش وزارت به روستاها مدارس تیاولو با مدارس یشیگرما سامانه ياستانداردساز و نیتأم
 .ابدی یم اختصاص) کشور مدارس زیتجه و توسعه ،ينوساز سازمان(پرورش
 به یگازرسان لوله خطوط ياجرا منظور به است مکلف ربط يذ تابعه یدولت شرکت قیطر از نفت وزارت
 اردیلیم هزار پنج مبلغ تا هرمزگان، شرق و بلوچستان و ستانیس استان يروستاها و شهرها

 اردیلیدوهزارم و الیر) 3٫000٫000٫000٫000( اردیلیهزارم سه بیترت به الیر) 5٫000٫000٫000٫000(
 به را 1392 سال در یعیطب گاز واردات و صادرات تراز مازاد محل از الیر) 2٫000٫000٫000٫000(

) 50٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار پنجاه سقف تا را آن مازاد و دهد اختصاص مربوط يها پروژه
 یصادرات انتقال خطوط تیاولو با يسراسر یعیطب گاز انتقال خطوط و شگاههایپاال توسعه صرف الیر

 .کند



 

 ،يا هیسرما مصارف نیتأم يبرا شود یم داده اجازه تابعه يها شرکت قیطر از نفت وزارت به -10-3
 تیمسؤول و صیتشخ با ادشده،ی يشرکتها یداخل منابع محل از سود و اصل بازپرداخت و تعهد به منوط
 اوراق و بورس سازمان( ییدارا و ياقتصاد امور وزارت یهماهنگ با مربوط شرکت رعاملیمد و ریوز

 اردیلیم ده سقف تا مقررات و نیقوان تیرعا با و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک و) بهادار
 یخاص حساب به و برساند فروش به ینفت صکوك ای و يارز مشارکت اوراق دالر) 10٫000٫000٫000(

 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد
 يطرحها به صرفاً دیبا وجوه نیا و باشد یم ممنوع الیر به مذکور اوراق از حاصل وجوه لیتبد -تبصره
 .ابدی اختصاص يگذار هیسرما

 دالر) 10٫000٫000٫000( اردیلیم ده مبلغ تا است مجاز رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک -11-3
 از التیتسه نیا سود و اصل بازپرداخت و تعهد به منوط را کشور از خارج در خود يارز منابع محل از

 يطرحها جمله از نفت وزارت يطرحها منابع نیتأم جهت نفت وزارت تابعه يشرکتها یداخل منابع محل
 خطوط و ینفت يها فرآورده و گاز انتقال یاصل لوله خطوط و مشترك يها حوزه در گاز و نفت یباالدست
 .دهد اختصاص ياعتبار خط صورت به مذکور يشرکتها به يگاز عاناتیم و خام نفت انتقال

 مندرج عوارض و اتیمال به توجه با گاز و برق آب، عوارض و افزوده ارزش بر اتیمال -12-3
 در بار کی فقط ،یواردات يها فرآورده و يدیتول نفت نیهمچن و کنندگان مصرف) قبوض( درصورتحساب

 يشرکتها(ی نفت يها فرآورده پخش و شیپاال یمل شرکت توسط آنها عیتوز ای دیتول رهیزنج يانتها
 ربط يذ تابعه يشرکتها و یاستان گاز يشرکتها و نفت وزارت ربط يذ تابعه يشرکتها و) نفت شیپاال

 افتیدر و محاسبه یداخل فروش متیق يمبنا بر یاستان برق و آب عیتوز يشرکتها و روین وزارت
 نیقوان طبق عوارض و زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یعموم درآمد حساب به مزبور اتیمال. شود یم

 .شود یم عیتوز موضوعه
 يجمهور يمرکز بانک دییتأ و اطالع با شود یم داده اجازه ییدارا و ياقتصاد امور وزارت به -13-3

 داخل در خود دییتأ مورد یردولتیغ و یدولت يبانکها در حساب افتتاح مجوز لزوم موارد در رانیا یاسالم
 .دینما صادر نفت وزارت تابعه یمتقاض يشرکتها يبرا را کشور خارج و

 اردیلیم هزار یس سقف تا نفت وزارت نیتضم با شود یم داده اجازه یاستان گاز يشرکتها به -14-3
 فاقد يشهرها و روستاها به یگازرسان خطوط ياجرا جهت التیتسه الیر) 30٫000٫000٫000٫000(

 یاسالم يجمهور يمرکز بانک. ندینما افتیدر پنجساله بازپرداخت و ریسردس مناطق تیاولو با گاز
 .باشد یم عامل يبانکها قیطر از بند نیا ياجرا یهماهنگ به موظف رانیا

 از حاصل درآمد ربط، يذ تابعه یدولت يشرکتها قیطر از شود یم داده اجازه نفت وزارت به -15-3
 سوزانده حاضر حال در که را رانیا ینفت نیادیم هیکل از نفت همراه يدیتول يگازها فروش دهیمزا
 يطرحها صرف ع،یصنا به یلیتحو شده هیتصف یعیطب گاز متیق سوم کی هیپا متیق يبرمبنا شود، یم

 .دینما تابعه يشرکتها و نفت وزارت ستیز طیمح حفاظت



 

 يبخشها با متقابل عیب يقراردادها قیطر از شود یم داده اجازه روین و نفت يها وزارتخانه به -16-3
 و آب  برق، عیتوز تلفات کاهش و یافتیباز یحرارت يروشها از نیریش آب دیتول به نسبت یردولتیغ

 شده انجام يها ییجو صرفه محل از را متعلقه سود و يگذار هیسرما يها نهیهز و اقدام يانرژ يحاملها
 .ندینما پرداخت

 از نفت وزارت با کشور کل يدار خزانه حساب هیتسو سازوکار شامل بند نیا یاجرائ نامه نییآ -17-3
 شرکت با دولت طرف از یندگینما به نفت وزارت که يقرارداد نیهمچن و ربط يذ تابعه شرکت قیطر

 رماهیت انیپا تا د،ینما یم منعقد پخش و شیپاال گاز، نفت، اتیعمل يبرا بند نیا مفاد چهارچوب در مزبور
 يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت و ییدارا و ياقتصاد امور و نفت يها وزارتخانه مشترك شنهادیپ به
 و دیتول آثار که ينحو به الزم يحسابدار يها دستورالعمل. رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به جمهور سیرئ

 ربط يذ تابعه یدولت يشرکتها انیز و سود حساب و یقانون دفاتر در ،يگاز عاناتیم و خام نفت فروش
 تا و هیته ییدارا و ياقتصاد امور وزارت دییتأ و نفت  وزارت شنهادیپ  به باشد داشته انعکاس نفت وزارت

 .شود یم ابالغ مردادماه انیپا
 و يکشاورز بخش يور بهره شیافزا قانون) 24(ماده ياجرا يراستا در است مکلف نفت وزارت -18-3

 از) %20( درصد ستیب حداقل کردن دار برق اعتبار نیتأم به نسبت 23/4/1389 مصوب یعیطب منابع
 درخواست با موظفند یاستان برق عیتوز يشرکتها و روین وزارت. دینما اقدام يکشاورز يچاهها

 .ندینما نیتأم را چاهها برق شهرستانها، يجهادکشاورز
 یعیگازطب و ینفت يها فرآورده عیتوز خدمات نرخ 1392 سال در شود یم داده اجازه دولت به -19-3

 اعمال و نییتع اقتصاد يشورا بیتصو با عرضه قابل يها فرآورده ارزش از یقسمت معادل را فشرده
 .دینما
 يواحدها احداث يبرا ربط يذ تابعه يشرکتها قیطر از شود یم داده اجازه نفت وزارت به -20-3

 یخصوص ،یردولتیغ بخش با یمیپتروش و نفت و گاز يشگاههایپاال مانند گاز و نفت به وابسته یصنعت
 و یاساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل یکل ياستهایس ياجرا قانون) 3( ماده تیرعا با ،یتعاون و

 .دینما اقدام دولت قدرالسهم با متناسب یبانک التیتسه نیتضم به نسبت شده نییتع مشارکت يسقفها
 عاناتیم و خام نفت انتقال لوله خطوط شبکه توسعه و ينوساز به نسبت است مکلف نفت وزارت -21-3
 ازین مورد منابع و اقدام شگاههایپاال توسعه در دولت سهم یمال منابع نیتأم و ینفت يها فرآورده و يگاز
 صددرصد و عوارض عنوان به ینفت يها فرآورده تریل هر متیق) %5( درصد پنج شیافزا محل از را
 .دینما نیتأم مذکور موارد يبرا) 100%(
 ياجرا از پس و قانون نیا) 3( بند در شده ینیب شیپ مبالغ به نسبت حاصله ارز مازاد یالیر معادل از -4

) 5٫000٫000٫000( اردیلیم پنج یالیر معادل ،يارز رهیذخ حساب به زیوار از قبل و بند نیا) 3-1( جزء
 و یانتظام ،ینظام يروهاین مسلح، يروهاین یبانیپشت و دفاع وزارت شامل  ،یدفاع هیبن تیتقو يبرا دالر



 

 یقاتیتحق يطرحها ياجرا و تیریمد يبرا دالر) 400٫000٫000( ونیلیچهارصدم یالیر معادل ج،یبس
 دالر) 100٫000٫000( ونیلیکصدمی یالیر معادل و يفناور و قاتیتحق علوم، یعال يشورا -یمل کالن
 -يفناور از تیحما و رانیا یعلم یشگاهیآزما شبکه توسعه و تیتقو دانشگاه، و صنعت ارتباط يبرا

 مبادله نحوه و خزانه حساب به زیوار  و وصول نحوه. ابدی یم اختصاص يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت
 .رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو به موافقتنامه
 یمل توسعه صندوق

 در یمل توسعه صندوق موضوع رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 84( ماده -5
 :شود یم اجراء ریز اصالحات با 1392 سال

 پرداخت جهت کشور کل 1392 سال بودجه قانون ياجرا از یناش منابع از  )%10( درصد ده -1-5
 یمتقاض تیاهل و یمال ،ياقتصاد  ، یفن هیتوج يدارا يطرحها به یردولتیغ يبخشها به التیتسه
 صیتخص ستیز طیمح و یعیطب منابع ،يکشاورز و آب بخش در یالیر بازپرداخت و پرداخت صورت به
 .ابدی یم
 صورت به صندوق کشور کل 1392 سال بودجه قانون ياجرا از یناش منابع از) %10( درصد ده -2-5
 .ابدی یم اختصاص مسکن ساخت بخش ياستثنا به معدن و صنعت یردولتیغ بخش يبرا یالیر

 و یستیبهز سازمان و) ره(ی نیخم امام امداد تهیکم یمعرف با جزء دو نیا منابع از) %2( دودرصد -تبصره
 .ابدی یم اختصاص ثارگرانیا به فوق ياجزا از) %10( درصد ده نیهمچن

 يشهر يقطارها يبرا يارز التیتسه صورت به دالر) 2٫000٫000٫000( اردیلیدوم مبلغ حداقل -3-5
 .ابدی یم صیتخص يشهر یعموم نقل و حمل و شهرها کالن

 صورت به کشور کل 1392سال بودجه قانون ياجرا از یناش منابع از) %18( درصد هجده -4-5
 و نفت یباالدست يا توسعه يطرحها يبرا یتعاون ای یخصوص بخش گذاران هیسرما به يارز التیتسه
 و مخازن در موجود گاز و نفت تیمالک انتقال بدون نفت وزارت نیتضم با مشترك نیادیم تیاولو با گاز
 .ابدی یم صیتخص يدیتول
 التیتسه صورت به کشور کل 1392 سال بودجه قانون ياجرا از یناش منابع از) %5( درصد پنج -5-5
 با مطابق یرانیا یردولتیغ ییمایهواپ يشرکتها يبرا ساله ده حداقل اقساط با مایهواپ دیخر يبرا يارز

 .ابدی یم صیتخص صندوق اساسنامه
 :شود یم اصالح ریز شرح به) ط( بند) 2( جزء -6-5
 و یفن خدمات و کاالها صادرکننده یرانیا یتعاون و یخصوص يشرکتها به التیتسه ياعطا« -2

 »یمهندس
 بانک و گذار هیسرما عهده بر بانکها در شده بیتصو یالیر -يارز يطرحها یالیر منابع نیتأم -7-5

 .است عامل



 

 درخواست خیتار از پس هفته کی یط حداکثر موظفند یردولتیغ و یدولت يبانکها عامل رانیمد -8-5
 هیکل لیتحو از پس و برسانند یمتقاض اطالع به یکتب صورت به را ازین مورد مدارك هیکل الت،یتسه

 یمتقاض تیاهل و طرح یمال و ياقتصاد ،یفن هیتوج یبررس به نسبت دوماه یط حداکثر موظفند مدارك
 یمل توسعه صندوق عامل أتیه سیرئ. ندینما ارسال یمل توسعه صندوق به دییتأ صورت در و اقدام

 با تیعامل قرارداد قالب در التیتسه پرداخت با رابطه در نظر اعالم به نسبت روز پانزده ظرف حداکثر
 یمتقاض به التیتسه قرارداد عقد به نسبت ماه کی یط حداکثر عامل بانک. کند یم اقدام ربط يذ بانک
 .کند یم پرداخت را آن هفته دو ظرف و اقدام
 را 1392 سال یمل توسعه صندوق وجوه گردش و يموجود جدول گزارش است موظف دولت – تبصره
 توسعه صندوق عملکرد گزارش است موظف عامل أتیه. دینما ارائه 1393 سال بودجه حهیال همراه

 محاسبات و بودجه و برنامه و ياقتصاد يونهایسیکم به فصل هر انیپا در ماهه سه صورت به را یمل
 .دینما ارائه یاسالم يشورا مجلس

 رانیا عیصنا ينوساز و گسترش يها سازمان به کشور، محروم مناطق در يگذار هیسرما منظور به -6
 یصنعت يشهرکها يشرکتها و) درویمیا( رانیا یمعدن عیصنا و معادن ينوساز و توسعه سازمان ،)درویا(
) %49( درصد نه و چهل سقف تا یتعاون و یخصوص بخش با شود یم داده اجازه رانیا کوچک عیصنا و
 .ندینما مشارکت یحقوق شخص قالب در
 سال در رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 84( ماده) ح( بند) 2( تبصره -7

 .شود یم اجراء »کشور از خارج در يمرکز بانک دییتأ مورد يها حساب و« عبارت شدن اضافه با 1392
 دیتول از تیحما

 داده اجازه رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک به یرانیا کار و هیسرما و دیتول از تیحما يراستا در -8
 صنعت ،يکشاورز يبانکها نزد دالر) 3٫500٫000٫000( ونیلیم پانصد و اردیلیم سه مبلغ معادل شود، یم
 يسو از مقررات و نیقوان تیرعا با مذکور مبلغ تا دینما يگذار سپرده ران،یا صادرات توسعه و معدن و

 قالب در يفناور و قاتیتحق علوم، و تجارت و معدن صنعت، يها وزارتخانه یمعرف با و عامل يبانکها
 .شود اعطاء انیبن دانش يشرکتها و یردولتیغ بخش يدیتول يواحدها گردش در هیسرما نیتأم

 قالب در مذکور منابع از دالر) 1٫750٫000٫000( ونیلیم پنجاه و هفتصد و اردیلیم کی مبلغ -1 تبصره
 يدیتول يواحدها اریاخت در يجهادکشاورز وزارت یمعرف با يارز شکل به گردش در هیسرما التیتسه

 .شود نهیهز یدام نیپروتئ دیتول شیافزا و استمرار جهت در تا ردیگ یم قرار یردولتیغ بخش
 و تجارت و معدن صنعت، يها وزارتخانه توسط دوماه ظرف حداکثر جزء نیا یاجرائ نامه نییآ -2 تبصره

 استاندارد سازمان سیرئ و جمهور سیرئ يفناور و یعلم معاونت يهمکار و یهماهنگ با يجهادکشاورز
 .گردد یم ابالغ رانیوز أتیه بیتصو از پس و نیتدو ه،یته رانیا



 

 نسبت رساختیز ارتباطات شرکت قیطر از شود یم داده اجازه اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت به -9
 يپهنا بازار از مناسب سهم کسب و یالملل نیب و يبرنوریف يها پروژه در يگذار هیسرما و مشارکت به
 .دینما اقدام منطقه باند
 فیتکال از حاصل درآمد دولت، بیتصو با شود یم داده اجازه اطالعات يفناور و ارتباطات وزارت به -10
 تیاولو با هیپا و ياجبار یعموم خدمات يها برنامه و اهداف تحقق جهت را اپراتورها پروانه در مقرر
 ICT( ییروستا اطالعات يفناور و ارتباطات دیجد دفاتر جادیا و موجود دفاتر تیتقو به کمک و ییروستا
 اپراتورها مشارکت از استفاده با و یخرج -یجمع صورت به 530000-35 فیرد محل  از) ییروستا

 .برساند مصرف به
 وزارت به ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون  )133( ماده) و( بند ياجرا در -11
 یاصول موافقت دارنده و روگاهین احداث یتعاون و یخصوص بخش انیمتقاض با شود یم داده اجازه روین

 دیخر قرارداد رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون ضوابط براساس روگاهین احداث
 .دینما منعقد برق ینیتضم
 يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 133( ماده تیرعا با شود یم داده اجازه روین وزارت به -12

 و آب ینیتضم دیخر قرارداد  روگاه،ین و سد احداث یتعاون و یخصوص بخش انیمتقاض با ران،یا یاسالم
 از دکنندهیتول هر سهم برق، فروش در صادرات بازار میتنظ منظور به. دینما منعقد بلندمدت صورت به  برق

 .باشد یم سال همان دیتول کل از يو سهم معادل صادرات
 ينوساز و توسعه سازمان و رانیا عیصنا ينوساز و گسترش سازمان 1383 سال يزیوار وجوه -13

 دولت هیسرما نیتأم عنوان به معدن و صنعت بانک نزد سهام دیخر جهت) درویمیا و درویا( رانیا معادن
 محل از الیر) 3٫300٫000٫000٫000( اردیلیم صدیس و هزار سه آن معادل و محاسبه مذکور بانک نزد

 متیق با آنها فروش از حاصل منابع ای بنگاهها ای  اموال، ای الشرکه سهم سهام، يواگذار از حاصل منابع
 حساب به تجارت و معدن صنعت، ریوز و ییدارا و ياقتصاد امور ریوز دییتأ مورد روز یکارشناس
 نهیهز افتهی توسعه کمتر مناطق يطرحها اتمام و اجراء يراستا در تا گردد یم زیوار مذکور يها سازمان
 نزد يارز رهیذخ حساب سپرده از دالر) 200٫000٫000( ونیلیم ستیدو مبلغ یالیر معادل نیهمچن. شود

 هیتسو و ابدی یم اختصاص صندوق نیا به دولت هیسرما شیافزا عنوان به صادرات ضمانت صندوق
 رهیذخ حساب سپرده از دالر) 200٫000٫000( ونیلیم ستیدو مبلغ یالیر معادل نیهمچن. گردد یم
 و ابدی یم اختصاص صندوق نیا به دولت هیسرما شیافزا عنوان به صادرات ضمانت صندوق نزد يارز
 .گردد یم هیتسو
 درخواست درصورت( موظفند عامل یخصوص و یدولت ياعتبار و یمال مؤسسات و بانکها هیکل -14

 يآزادساز به نسبت يدیتول يواحدها به یپرداخت التیتسه از بخش هر بازپرداخت با متناسب) یمتقاض
 .ندینما اقدام درخواست حسب الت،یتسه ماندهیباق زانیم به مناسب قهیوث لیتبد ای و مازاد يها قهیوث



 

 جادیا و دیتول از تیحما و يگذار هیسرما در لیتسه و یمال نیتأم يها نهیهز کاهش منظور به -15
 قانون) 5( ماده و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( ماده موضوع یاجرائ يدستگاهها به اشتغال،

 نقد، وجه افتیدر يجا به یمتقاض درخواست صورت در شود یم داده اجازه کشور یعموم محاسبات
 ارزش با اسناد ریسا ای و بهادار اوراق ریسا و) چک ياستثنا به(ي تجار اسناد ریسا ای و یبانک ضمانتنامه

 الزم نیتضم یعموم يدرآمدها به مربوط موارد در که ينحو به اقساط، یمابق و نقد یبخش ای و معتبر
 .ندینما افتیدر گردد، أخذ يجار سال ماه بهمن تا وجه وصول يبرا
 يمرکز بانک از مجوز يدارا ياعتبار و یمال مؤسسات و بانکها اشتغال، و دیتول از تیحما منظور به -16
 دیسررس از بعد و قبل سود از اعم سود و اصل ،یمتقاض درخواست با بانک رهیمد أتیه دییتأ از پس
 تیفعال بابت یحقوق ای و یقیحق اشخاص به یپرداخت معوقه و گذشته دیسررس يارز ای یالیر التیتسه
 به یافتیدر التیتسه اقساط بازپرداخت در که را یخدمات و يکشاورز ،یمعدن ،یصنعت يدیتول امور در
 تا و بار کی يبرا ستند،ین یافتیدر التیتسه اقساط پرداخت به قادر و اند شده مشکل دچار موجه لیدال
 خسارت مهیجر نیهمچن. ندینما خارج معوق و گذشته دیسررس مطالبات سرفصل از و طیتقس سال پنج
 و یمال مؤسسه ای بانک دییتأ مورد کامل حساب هیتسو انجام و زمان آن تا فیتکل نییتع از پس ریتأخ

 سود نرخ معادل حداکثر دیجد التیتسه سود نرخ موارد، نیا در که ينحو به شود یم بخشوده ياعتبار
 هیتسو يبرا یحقوق ای یقیحق اشخاص چنانچه. باشد اعتبار و پول يشورا توسط شده نییتع التیتسه
 تیرعا با شود یم داده اجازه بانکها رهیمد أتیه به ندیننما مراجعه عامل يبانکها به خود معوق يهایبده
 منقول اموال ریسا از خود الیر) 5٫000٫000٫000( اردیلیم پنج از شیب مطالبات يبرا مقررات، و نیقوان
 .ندینما اقدام بانکها به یلیتحو وثائق بر مازاد آنان رمنقولیغ و

 ای کاال دیتول در یتعاون و یخصوص یردولتیغ بخش هیسرما از استفاده و ها نهیهز کاهش منظور به -17
 در مربوط یاجرائ يدستگاهها يفهایرد اعتبار از) %10( درصد ده تا شود یم داده اجازه دولت به خدمت،
 تیرعا با قانون نیا) 9(شماره جدول در مربوط يفهایرد از آن معادل و کسر قانون نیا) 7( شماره جدول
 معاونت شنهادیپ با بند نیا نامه نییآ. دینما اقدام خدمت ای کاال دیخر به نسبت یاساس قانون اصول
 از بعد ماه کی تا حداکثر ییدارا و ياموراقتصاد وزارت و جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به قانون نیا بیتصو
 برنامه قانون) 93(ماده در مندرج منابع بر عالوه اعتبار، و پول يشورا قیطر از است مکلف دولت -18

 و اموال فروش و شده اداره وجوه اقساط وصول محل از ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله
 یتخصص بانک سه هیسرما الیر) 5٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار پنج سقف تا مازاد امالك
 يبنگاهها به التیتسه ياعطا منظور به را) صادرات توسعه و يکشاورز معدن، و صنعت بانک(یدولت
 .دهد شیافزا ،يدیتول



 

 يروگاههاین در بخار بخش نصب تیاولو با روگاههاین یبازده شیافزا يطرحها ياجرا منظور به -19
 ییجو صرفه  مصرف، يساز نهیبه تلفات، کاهش  ر،یدپذیتجد يها يانرژ از استفاده توسعه  ،یبیترک کلیس
 سقف تا شود یم داده اجازه روین وزارت به سوخت، صادرات سهم شیافزا و عیما سوخت مصرف در
 گذاران هیسرما با متقابل عیب روش به الیر  )120٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار ستیب و کصدی

 یدولت بخش يروگاههاین دیتول  و یبازده شیافزا يطرحها ياجرا قرارداد یعموم و یخصوص يبخشها
 استفاده تیاولو با يانرژ مصرف يساز نهیبه و تلفات کاهش ر،یدپذیتجد يروگاههاین توسعه  ، یخصوص و
 .دینما منعقد داخل ساخت زاتیتجه از

 با را خام نفت آن معادل ای شده ییجو صرفه) گاز نفت (عیما سوخت تعهد، نیا قبال در است مکلف دولت
 نامه نییآ. دینما لیتحو گذاران هیسرما به دوسال حداکثر مدت در حاصله ییجو صرفه زانیم محاسبه

 معاونت دییتأ با قانون نیا بیتصو پس ماه دو حداکثر نفت و روین  يها وزارتخانه توسط بند نیا یاجرائ
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو  به

 حوزه در ياقتصاد و یفن هیتوج يدارا يطرحها ازین مورد یالیر و يارز التیتسه موظفند ها بانک -20
 را مصوب التیتسه و نموده فیتکل نییتع و یبررس همزمان را يکشاورز و یمعدن ،یصنعت يتهایفعال

 مطابق التیتسه پرداخت عدم درصورت. ندینما پرداخت کار شرفتیپ و طرح ياجرا يبند زمان براساس
 مهیجر افتیدر بدون ،یقبل یاعطائ التیتسه پرداخت، در ریتأخ با متناسب مصوب، شده يبند زمان برنامه

 .گردد یم روز به و شده استمهال
 موجب که عامل بانک توسط یالیر و يارز التیتسه پرداخت يبند زمان تیرعا عدم درصورت -تبصره
 ،یرسم کارشناس نظر براساس است موظف عامل بانک گردد، يگذار هیسرما بر مازاد نهیهز لیتحم
 .کند جبران را یلیتحم نهیهز

 آب و يکشاورز
 و يدیتول يها یتعاون و یردولتیغ بخش یحقوق و یقیحق گذاران هیسرما جلب و قیتشو منظور به -21

 و لیتکم احداث، در عیتسر ها، بندان آب احداث امر در یزراع یسهام يشرکتها و بران آب يها تشکل
 يروشها و يکشاورز خاك و آب اتیعمل ياجرا ،یزهکش و ياریآب یفرع يها شبکه يطرحها زیتجه
 اعتبارات محل از یاستان و یمل یاجرائ يدستگاهها ،يانرژ و آب مصرف يساز نهیبه و ياریآب نینو

 ازیموردن اعتبارات 40201 ای و 40152 يها برنامه لیذ مربوط يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها
 صورت به دولت سهم عنوان به) %85( درصد پنج و هشتاد زانیم به را موصوف يطرحها لیتکم و احداث

 نیزم تهاتر ای کارگر نیتأم ای ينقد صورت به( برداران بهره سهم عنوان به) %15( درصد پانزده و بالعوض
 .ندینما پرداخت) طرح ياجرا در ازین مورد يکاال ای

 نموده مشارکت یزهکش و ياریآب یاصل يها شبکه احداث در که یبرداران بهره و محروم مناطق -تبصره
 .معافند یزهکش و ياریآب یفرع يها شبکه احداث در مشارکت سهم پرداخت از باشند



 

 نظارت و يزیر برنامه معاونت و روین و يجهادکشاورز يها وزارتخانه شنهادیپ به بند نیا یاجرائ نامه نییآ
 .رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو به جمهور سیرئ يراهبرد

 يمرکز بانک یعیطب منابع و يکشاورز بخش يور بهره شیافزا قانون) 33( ماده ياجرا در -22
 التیتسه ربط يذ یاجرائ دستگاه یمعرف با است، مکلف عامل يبانکها قیطر از رانیا یاسالم يجمهور
 از الیر) 70٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار هفتاد سقف تا یداخل دیتول گندم دیخر يبرا را الزم
 بخش لودارانیس و آرد يها کارخانه اریاخت در برداشت فصل شروع از قبل ها بانک یداخل منابع محل

 التیتسه موظفند مذکور يشرکتها و ها کارخانه. دهد قرار ییروستا یتعاون يشرکتها و یخصوص
 .ندینما بازپرداخت مقرر موعد در و رسانده مصرف به گندم دیخر يبرا را یافتیدر

 جدول 520000-1 فیرد موضوع نان ينقد ارانهی اعتبارات محل از گندم دیخر يبرا ازین مورد منابع
 دستگاه اریاخت در ها ارانهی يهدفمندساز سازمان قیطر از گردان تنخواه عنوان به قانون نیا) 9( شماره
 از را شده افتیدر تنخواه وجوه ماه هر انیپا در موظفند مزبور يدستگاهها. ردیگ یم قرار ربط يذ یاجرائ
 .ندینما مسترد کشور کل يدار خزانه به شده يداریخر گندم فروش محل

 يزداریآبخ و یعیطب منابع و جنگلها سازمان نیهمچن و وابسته و تابعه يشرکتها و روین وزارت -23
 .ندینما نهیهز آب منابع توسعه و يزداریآبخ جهت را یداخل منابع از) %10( درصد ده مجازند

 بخش به که یتیحما يها صندوق و یمال ومؤسسات یردولتیغ ،یدولت از اعم کشور يبانکها هیکل -24
 یردولتیغ یحقوق و یقیحق اشخاص يوامها بازپرداخت موظفند اند، نموده پرداخت یالتیتسه يکشاورز

 ای و رمترقبهیغ حوادث ای و ریگ همه يها يماریب و آفات ای یسرمازدگ ای یخشکسال خسارت دچار که
 شهرستان، يکشاورز جهاد ندگانینما از متشکل یکارگروه دییتأ با را باشند شده يرعمدیغ يسوز آتش
 نیتأم به مشروط شهرستان، يفرماندار و شهرستان يکشاورز مهیب صندوق شهرستان، در مربوط بانک
 قانون نشده ینیب شیپ اعتبارات و بحران تیریمد قانون) 12( ماده اعتبارات محل از یاضاف یبارمال
 .ندینما امهال سال سه مدت به بودجه

 منظور به ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 194( ماده) ل( بند ياجرا در -25
 و الیر) 10٫000٫000٫000( اردیلیم ده مبلغ يکشاورز يشهرکها شرکت يا نهیهز اعتبارات نیتأم
 تملک اعتبار الیر) 10٫000٫000٫000( اردیلیم ده مبلغ يکشاورز يشهرکها یطراح و مطالعه منظور به
 عنوان تحت شده اداره وجوه و التیتسه الیر) 10٫000٫000٫000( اردیلیم ده و يا هیسرما يها ییدارا
 .ردیگ قرار يکشاورز يها شهرك شرکت اریاخت در مستقل فیرد
 يانرژ جمله از( نینو يانرژ منابع با يکشاورز يچاهها کردن یبرق يازا در است موظف دولت -26

 به را سوخت ارانهی بابت یپرداخت معادل مبلغ) گاز نفت( یلیفس يسوختها از استفاده يجا به) يدیخورش
 کشاورزان به را مربوطه زاتیتجه و دینما پرداخت يدیخورش جمله من برق ستمیس يدیتول يشرکتها
 .دینما لیتحو



 

 يواگذار
27- 
) 44( چهارم و چهل اصل یکل ياستهایس ياجرا قانون تیرعا با شود یم داده اجازه دولت به -1-27

  )370٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار هفتاد و صدیس سقف در 25/3/1387 مصوب یاساس قانون
 و دولت به متعلق يروگاههاین و یمال حقوق و ها ییدارا اموال، الشرکه، سهم سهام، فروش به نسبت الیر

 310502 يدرآمد فیرد به را حاصله منابع و نموده اقدام وابسته و تابعه یدولت يشرکتها و مؤسسات
 شماره جدول 101000-9 اعتبارات محل از يزیوار وجوه يازا به. دینما زیوار قانون نیا ) 5( شماره جدول

 مطالبات هیکل به پرداخت تیاولو با قانون نیا) 19( شماره جدول در مندرج مصارف به قانون نیا) 8(
 اختصاص یکاظم دیشه طرح مشمول کُرد شمرگانیپ و بازنشستگان به مربوط يها نهیهز و ثارگرانیا
 .ابدی یم

 سقف در مذکور موارد يواگذار به نسبت فروش، بر عالوه تواند یم مربوط نیقوان تیرعا با دولت -تبصره
 .دینما اقدام قانون نیا) 19( شماره جدول در مندرج مصارف يبرا صرفاً ادشدهی
 دییتأ و یحسابرس سازمان اعالم و یدگیرس از پس بند نیا موضوع تعهدات و مطالبات یتمام -1-1-27

) 29( ماده تیرعا به الزام بدون یقبل يها يواگذار و مبالغ احتساب با ییدارا و ياقتصاد امور وزارت
 اقدام قابل دولت بیتصو از پس یاساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل یکل ياستهایس ياجرا قانون
 .است
 قانون مفاد و شهداء معظم خانواده و آزادگان جانبازان، ثارگران،یا ونید و مطالبات پرداخت -تبصره
 شود ینم یحسابرس سازمان دییتأ مشمول 4/12/1389 مصوب آزادگان از تیحما قانون) 13( ماده ریتفس
 يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت دییتأ و یاجرائ دستگاه سیرئ و حساب يذ شنهادیپ با و
 .ردیپذ یم انجام جمهور سیرئ
 ییدارا و ياقتصاد امور وزارت توسط ها يواگذار ای حاصله منابع محل از یکارشناس نهیهز -2-1-27

 .است کارشناس به پرداخت و نیتأم قابل
 دارند قرار يواگذار فهرست در آنها رمجموعهیز يها شرکت که یاجرائ يها دستگاه یتمام -3-1-27

 اوراق ،يساز یخصوص سازمان درخواست زمان از روز ده ظرف حداکثر دولت بیتصو از پس مکلفند
 لیتحو) يساز یخصوص سازمان(یی دارا و ياقتصاد امور وزارت به را بنگاهها یتیمالک اسناد ریسا و سهام
 .ندینما

 مقام نیباالتر ای ریوز عهده بر يواگذار لیتسه يساز نهیزم و فوق اسناد لیتحو و يساز آماده تیمسؤول
 .است مربوطه یاجرائ دستگاه
 اسناد افتیدر عدم درصورت است مجاز) يساز یخصوص سازمان(یی دارا و ياقتصاد امور وزارت
 سهام اوراق انتشار به نسبت ران،یوز أتیه بیتصو با مقرر مهلت در يواگذار مشمول يبنگاهها

 .دینما اقدام بنگاه يواگذار و نیگزیجا



 

 الیر) 6٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار شش مبلغ ها، يواگذار از حاصله منابع محل از -4-1-27
 یعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها توسعه و کارگاهها زیتجه و شگاههایآزما ينوساز و زیتجه بابت
 .ابدی یم اختصاص افتهی توسعه کمتر و سیدالتأسیجد
 اموال، الشرکه، سهم سهام، از الیر) 3٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار سه مبلغ سقف تا -5-1-27

 تیرعا با يجهادکشاورز وزارت به وابسته یدولت يشرکتها و مؤسسات و دولت یمال حقوق و ها ییدارا
 هیسرما شیافزا جهت رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 143( ماده) ي( بند

 .ابدی یم اختصاص يکشاورز بخش توسعه از تیحما يصندوقها
 توسط التیتسه أخذ نیهمچن و يرجاریغ يها ییدارا ای اموال فروش بر نظارت منظور به -2-27

 سازمان يسو از ها بنگاه نیا یاسام ،یکنترل صورت به واگذارشده و يواگذار حال در يبنگاهها
 اعالم رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک و کشور امالك و اسناد ثبت سازمان به يساز یخصوص

 هیسرما اساسنامه، نهیزم در راتییتغ هرگونه ثبت است مکلف کشور امالك و اسناد ثبت سازمان. شود یم
 و دیخر ن،یتره انتقال، و نقل جمله از مزبور يشرکتها اموال در تصرف و دخل هرگونه ثبت نیهمچن و

 يجمهور يمرکز بانک. دهد انجام يساز یخصوص سازمان از یکتب مجوز أخذ از پس را اجاره و فروش
 از مجوز أخذ به مشروط را مذکور يشرکتها به التیتسه هرگونه ياعطا است موظف رانیا یاسالم

 .دینما يساز یخصوص سازمان
 و ياقتصاد امور وزارت به کباری ماه سه هر را جزء نیا حکم تیرعا است موظف يساز یخصوص سازمان

 .دینما گزارش کشور محاسبات وانید و ییدارا
 ،يواگذار سال طول در) یکنترل سهام( واگذارشده يشرکتها کارکنان هیکل حقوق اتیمال -3-27

 .شود یم پرداخت و محاسبه يواگذار از قبل یاتیمال نرخ براساس
 مصوب يکشور خدمات تیریمد قانون) 5(ماده موضوع یاجرائ يدستگاهها و دولت به -4-27
 مورد حسب) 27( بند سقف در شود یم داده اجازه کشور یعموم محاسبات قانون) 5( ماده و8/7/1386

 نیقوان و قانون نیا ياجرا در اموال فروش ای و يواگذار با مرتبط احکام یاجرائ اتیعمل آغاز درصورت
 اتیعمل لیتکم جهت الزم اقدامات است، دهینرس انجام  به مذکور سال انیپا تا که قبل یسنوات بودجه
 .برساند انجام  به 1392 سال یط را یاجرائ

 فیرد لیذ که مربوطه متفرقه يفهایرد اعتبارات ازمحل يزیوار وجوه) %100( صددرصد -5-27
 در مورد حسب رانیوز أتیه بیتصو با است، شده ینیب شیپ قانون نیا) 9( شماره جدول 530000

 يطرحها تعهدات يفایا و اجراء صرف تا ردیگ یم قرار ربط يذ یاستان ای یمل یاجرائ دستگاه اریاخت
 .گردد مصوب تمام مهین يا هیسرما يها ییدارا تملک

 محل از قانون نیا  )5( شماره جدول 210300 فیرد موضوع منابع) %100( صددرصد معادل -6-27
 يبرا تا ردیگ یم قرار ربط يذ یاجرائ دستگاه اریاخت در) 9( شماره جدول 530000 -104 فیرد اعتبارات

 .گردد نهیهز قانون نیا موضوع يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها لیتکم



 

 ییها ییدارا و اموال و الشرکه سهم سهام، یالیر ارزش معادل است موظف کشور کل يدار خزانه -7-27
 یاجرائ دستگاه ای يساز یخصوص سازمان اعالم با است واگذارشده) 27( بند ربط يذ ياجزا ياجرا در که
 و ثبت خود پرداخت و افتیدر يحسابها در کشور یعموم محاسبات قانون) 101( ماده ياجرا در ربط يذ

 ارائه جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت به کباری ماه سه هر را بند نیا عملکرد گزارش
 نیا کشور یعموم محاسبات قانون) 103( ماده ياجرا در است مکلف ییدارا و ياقتصاد امور وزارت. کند
 .کند درج کشور کل 1392 سال بودجه قانون عملکرد صورتحساب در را مبالغ

 موضوع یعموم مجامع مصوب شده میتقس عدالت سهام سود مکلفند ریپذ هیسرما يها شرکت -8-27
 حساب هیتسو تا را یاساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل یکل ياستهایس ياجرا قانون ششم فصل
 به یاساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل یکل يها استیس ياجرا قانون بیتصو زمان از اقساط کامل

 درآمد حساب به را یوصول مبالغ است مکلف مذکور سازمان و ندینما پرداخت يساز یخصوص سازمان
 نیا موضوع سهام سود وصول جهت تواند یم مذکور سازمان. کند زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یعموم
 اقدام کشور یعموم محاسبات قانون) 48( ماده قیطر از واگذارشده يشرکتها معوق اقساط ریسا و بند
 با اقساط نیا وصول درخصوص نوبت از خارج است موظف کشور یاتیمال امور سازمان اتیاجرائ. دینما

 .دینما يهمکار يساز یخصوص سازمان
 سهام دینما یم افتیدر را استان هر به مربوط عدالت سهام اقساط که ینسبت همان به است مکلف دولت

 يگذار هیسرما يشرکتها. دینما آزاد را یاستان يگذار هیسرما توسعه يشرکتها به شده واگذار يشرکتها
 استان در ياقتصاد يها پروژه و طرحها شروع يبرا را نهیزم شده آزاد سهام يواگذار با مکلفند یاستان
 .دینما فراهم خود

 از ،یاساس قانون) 44( چهارم و  چهل اصل یکل يها استیس ياجرا قانون) 18( ماده ياجرا در -9-27
 امور وزارت ،يواگذار أتیه توسط يواگذار قابل يها بنگاه فهرست در بنگاه هر عنوان بیتصو زمان
 بنگاهها آن یعموم مجامع لیتشک به نسبت رانیوز أتیه بیتصو با است مکلف ییدارا و ياقتصاد
 نظارت و يزیر برنامه معاون ،يدادگستر و) مجمع سیرئ(یی دارا و ياقتصاد امور يوزرا از متشکل
 حضور با و آنها اریاالخت تام ندگانینما ای و ربط يذ یاجرائ دستگاه مقام نیباالتر و جمهور سیرئ يراهبرد

 و معادن و عیصنا ،یبازرگان اتاق ندهینما و يواگذار أتیه ندهینما ،يساز یخصوص سازمان سیرئ
 ياعضا انتخاب دار عهده مربوط مقررات و نیقوان تیرعا با یعموم مجمع. دینما اقدام رانیا يکشاورز

 مذکور يشرکتها رهیمد أتیه و مجامع صورتجلسات. است یعموم مجامع فیوظا هیبق و رهیمد أتیه
 مراجع ریسا و يرتجاریغ مؤسسات و شرکتها ثبت مرجع و است اعتبار فاقد بند نیا ضوابط از خارج

 .ندینما يخوددار مزبور صورتجلسات ثبت و رشیپذ از موظفند
 ،ينقد از اعم دارانیخر به شده فروخته سهام انتقال به موظف الذکر فوق يها شرکت یعموم مجمع
 یکنترل و یتیریمد سهام ندگانینما ینیگزیجا در و باشد یم ماه کی ظرف حداکثر ونید رد ای و یقسط

 .دینما یم اقدام یقبل ياعضا يجا به رهیمد أتیه در شده فروخته



 

 پرداخت در و باشند ینم یدولت يشرکتها بر حاکم مقررات مشمول مصوب يشرکتها ،يواگذار زمان از
 پرداخت زمان تا موظفند دارانیخر. ندینما یم عمل مقررات طبق گذشته، سال عملکرد اتیمال و سود
 ای يرجاریغ يها ییدارا انتقال و نقل هرگونه ،يواگذار قرارداد در مندرج تعهدات يفایا و اقساط یتمام
 .دهند انجام يساز یخصوص سازمان دییتأ با را التیتسه أخذ نیهمچن و آنها نیتره ای قیتوث

 و یبورس سهام برحسب فرابورس و بهادار اوراق و بورس سازمان قیطر از يساز یخصوص سازمان
 يبنگاهها التیتسه أخذ و يرجاریغ يها ییدارا فروش و دیخر اتیعمل بر است مکلف یربورسیغ

 .دینما اعمال را الزم يها کنترل است، دولت قهیوث در آنها سهام از یبخش که واگذارشده
 یعموم ينهادها مذکور، قانون) 6( ماده ياجرا بر نظارت و اطالعات عیتجم و تیشفاف جهت در
 شرکتها ریسا در تابعه يشرکتها و خود سهام و تابعه يشرکتها و خود یتیمالک سهام موظفند یردولتیغ
 سازمان. ندینما اعالم) يساز یخصوص سازمان(یی دارا و ياقتصاد امور وزارت به ششماهه مقاطع در را

 شیافزا درصورت و اعمال را الزم داتیتمه بند نیا حکم ياجرا جهت در است مکلف يساز یخصوص
 ممانعت نهادها نیا به دیجد سهام يواگذار از مجاز سقف از شیب یردولتیغ یعموم ينهادها سهم
 .آورد عمل به
 مذاکره و دهیمزا بورس، لیقب از يواگذار يروشها هیکل و یاقساط و ينقد يفروشها هیکل شامل بند نیا
 .شود یم زین یقبل يها يواگذار رندهیبرگ در و گردد یم تهاتر و

 درصورت و اعمال را الزم داتیتمه بند نیا حکم ياجرا جهت در است مکلف يساز یخصوص سازمان
 1392 سال انیپا تا را سقف مازاد چنانچه مجاز سقف از شیب یردولتیغ یعموم ينهادها سهم شیافزا
 .آورد عمل به ممانعت نهادها نیا به دیجد سهام يواگذار از نرسانند فروش به

 يواگذار حال در ای و واگذارشده که یاساس قانون) 44( چهارم و چهل اصل مشمول يشرکتها -10-27
 از بعد و قبل شاغل ثارگرانیا يبرا موظفند رند،یگ یم ای گرفته قرار يواگذار فهرست در ای و باشند یم

 .ندینما تیتبع ثارگرانیا به مربوط مقررات و نیقوان از ،يواگذار
 مصوب دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 2(ماده موضوع یدولت يشرکتها هیکل -11-27
 قانون از يمواد اصالح قانون) 18( ماده) 3( بند موضوع یدولت يشرکتها نیهمچن و 27/11/1380
) 76( و) 39( ،)31( مواد مقررات مشمول ،یاساس قانون) 44( وچهارم چهل اصل یکل يها استیس ياجرا

 در کشور یعموم محاسبات قانون) 76( ماده مفاد تیرعا عدم. باشند یم کشور یعموم محاسبات قانون
 محسوب یدولت اموال در رمجازیغ تصرف است، افتهی شیگشا مذکور مقررات خالف که ییحسابها مورد

 يدار خزانه مجوز شرکتها لیقب نیا يبرا حساب افتتاح از قبل مکلفند عامل يبانکها یتمام و گردد یم
. ندینما اقدام اند، شده افتتاح جزء نیا برخالف که ییحسابها بستن به نسبت و ندینما افتیدر را کشور کل

 .است کشور کل يدار خزانه و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک عهده به مشترکاً جزء نیا بر نظارت
 یمال امور ریمد« ستندین یعموم مقررات مشمول مربوط یقانون احکام طبق که یدولت يشرکتها در

 دارد را ادشدهی قانون) 76( ماده ریاخ قسمت و) 31( ماده موضوع »شرکت حساب يذ« حکم ،»شرکت



 

 در رمجازیغ تصرف حکم نیا تیرعا عدم. شود یم منصوب ییدارا و ياقتصاد امور وزارت توسط که
 .گردد یم محسوب یدولت اموال

 جیخل یمیپتروش عیصنا ) نگیهلد(ی مادرتخصص شرکت سهام از بخش آن است مکلف دولت -12-27
 ينقد صورت به مقررات، و نیقوان تیرعا با است نرفته یقطع فروش به 1391 سال انیپا تا که  را فارس

 تا دینما زیوار 310502 فیرد یعموم درآمد حساب به را شده أخذ ومنابع رسانده فروش به یقسط و
 نهیهز ثارگرانیا یقانون مطالبات هیکل پرداخت يبرا تیاولو با) 13-3( جزء موضوع حکم ياجرا جهت
 .شود
 امور سازمان به یعیطب منابع و يکشاورز بخش يور بهره شیافزا قانون) 17( ماده ياجرا در -13-27
 و علوفه رهیذخ يانبارها و یلیفس سوخت يگاههایجا فروشگاهها، هیکل شود یم داده اجازه رانیا ریعشا
 مربوطه يها هیاتحاد و يریعشا یتعاون يشرکتها اریاخت در که را مربوطه مستحدثات و یاراض و کاال
 اقساط صورت به یمابق و نقد صورت به متیق) %10( درصد ده افتیدر و یکارشناس متیق با دارند قرار

 .دینما واگذار بردار بهره يها هیاتحاد و شرکتها به پنجساله
 زیوار گردد یم منظور کشور کل يدار خزانه نزد منظور نیهم به که یحساب به ها يواگذار از حاصل وجوه

 قرار رانیا ریعشا امور سازمان اریاخت در 530000-115 فیرد محل از آن) %100( صددرصد معادل و
 يکشاورز بخش توسعه از تیحما يها صندوق در دولت سهم هیسرما شیافزا عنوان به تا ردیگ یم
 .دینما نهیهز) يریعشا(

 تیرعا با را يروزیپ و استقالل جمله از یورزش يباشگاهها در خود سهام است مجاز دولت -14-27
 حساب به را حاصل درآمد و واگذار یتعاون و یخصوص يبخشها به بورس قیطر از مقررات و نیقوان

 .دینما زیوار 310502 فیرد یعموم درآمد
 اموال، ف،یوظا هیکل با را فوالد صنعت کارکنان یبازنشستگ صندوق است مکلف دولت -15-27
 یقانون مطالبات از اعم تعهدات هیکل شامل( تعهدات اوراق، اسناد، ،يموجود ازات،یامت سهام، ها، ییدارا

 .دینما منتقل یاجتماع رفاه و کار تعاون، وزارت به خود نیمستخدم و حقوق ریسا و) بازنشستگان
 و شرکتها و تجارت و معدن صنعت، وزارت یمال حقوق و اموال مذکور صندوق يکسر و هایبده زانیم  به

 رفاه و کار تعاون، ریوز و مربوط ریوز دییتأ با آنها) سهام ای یکل صورت به( تابعه و وابسته مؤسسات
 .شود یم منتقل فوالد صندوق به یاجتماع

 و مسلح يروهاین تابعه، يها سازمان و ها وزارتخانه درخواست به بنا شود یم داده اجازه دولت به -16-27
 ارزش که) ره(ی نیخم امام امداد تهیکم ياقتصاد مجتمع به مذکور يها دستگاه یبده بابت هیقضائ قوه
 يشرکتها سهام يواگذار محل از را باشد یم دییتأ مورد مربوطه دستگاه یاجرائ مقام نیباالتر توسط آنها
 .دینما هیتسو يواگذار قابل



 

) 4( ماده تیرعا با موظفند يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( ماده موضوع یدولت يشرکتها هیکل -28
 از اعم خود یعموم مجمع مصوب یداخل منابع يطرحها از کی هر يبرا کشور یعموم محاسبات قانون

 و يزیر برنامه معاونت با بار کی يبرا مستقل، طور به يگذار هیسرما ای و یخصوص بخش با مشارکت
 درصد پنج و ستیب از يگذار هیسرما حجم چنانچه. ندینما مبادله موافقتنامه جمهور سیرئ يراهبرد نظارت

 .باشند یم موافقتنامه اصالح به موظف ها شرکت رود فراتر شده ینیب شیپ يگذار هیسرما) 25%(
 به دهیمزا يبرگزار قیطر از را آن مانند و یرفاه ،یخدمات يواحدها شود، یم داده اجازه دولت به -29

 نظارت. دینما واگذار اجاره صورت به یتعاون بخش تیاولو با یردولتیغ بخش تیصالح صاحب اشخاص
 حقوق تیرعا نیهمچن و مؤسسات نیا یرسان خدمات و يبردار بهره ياستانداردها و يکاربر بر

 وجوه معادل. است مربوطه یاجرائ دستگاه برعهده نیماب یف قرارداد از یبخش عنوان به کننده مصرف
 جدول 210200 فیرد ياجزا موضوع دولت یعموم يدرآمدها حساب به زیوار از پس بند نیا از حاصل
 فیرد لیذ مربوطه متفرقه يفهایرد اعتبارات محل از دولت بیتصو با مورد حسب قانون نیا) 5( شماره

 براساس و ابدی یم اختصاص یاستان ای یمل ربط يذ دستگاه به قانون نیا) 9( شماره جدول 530000
 و طرحها يبرا رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 224( ماده »ص«بند سازوکار
 .شود یم نهیهز ،یخصوص بخش با مشارکت يها پروژه

 دولت، یعموم يدرآمدها به بها اجاره وجوه زیوار و نییتع ،يواگذار نحوه شامل بند نیا یاجرائ نامه نییآ
 و ياقتصاد امور وزارت شنهادیپ  با کنندگان مصرف به خدمات ارائه و شرکتها تیصالح نییتع نحوه
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت و ییدارا

 انتقال و گردد یم نهیهز شهرستان همان ورزش يبرا صرفاً شده داده اجاره یورزش اماکن درآمد -تبصره
 .است ممنوع گرید شهرستان در آن نهیهز و

 در موجود نیقوان و یاساس قانون اصول تیرعا با شود یم داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به -30
 انتشار قیطر از و يکاربر رییتغ از پس را خود مازاد رمنقولیغ اموال 1392 سال در یتیحاکم موارد حفظ
 کل يدار خزانه نزد یعموم درآمد حساب به بابت نیا از یافتیدر وجوه. دینما واگذار یعموم دهیمزا یآگه

) %100( صددرصد و شود یمــ زیوار قانون نیا) 5( شماره جدول 210200 فیرد ياجزا موضوع کشور
 با موافقتنامه موجب به قانون نیا) 9( شماره جدول 530000-6 فیرد اعتبار محل از يزیوار مبالغ

 تا ردیگ یم قرار پرورش و آموزش وزارت اریاخت در جمهور، سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت
 ياجرا و ینیگزیجا و يجاریاست مدارس دیخر ،يریخ و یدولت تمام مهین يها پروژه لیتکم منظور به

 يشوراها لیتشک قانون) 13( ماده) 4( بند سازوکار مطابق منطقه درهمان مدارس قمع و قلع احکام
 حداقل. گردد نهیهز 26/10/1372 مصوب کشور مناطق و شهرستانها استانها، در پرورش و آموزش

 ،ینیگزیجا زاتیتجه نیتأم جهت بند نیا ياجرا از حاصل منابع از) %25( درصد پنج و ستیب
 .ابدی یم اختصاص کشور ساز مدرسه نیریخ از یتیحما يسازوکارها ياجرا و مدارس يهوشمندساز



 

 مصوب رانیا يمعمار و يشهرساز یعال يشورا سیتأس قانون) 5( ماده يها ونیسیکم بند نیا ياجرا در
 امالك موظفند يواگذار از قبل ها يشهردار و يمعمار و يشهرساز یعال يشورا در 22/12/1351

 و آموزش وزارت درخواست طبق يمعمار و يشهرساز مقررات و نیقوان تیرعا با را بند نیا موضوع
 .ندینما یقطع نظر اعالم و یبررس ماه کی ظرف حداکثر پرورش

 1392 سال يواگذار فهرست در که قانون نیا) 3( شماره وستیپ در مندرج یدولت يشرکتها یتمام -31
) 3( شماره وستیپ در شرکت بودجه در شده ینیب شیپ سهام سود و اتیمال دوازدهم کی مکلفند دارند قرار
 سازمان توسط سهام انتقال قرارداد ابالغ و فروش از حاصل ثمن أخذ و يواگذار زمان تا را قانون نیا

) 5( شماره جدول 110102 و 130101 يدرآمد يفهایرد حساب به ماهه سه مقاطع در يساز یخصوص
 .ندینما زیوار قانون نیا

 نیتأم منظور به شود یم داده اجازه جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت به -32
 کنند، یم استفاده) نانسیفا( یخارج یمال نیتأم التیتسه منابع از که ییطرحها یالیر پرداخت شیپ

 اقدام فصل هر و دستگاه هر در يا هیسرما يها ییدارا تملک يها طرح اعتبارات ییجا جابه به نسبت
 .دینما
33- 
 به الزم يها نیتضم سپردن با یتعاون و یخصوص يبخشها و یاجرائ يدستگاهها استفاده -1-33

 هیسهم مانده یباق بر عالوه 1392 سال در) نانسیفا( یخارج یمال نیتأم التیتسه از عامل يبانکها
 اقتصاد يشورا توسط تا گردد یم نییتع دالر) 35٫000٫000٫000( اردیلیم پنج و یس معادل قبل يسالها

 يدارا يطرحها به رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 82(ماده مفاد براساس
 .ابدی اختصاص یمال و ياقتصاد ،یفن هیتوج

 طول به یلیر خطوط کردن ریالس عیسر منظور به شود یم داده اجازه يشهرساز و راه وزارت به -2-33
 یخارج یمال نیتأم التیتسه دالر) 5٫000٫000٫000( اردیلیم پنج از ناوگان زیتجه و لومتریک هزار پنج

 .کند استفاده بند نیا سقف در) نانسیفا(
 دولت یعموم منابع يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها درباره اقتصاد يشورا يریگ میتصم -تبصره
 .است مجاز قانون نیا) 1( شماره وستیپ يطرحها درباره تنها
 انیپا تا که التیتسه سود ارانهی و شده  اداره وجوه  مانده ورماه،یشهر انیپا تا موظفند ها بانک هیکل -34
 یاجرائ و پرداخت آن از یبخش و افتهین صیتخص انیمتقاض به عامل يها بانک يسو از 1391 سال
 310605 يدرآمد فیرد حساب به بانک، نزد وجوه يماندگار دوره سپرده سود احتساب با را است نشده

 به وصول از پس هفته کی حداکثر را) شده  اداره  وجوه(ی اعطائ التیتسه بازپرداخت بابت یوصول مبالغ و
 يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاون از مرکب يا تهیکم به.ندینما زیوار 310602 يدرآمد فیرد حساب

 بانک کل سیرئ و يجهادکشاورز و تجارت و معدن صنعت، ،ییدارا و ياقتصاد امور يوزرا جمهور، سیرئ



 

 نظارت و يزیر برنامه معاونت قیطر از را الزم وجوه شود یم داده اجازه رانیا یاسالم يجمهور يمرکز
 هیسرما شیافزا منظور به قانون نیا) 9( شماره جدول 540000-4 فیرد محل از جمهور سیرئ يراهبرد
 يطرحها ياجرا شده، اداره وجوه پرداخت ای و ها بانک یعموم مجمع بیتصو از پس یدولت يها بانک
 خاك و آب اتیعمل توسعه ،يزداریآبخ اتیعمل توسعه مثمر، باغات به دار بیش ينهایزم لیتبد و توسعه
 .دهد اختصاص يکشاورز

 نسبت يکاربر رییتغ از پس شود یم داده اجازه کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات و زندانها سازمان به -35
 و یردولتیغ و یدولت مانکارانیپ به يواگذار ای و خود مازاد رمنقولیغ اموال و یمیقد يزندانها فروش  به 

 زیتجه و ریتعم  تمام، مهین مصوب يطرحها لیتکم و اجراء جهت یکارشناس متیق به ها يشهردار
 شهرها داخل از زندانها ییجا جابه و يادار يساختمانها و نیزم دیخر ای و عیتجم وابسته مراکز زندانها،
 کشور کل يدار خزانه حساب به مذکور يها ییدارا يواگذار ای و فروش از حاصل يدرآمدها. دینما اقدام
 .شود یم زیوار
 سهام فروش محل از الیر) 8٫000٫000٫000٫000( اردیلیهزارم هشت مبلغ است مکلف دولت -36

 يبهساز نهیزم در تیاولو يدارا يها پروژه و يهاد يطرحها ياجرا و هیته منظور به را یدولت يشرکتها
 ورزش توسعه و بهداشت خانه احداث ،ییروستا یآبرسان ،ییروستا يراهها ينگهدار و احداث روستاها،
 .دهد اختصاص شهرستان هر يبرخوردار يشاخصها براساس ییروستا

 نسبت مکلفند رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک از مجوز يدارا ياعتبار مؤسسات و بانکها هیکل -37
 شیافزا حساب به را آن از حاصل منابع و کرده اقدام خود وابسته يشرکتها و مازاد يها ییدارا فروش به

 .ندینما منظور خود هیسرما
 مشارکت اوراق و پول
38- 
 یبانیپشت و دفاع ،يشهرساز و راه نفت، رو،ین يها وزارتخانه تابعه و وابسته يشرکتها به -1-38
 داده اجازه يوجهادکشاورز تجارت و معدن صنعت، اطالعات، يفناور و ارتباطات مسلح، يروهاین
 یانتفاع يطرحها ياجرا يبرا الیر) 150٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار کصدوپنجاهی شود یم

 مشترك گاز و نفت نیادیم يطرحها و ها پروژه ياجرا تیاولو با خود یمال و ياقتصاد ،یفن هیتوج يدارا
 و فاضالب يها خانه هیتصف کن، نیریش آب يطرحها لیتکم و احداث ،يمرز يآبها مهار و گانیهمسا با
 با صکوك ای و یالیر مشارکت اوراق افتهی توسعه کمتر و محروم مناطق نیهمچن و برق يروگاههاین

 يشورا بیتصو  به که ییطرحها يبرا و دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 88(ماده تیرعا
 به يواگذار قابل طرح، هر نرفته فروش مشارکت اوراق. ندینما منتشر خود نیتضم با رسد، یم اقتصاد

 دییتأ با طرح معوق مطالبات سقف در طرح همان زاتیتجه کنندگان نیتأم و مشاوران مانکاران،یپ



 

 توسط دیسررس از قبل دیبازخر قابل واگذارشده اوراق. است ربط يذ یاجرائ دستگاه سیرئ و حساب يذ
 .ستین عامل بانک
 و يارز صکوك و مشارکت اوراق فروش محض به است موظف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک

 نظارت و يزیر برنامه معاونت به را آن گزارش ها، يشهردار و یاجرائ يدستگاهها يسو از یالیر
 .دینما اعالم) کشور کل يدار خزانه(یی دارا و ياقتصاد امور وزارت و جمهور سیرئ يراهبرد

 با بند نیا موضوع مشارکت اوراق سود و اصل بازپرداخت و دیبازخر ،يواگذار نحوه یاجرائ نامه نییآ
 و جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت ران،یا یاسالم يجمهور يمرکز بانک يهمکار
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به و شود یم هیته ییدارا و ياقتصاد امور وزارت
 .است معاف اتیمال پرداخت از قانون نیا موضوع منتشرشده صکوك و مشارکت اوراق -تبصره

 شیافزا جهت شرکت نیتضم با و ربط يذ شرکت قیطر از شود یم داده اجازه روین وزارت به -2-38
 اوراق الیر) 30٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار یس سقف در مگاوات 25000 با برق يدیتول توان

 .دینما منتشر یالیر و يارز مشارکت
 و کنترل جهت الیر) 12٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار دوازده است مکلف روین وزارت -3-38

 با مشارکت اوراق ای و الشرکه سهم و اموال فروش قیطر از يمرز يآبها از عتریسر هرچه يبردار بهره
 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یخاص حساب به و دینما اقدام دولت نیتضم
 اوراق الیر) 50٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار پنجاه مبلغ تا شود یم داده اجازه دولت به -39

 خود یانتفاع يطرحها ياجرا منظور به آن سود و اصل بازپرداخت با خود نیتضم با یالیر مشارکت
 صرف يزیوار منابع. دینما زیوار کل يدار خزانه یعموم درآمد فیرد به را شده أخذ وجوه و منتشر
 يواگذار. شود یم قانون نیا) 18( شماره جدول مطابق تمام مهین يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها

 ممنوع دیسررس از قبل و پول بازار در دستگاهها ریسا و بانکها شرکتها، از اعم یدولت بخش به اوراق نیا
 کنندگان نیتأم و مشاوران مانکاران،یپ به يواگذار قابل طرح، هر نرفته فروش مشارکت اوراق. است
 ربط يذ یاجرائ دستگاه سیرئ و حساب يذ دییتأ با طرح معوق مطالبات سقف در طرح همان زاتیتجه
 .ستین عامل بانک توسط دیسررس از قبل دیبازخر قابل واگذارشده اوراق. است

40- 
 ای مشترك طور به شود یم داده اجازه آنها به وابسته يها سازمان و کشور يها يشهردار به -1-40

 اردیلیم هفتادهزار سقف تا کشور وزارت دییتأ و يمرکز بانک مجوز با يانفراد
 توسط آن سود و اصل بازپرداخت با خود نیتضم با مشارکت اوراق الیر) 70٫000٫000٫000٫000(

 .ندینما منتشر ها يشهردار
 قطار يطرحها ياجرا يبرا شود یم داده اجازه آنها به وابسته يها سازمان و ها يشهردار به  -2-40

 بازپرداخت نیتضم با مشارکت اوراق الیر) 16٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار شانزده مبلغ يشهر



 

 صفر یاتیمال نرخ با ها يشهردار) %50( درصد پنجاه و دولت) %50( درصد پنجاه نسبت به سود و اصل
 و یبانک يحسابها بهادار، اوراق امالك، يها پروژه دییتأ جهت موظفند عامل يبانکها. ندینما منتشر

 أخذ با صرفاً و لحاظ یالیر التیتسه بازپرداخت نیتضم عنوان به را ها يشهردار يها ییدارا ریسا
 .کنند اقدام یسینو رهیپذ و ضمانت ت،یعامل ارکان رشیپذ به نسبت مذکور يها نیتضم

) %5( درصد پنج حداکثر عامل بانک و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک سپرده زانیم -1 تبصره
 یدولت يشرکتها و دستگاه با مطابق اوراق سود و شود یم يگذار سپرده مدت کوتاه حساب در که است
 يمرکز بانک به 1391 و 1390 يسالها انیپا تا را ازین مورد مدارك که ییها يشهردار. گردد یم نییتع

 1390يسالها ماندهیباق مشارکت اوراق اعتبارات محل از توانند یم اند داده لیتحو رانیا یاسالم يجمهور
 .کنند استفاده 1392 سال در 1391 و

 توسعه يقراردادها يارز و یالیر التیتسه بازپرداخت نیتضم جهت موظفند عامل يها بانک -2 تبصره
 يها يشهردار یمال و یفن ،ياقتصاد هیتوج يدارا يطرحها و امالك اموال، ،يشهر يقطارها و مترو
 .رندیبپذ را ربط يذ

 يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت یهماهنگ با ییدارا و ياقتصاد امور وزارت -3 تبصره
 عهده بر را دولت سهم) %50( درصد پنجاه نیتضم درخصوص بند نیا ياجرا تیمسؤول جمهور، سیرئ

 .دارد
 چک رانیا انتشار و چاپ نهیزم در را الزم اقدامات است مجاز رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک -41

 تحت منتشره يها چک رانیا مبالغ یالیر معادل نمودن مسدود با رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک
 .آورد عمل به کشور یبانک و یپول قانون) 21( ماده موضوع اسکناس اندوخته نظارت أتیه نظارت

 صورت به سال سه تا کی دیسررس با را دیخر قدرت حفظ با یاسالم خزانه اسناد است مجاز دولت -42
 يها ییدارا تملک يطرحها بابت خود مسجل یبده هیتسو منظور به و کرده صادر بانام، و نام یب

 شصت سقف تا یاسم متیق به را مزبور اسناد کشور یعموم محاسبات قانون) 20( ماده مطابق يا هیسرما
 پرداخت از مزبور اسناد. دینما واگذار یردولتیغ طلبکاران به الیر) 60٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار

 1384 مصوب – بهادار اوراق بازار قانون موضوع یمال ابزار عنوان به و بوده معاف اتیمال هرگونه
 .شوند یم صادر ییدارا و ياقتصاد امور ریوز يامضا با و شده محسوب
 بودجه حهیال در را یخاص فیرد د،یسررس زمان در مزبور اسناد اعتبار نیتأم منظور به دولت -1 تبصره
 .دینما ینیب شیپ یسنوات
 اوراق و بورس سازمان و بوده برخوردار هیثانو بازار در ستد و داد تیقابل از یاسالم خزانه اسناد -2 تبصره
 .کند فراهم فرابورس ای بورس بازار در را آنها هیثانو معامله انجام باتیترت دیبا بهادار
 بانک توسط دیسررس از پس خزانه اسناد بازپرداخت و عیتوز يبرا عامل يبانکها نییتع -3 تبصره
 .ردیپذ یم صورت ییدارا و ياقتصاد امور وزارت و رانیا یاسالم يجمهور يمرکز
 .است ممنوع رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک توسط اوراق نیا فروش و دیخر -4 تبصره



 

 ياقتصاد امور وزارت توسط قانون نیا بیتصو زمان از ماه سه ظرف بند نیا یاجرائ نامه نییآ -5 تبصره
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به و هیته ییدارا و

 افتیدر اعتبار و پول يشورا دستورالعمل مطابق را یاعطائ التیتسه سود مکلفند عامل يبانکها -43
 باشد اعتبار و پول يشورا توسط شده نییتع سود نرخ از باالتر یاعطائ التیتسه سود که یدرصورت. ندینما

 .دینما وصول را آن) %100( صددرصد و داده صیتشخ مهیجر عنوان به را مازاد مبلغ است مکلف دولت
 نرخ از  شیب کارمزد و سود افتیدر به مجاز یخصوص و یدولت ياعتبار و یمال مؤسسات و بانکها -44

 .باشند ینم اعتبار و پول يشورا مصوب
 المنفعه عام یانتفاع يطرحها یمال نیتأم منظور به شود یم داده اجازه هیریخ امور و اوقاف سازمان به -45
 اوراق انتشار به اقدام خود نیتضم و يمرکز بانک نظارت با متبرکه بقاع و موقوفات توسعه حوزه در

 یوقف اوراق و الیر) 3٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار سه سقف تا) یاسالم صکوك اوراق( مشارکت
 .دینما الیر) 1٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار کی سقف تا) سود بدون (

. گردد یم منتشر وقف منظور به صلح قرارداد براساس که است یرانتفاعیغ بهادار اوراق ،یوقف اوراق
 دهد یم قرار) متصالح(ی بان اریاخت در صلح قرارداد براساس را خود اموال از یبخش) مصالح( اوراق دارنده

 وقف اوراق، صاحبان طرف از سپس کرده احداث را يا المنفعه عام طرح یصلح اموال ریسا همراه يو تا
 .دینما یشرع
 برنامه قانون) 20( ماده) ب( بند مشمول يدستگاهها یپژوهش و یآموزش مؤسسات و دانشگاهها به -46

 تملک يها پروژه لیتکم يراستا در شود یم داده اجازه رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله
 یدولت يبانکها از وام أخذ به نسبت 1391 سال یاختصاص درآمد سقف تا خود يا هیسرما يها ییدارا
 تنفس با و ندینما استفاده خود يا هیسرما ییدارا تملک يها پروژه احداث ای و لیتکم جهت در و اقدام

 طبق آن قهیوث الضمان وجه. کنند اقدام خود یاختصاص درآمد محل از اقساط بازپرداخت به نسبت کسالهی
 .بود خواهد قانون نیا) 8( بند
 عوارض و تعرفه ،یاتیمال نظام
 اتیمال زیوار به موظف یدولت يشرکتها یتمام کشور یعموم محاسبات قانون) 44( ماده ياجرا در -47
 قانون) 44( ماده ياجرا عدم درصورت. باشند یم دوازدهم کی صورت به ماه هر در متعلقه سهام سود و

 دولت سهم سود است مجاز کشور یاتیمال امور سازمان ،یدولت يشرکتها توسط کشور یعموم محاسبات
 برابر مورد حسب را) انیز و سود حساب و ترازنامه(ی مال يصورتها در مندرج سود به متعلق اتیمال و

 نیهمچن و دینما وصول الحساب یعل عنوان به کشور کل يدار خزانه وجه در مربوطه مقررات و نیقوان
 در دولت سهم شده میتقس سهام سود است موظف) یاتیمال امور سازمان( ییدارا و ياقتصاد امور وزارت
 از پس را است) %50( درصد پنجاه از کمتر آنها در یدولت يشرکتها ریسا ای و دولت سهم که ییشرکتها

 موضوع یعموم درآمد حساب به دینما یم افتتاح امور نیا يبرا کشور کل يدار خزانه که یحساب به زیوار



 

 قانون چهارم باب نهم، فصل احکام. دینما منظور قانون نیا) 5( شماره جدول 130108 فیرد
 .بود خواهد يجار بند نیا مورد در میمستق يها اتیمال
 معاف اتیمال شمول از آنها، يها ییدارا یابیارز دیتجد از یناش ياقتصاد يبنگاهها هیسرما شیافزا -48

 محاسبه يمبنا فروش، زمان در ای و مربوطه ییدارا استهالك نسبت به آن متعاقب آنکه بر مشروط است
 بند نیا یاجرائ نامه نییآ. باشد نشده یابیارز دیتجد ریاخ سال پنج یط ادشدهی بنگاه و گردد اصالح اتیمال
 .رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو به بند نیا موضوع رمشمولیغ ای مشمول يشرکتها جمله از

 رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 52( ماده موضوع یاتیمال تیمعاف سقف -49
 .شود یم نییتع سال در الیر) 100٫000٫000( ونیلیم کصدی مبلغ ،1392 سال يبرا
 یاجرائ يدستگاهها ریسا و یدولت يشرکتها مؤسسات، ها، وزارتخانه کارکنان حقوق درآمد بر اتیمال نرخ

 يسالها در کشور یعموم محاسبات قانون) 5(ماده و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( ماده موضوع
 .بود خواهد) %10(درصد ده زانیم به 1391 و 1390

 .گردد یم دیتمد1392 سال انیپا تا افزوده ارزش بر اتیمال قانون یشیآزما ياجرا مدت -50
 قانون) 101(ماده موضوع یاتیمال تیمعاف از يبرخوردار يبرا یاتیمال اظهارنامه میتسل شرط -51
 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 119( ماده) 2( تبصره و 3/12/1366 مصوب میمستق يها اتیمال

 عملکرد يبرا ارث منبع و امالك ه،ینقل وسائط مشاغل صاحبان يبرا رانیا یاسالم يجمهور
 .ستین یالزام 1392 و1391 ،1390يسالها

 افتیدر يبرا نام ثبت به مکلف 1392 سال در کشور یاتیمال امور سازمان اعالم طبق که یاشخاص -52
 هیکل از مذکور، سازمان توسط شده نییتع مهلت در نام ثبت عدم درصورت شوند، یم ياقتصاد شماره
 در افزوده برارزش اتیمال قانون و میمستق يها اتیمال قانون در مقرر يها مهیجر یبخشودگ و ها تیمعاف
 .شوند یم محروم مربوط سال
 تیریمد قانون) 5( ماده موضوع یدولت يشرکتها خدمات و کاال فروش از حاصل يدرآمدها یتمام -53

 از شده یمعرف يحسابها به یردولتیغ یعموم ينهادها و ها مهیب و بانکها ياستثنا به يکشور خدمات
 نفعان يذ نیب  یقانون مقررات و احکام طبق مورد حسب تا شود یم زیوار کشور کل يدار خزانه يسو

 .گردد میتقس مربوطه
 عدم درصورت کشور یاتیمال امور سازمان اعالم براساس است مکلف کشور کل يدار خزانه -تبصره

 يدار خزانه نزد آنها حساب از را یدولت يشرکتها يزیوار وجوه از افزوده ارزش عوارض و اتیمال ز،یوار
 .دینما زیوار ربط يذ يها حساب به مورد حسب و برداشت کشور کل
 حساب هیتسو و پرداخت درصورت قانون، نیا شدن االجراء الزم خیتار از پس ماه شش حداکثر -54

 تا آن پرداخت عدم از یناش رکردید مهیجر خودرو، مالکان توسط یرانندگ و ییراهنما يها مهیجر قبوض



 

 اعتبار محل از کشور کل يدار خزانه به زیوار از پس حاصل درآمد. شود یم بخشوده 1390سال انیپا
 توسعه ،يمجاز يفضا کنترل توان يارتقا بابت قانون نیا) 9( شماره جدول 530000-88 فیرد

 يروین به مخدر مواد قاچاق با مبارزه و یماندگ عقب جبران و هوشمند کنترل و یمراقبت یسامانده
 .ابدی یم اختصاص مقررات، و نیقوان تیرعا با رانیا یاسالم يجمهور یانتظام

 نام به آنها يبردار بهره پروانه که آهن سنگ معادن کننده استخراج یحقوق و یقیحق اشخاص هیکل -55
 باشد، یم تابعه يشرکتها ــای و ــرانیا یمعــدن ــعیوصنا مــعادن يونــوساز تــوسعه سـازمان
 آزاد متیق نیانگیم) %5( درصد پنج حداقل مأخذ به( يبردار بهره پروانه دارنده انتفاع حق بابت موظفند

 درآمد حساب به و أخذ کنسانتره ای و يبند دانه آهن، سنگ از) خوزستان فوالد شمش) ماهه سه دوره(
 از) %40( درصد چهل معادل. ندینما زیوار قانون نیا) 5( شماره جدول130419 فیرد موضوع یعموم
 یمعدن عیصنا و معادن ينوساز و توسعه سازمان( تجارت و معدن صنعت، وزارت اریاخت در حاصله مبالغ

 تمام، مهین يفوالد يطرحها لیتکم صرف معاونت با موافقتنامه مبادله از پس تا ردیگ یم قرار) رانیا
 .گردد دیتول از تیحما و یمعدن يها رساختیز جادیا ،یاکتشاف يطرحها
 فوق تابعه يشرکتها ای و سازمان نام به آن يبردار بهره پروانه که معادن ریسا درخصوص -1 تبصره

 .شود یم ابالغ و نییتع تجارت و معدن صنعت، وزارت توسط يبردار بهره پروانه انتفاع حق باشد، یم
 است مکلف رانیا یمعدن عیصنا و معادن ينوساز و توسعه سازمان پرداخت، عدم صورت در -2 تبصره
 .دینما اقدام فوق اشخاص توسط سنگ استخراج از ممانعت به نسبت
 خزانه به زیوار از پس بند نیا موضوع معادن از کیهر درآمد از) %20( درصد ستیب حداقل -3 تبصره

 و يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها صرف بیترت به است واقع آن در معدن که استان هر نیمع
 و شهرستان بخش، بیترت به ازین مورد) %20( درصد ستیب و) %80( درصد هشتاد نسبت به يا نهیهز

 و استاندار شنهادیپ ای شهرستان يزیر برنامه تهیکم دییتأ و فرماندار شنهادیپ با معدن استقرار محل استان
 .شد خواهد استان يزیر برنامه يشورا دییتأ

 مصوب معادن قانون اصالح قانون) 12( ماده استناد به که است یحق یدولت حقوق -4 تبصره
 تعلق معدن از يبردار بهره پروانه دارنده به که است یحق انتفاع حق. گردد یم پرداخت 22/8/1390
 شامل صرفاً گذشته به مربوط يبردار بهره پروانه انتفاع حق. گردد عیتوز بند نیا مطابق تا ردیگ یم

 .است بوده رانیا معادن ينوساز و توسعه سازمان به متعلق آن يبردار بهره پروانه که است یمعادن
 :شتریب یاتیمال انضباط يبرقرار منظور به -56
 یاتیمال یبده که ییشرکتها و مؤسسات رانیمد یاسام است، مکلف کشور یاتیمال امور سازمان -1-56

 مؤسسات رهیمد أتیه ياعضا و رانیمد نیهمچن و دارند افزوده برارزش اتیمال و میمستق اتیمال از اعم
 از ياقتصاد نظام در یرواقعیغ معامالت انجام بر یمبتن) صورتحساب( اسناد صدور به که ییشرکتها و

 ندینما ینم مراعات را یاتیمال نیقوان در مقرر فیتکال و ورزند یم مبادرت کشور یاتیمال و یمال امور جمله
 .دینما اعالم شرکتها ثبت اداره به آنان مشخصات همراه به را



 

 قانون نیا بیتصو از پس که رهیمد أتیه ياعضا و رانیمد درخصوص است، موظف مذکور اداره
 به مربوط مصوبات ثبت از نیهمچن و آنان نام به مؤسسه ای شرکت ثبت از شوند مذکور تخلفات مرتکب
 .کند ممانعت ها شرکت ریسا در ادشدهی رانیمد انتخاب

 بند نیا در مذکور افراد درخصوص میمستق يها اتیمال قانون) 201( ماده تبصره در مقرر احکام -2-56
 .بود خواهد يجار
 از یقسمت ان،یمؤد یاتیمال امور انجام در لیتسه منظور به است مجاز کشور یاتیمال امور سازمان -57
 را اتیمال وصول یاجرائ اتیعمل و یاتیمال یدادرس ات،یمال مأخذ صیتشخ ياستثنا به خود يها تیفعال
 توسط که است یدستورالعمل طبق فیتکال دادن انجام و يواگذار نحوه. دینما واگذار یردولتیغ بخش به

 .رسد یم ییدارا و ياقتصاد امور ریوز بیتصو به و شود یم هیته کشور یاتیمال امور سازمان
 و 22/8/1390 مصوب یگمرک امور قانون) 121( ماده موضوع یگمرک يها تیمعاف 1392 سال در -58
 از تیحما جهت 25/8/1388 مصوب یصنعت يگذار هیسرما و دیتول موانع از یبرخ رفع قانون) 12( ماده
 .گردد یم لغو داخل، دیتول
 تیمالک سند هربرگ صدور يازا به شود یم داده اجازه کشور امالك و اسناد ثبت سازمان به -59

 .دینما زیوار 140141 يدرآمد فیرد به و أخذ الیر) 300٫000( صدهزاریس مبلغ) يکاداستر(ي حدنگار
 هرجلد دیتمد و ضیتعو و صدور بابت شود یم داده اجازه رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین به -60

 الیر) 750٫000( هزار پنجاه و هفتصد مبلغ ،یسن طیشرا هیکل يبرا) کیومتریب(ی سنج ستیز گذرنامه
 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یعموم درآمد حساب به و افتیدر
 قطعه هر لیتبد و ضیتعو يازا به شود یم داده اجازه رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین به -61

 حساب به و افتیدر الیر) 120٫000( هزار ستیب و کصدی مبلغ هوشمند به يعاد خدمت انیپا کارت
 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یعموم درآمد

 از اعم خودرو پالك يواگذار يازا به شود یم داده اجازه رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین به  -62
 درآمد حساب به و افتیدر الیر) 400٫000( هزار  چهارصد مبلغ پالك ضیتعو و انتقال و نقل نوشماره،

 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یعموم
 مصوب يا رحرفهیغ و یاختصاص يها میس یب از استفاده قانون) 11( ماده موضوع غرامت تعرفه -63
) 25٫000٫000( ونیلیم پنج و ستیب حداکثر و الیر) 4٫000٫000( ونیلیم چهار حداقل ،25/11/1345
 .گردد یم نییتع الیر

 هزار یس مبلغ از بیترت به اختالف حل يشوراها يفریک و یحقوق يدعاو به یدگیرس يها تعرفه -64
 پنجاه مبلغ به الیر) 5٫000( هزار پنج مبلغ از و الیر )100٫000( هزار کصدی مبلغ به الیر) 30٫000(

 .ابدی یم شیافزا الیر) 50٫000( هزار



 

 و ها تیمعاف مورد در رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 119( ماده حکم -65
 .بود خواهد يجار مصوب، نیقوان ریسا در و یگمرک امور قانون در یگمرک فاتیتخف
 مساجد، ه،یعلم يها حوزه يبرا گاز و آب برق، انشعاب وحق مصرف يالگو تیرعا با مصرف نهیهز -66

 .است گانیرا یاساس قانون در مصرح ینید يها تیاقل ینید اماکن و ها هینیحس  ها، دارالقرآن
 به و أخذ ربط يذ يشرکتها توسط مسافر هر از یکشت و مایهواپ طیبل متیق) %1( درصد کی -67

 اردیلیم چهارصد سقف تا حاصله وجوه معادل. شود یم زیوار کشور کل يدار خزانه حساب
 احمر هالل تیجمع اریاخت در 530000 متفرقه فیرد اعتبار محل از الیر) 400٫000٫000٫000(

 .ردیگ یم قرار رانیا یاسالم يجمهور
 هر واردات يازا به 1392 سال يابتدا از شود یم داده اجازه)  يشهرساز و راه وزارت ( دولت به -68

 هزار پانصد و ونیلیدوم تا الیر) 1٫500٫000( هزار پانصد و ونیلیم کی يسوار هینقل لهیوس دستگاه
 ، الیر) 2٫000٫000( ونیلیدوم بوس ینیم ال،یر) 1٫000٫000( ونیلیم کی وانت  ، الیر) 2٫500٫000(

 ونیلیم ده لریتر و الیر) 5٫000٫000( ونیلیم پنج ونیکام ال،یر) 5٫000٫000( ونیلیم پنج اتوبوس
 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه حساب به و وصول عوارض عنوان به الیر) 10٫000٫000(

 شده فروخته برق ساعت لوواتیک هر يازا به برق يبها افتیدر بر عالوه است موظف روین وزارت -69
 ياستثنا به برق نیمشترک از و درج مربوطه قبوض در برق عوارض عنوان به الیر  )30(ی س مبلغ

 کشور کل يدار خزانه نزد ریتوان شرکت حساب به حاصله وجوه. دینما افتیدر ییروستا یخانگ نیمشترک
 برق دیتول و ییروستا يها شبکه ينگهدار و توسعه از تیحما بابت صرفاً یافتیدر وجوه نیع و زیوار
 .شود ینم محسوب ربط يذ يشرکتها درآمد عنوان به مذکور منابع. شود یم نهیهز پاك و ریدپذیتجد
 دیتمد و ضیتعو صدور، منظور به شود یم داده اجازه کشور يا حرفه و یفن آموزش سازمان به -70
 یس مبلغ مورد هر يازا به انیمتقاض یتمام از آزاد يآموزشگاهها سیتأس پروانه و مهارت يها نامهیگواه
 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد کشور یعموم درآمد حساب به و أخذ الیر  )30٫000( هزار
 مقررات و نیقوان طبق ساله هر را ها يشهردار به مربوط عوارض موظفند یاجرائ يها دستگاه هیکل -71

 بند نیا ياجرا حسن مسؤول آن حساب يذ و یاجرائ دستگاه سیرئ. ندینما حساب هیتسو و پرداخت
 .باشند یم

 پانزده شیافزا از حاصل درآمد ماهه سه مقاطع در یاتیمال امور سازمان قیطر از است مکلف دولت -72
 يقند گازدار نوشابه متیق) %20( درصد ستیب و داخل دیتول يقند گازدار نوشابه متیق) %15( درصد
 درصد شصت نسبت به یوصول درآمد. دینما زیوار 160123 يدرآمد فیرد حساب به و افتیدر را یواردات

 چهل و یابتید مارانیب درمان و يریشگیپ جهت یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت به) 60%(
 .شود پرداخت ییروستا یهمگان ورزش توسعه جهت جوانان و ورزش وزارت به) %40( درصد



 

 مدت رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 174( ماده ياجرا يراستا در -73
 تا ها يشهردار یمعامالت و یمال نامه نییآ قانون) 32( ماده موضوع ها، يشهردار عوارض طیتقس زمان
 .ابدی یم شیافزا سال شش

 1391 و 1389،1390 يسالها عملکرد به مربوط پرداخت در ریتأخ از یناش یاتیمال يها مهیجر هیکل -74
 قانون نیا شدن االجراء الزم از پس ماه شش ظرف بتوانند که يبردار بهره پروانه يدارا يدیتول يبنگاهها
 .شود یم بخشوده ند،ینما اقدام خود شده یقطع یاتیمال یبده اصل هیتسو به نسبت

 خدمات ای و کاال دیتول يواحدها يبرا میمستق يها اتیمال قانون) 202( ماده در مندرج مبلغ -75
 الیر) 5٫000٫000٫000( اردیلیم پنج به) یحقوق و یقیحق اشخاص( يبردار بهره پروانه يدارا دشدهیتول
 .ابدی یم شیافزا
 نرخ افتیدر بر عالوه است مکلف کشور سراسر يشهر يآبفا يشرکتها قیطر از روین وزارت -76
 افتیدر آب نیمشترک از الیر ) 100( کصدی مبلغ شرب آب فروش مترمکعب هر يازا به يشهر  يبها آب
 اردیلیم نود و صدیس سقف تا یافتیدر وجوه) %100( صددرصد. دینما زیوار کشور کل يدار خزانه به و
 اختصاص ییروستا شرب یآبرسان جهت صرفاً مذکور حساب محل از الیر) 390٫000٫000٫000(
 از ماهه سه مقاطع در کشور ياستانها نیب سالم شرب آب کمبود شاخص براساس مذکور اعتبار. ابدی یم

 معاونت نیب موافقتنامه مبادله از پس تا شود یم عیتوز کشور فاضالب و آب یمهندس شرکت قیطر
 حسب مذکور اعتبار. گردد نهیهز استانها ییروستا فاضالب و آب يشرکتها و ها  ياستاندار يزیر برنامه
 محسوب ربط يذ شرکت درآمد عنوان به فوق وجوه و است افتهی صیتخص) %100( صددرصد ها یوصول
 .شود ینم اتیمال مشمول و گردد ینم

 کشور به اتیدخان واردات يبرا یافتیدر عوارض هرگونه بر عالوه1392 سال در است مکلف دولت -77
 ستیدو و کهزاری تاسقف را حاصله وجوه و افتیدر الیر )20( ستیب مبلغ یواردات گاریس نخ هر يازا به
 شماره جدول 160144 فیرد موضوع یعموم درآمد حساب به الیر) 1٫200٫000٫000٫000( اردیلیم
 سازمان( پرورش و آموزش وزارت به حاصل منابع از) %50( درصد پنجاه. دینما زیوار قانون نیا) 5(

 و يآموز دانش یورزش يفضاها زیتجه و لیتکم ساخت، يبرا) کشور مدارس زیتجه و توسعه ،ينوساز
 یفرهنگ يفضاها زیتجه و لیتکم احداث، يبرا يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت به) %50( درصد پنجاه

 .ابدی یم اختصاص ها دانشگاه

 يا منطقه توسعه – سوم
 الیر) 1٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار کی مبلغ است موظف ییدارا و ياقتصاد امور وزارت -78

 درآمد از دوازدهم کی ماهانه صورت به را قانون نیا) 5( شماره جدول 130410 فیرد در مندرج درآمد
 .دینما زیوار کشور کل يدار خزانه نزد یعموم درآمد به و کسر يانوردیدر و بنادر سازمان



 

 ریسا نیهمچن و قانون نیا) 9( شماره جدول 530000-101 شماره فیرد محل از يزیوار مبالغ معادل
 و يزیر برنامه معاونت با متبادله يا هیسرما و يا نهیهز يها موافقتنامه براساس مذکور سازمان يدرآمدها
 سواحل در کوچک يپناهگاهها شکن، موج لیتکم طرح صرف بیترت به جمهور سیرئ يراهبرد نظارت
 و يا نهیهز مصارف ریسا زین و بنادر به یمنته يراهها و کوچک بنادر توسعه و يبهساز و شمال و جنوب
 .گردد سازمان يا هیسرما

 دیجد یمسکون يشهرکها در ازین مورد یآموزش يواحدها و مسجد نیتأم منظور به 1392 سال در -79
 از شیب با یمسکون يها مجموعه در مکلفند سازندگان نفر، هزار ستیدو از شیب تیجمع با يشهرها در
 بر ازین مورد یآموزش يواحدها و مسجد يها نهیهز نیتأم ای و احداث به نسبت ،یمسکون واحد کهزاری

 هیریخ امور و اوقاف اداره و مربوط استان مدارس ينوساز کل اداره برآورد و یآموزش ياستانداردها اساس
 .ندینما اقدام
 و نیتأم احداث، هیدییتأ أخذ به منوط شهرکها نیا در ها يشهردار توسط کار انیپا یگواه و پروانه صدور

 .باشد یم ربط يذ استان مدارس ينوساز کل اداره توسط یآموزش يواحدها ازین عدم اعالم ای
 شود یم داده اجازه) کشور مدارس زیتجه و توسعه ،ينوساز سازمان( پرورش و آموزش وزارت به -تبصره

 از استفاده با رسد یم رانیوز أتیه بیتصو به که يا نامه نییآ اساس بر را یدولت تمام مهین يها پروژه که
 .دینما لیتکم ساز مدرسه نیریخ مشارکت

 از استفاده با را یدولت تمام مهین يها پروژه شود یم داده اجازه يفناور و قاتیتحق علوم، وزارت به
 .دینما لیتکم ساز دانشگاه نیریخ مشارکت

 یاجتماع – چهارم
 يهدفمندساز

 اردیلیم هزار پانصد مبلغ تا 1392 سال در ها ارانهی هدفمندکردن قانون ياجرا از حاصل درآمد -80
 :است لیذ موارد شامل الیر) 500٫000٫000٫000٫000(
 ماهانه صورت به الیر) 388٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار هشت و هشتاد و صدیس مبلغ تا -1-80
 15/10/1388 مصوب ها ارانهی هدفمندکردن قانون) 3( و) 1( مواد يمتهایق اصالح محل از متوازن و
 و برق نان، يها ارانهی الیر) 112٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار دوازده و کصدی مبلغ تا -2-80
 قانون نیا در مندرج خدمات و کاالها ریسا

 هدفمندکردن قانون ياجرا يبرا یوجه هرگونه پرداخت و اختصاص بند نیا ياجرا در -1 تبصره
 موضوع خدمات و کاالها ریسا و يانرژ يحاملها متیق اصالح محل از حاصل وجوه از ریغ ها، ارانهی

 .است ممنوع قانون، نیا موضوع يها ارانهی و ها ارانهی هدفمندکردن قانون



 

 طور به يا نهیهز ارقام از دیبا و است ماه دوازده يبرا قانون ياجرا از حاصل يدرآمد رقم -2 تبصره
 .باشد یم ممنوع فهایرد ییجا جابه و شود نهیهز و شده داده صیتخص دوازدهم کی ماهانه

 :گردد یم نهیهز لیذ شرح به  )80( بند در مندرج منابع -81
 قانون) 7( ماده ياجرا منظور به الیر) 410٫000٫000٫000( اردیلیم ده و چهارصد مبلغ تا -1-81

 ها ارانهی هدفمندکردن
) 11( و) 8( مواد ياجرا منظور به الیر) 40٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار چهل مبلغ تا -2-81

 ها ارانهی هدفمندکردن قانون
) 34( ماده) ب( بند ياجرا منظور به الیر) 50٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار پنجاه مبلغ تا -3-81

 رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون
 مهیب

 هر شود یم داده اجازه ربط يذ تابعه يشرکتها قیطر از روین و نفت يها وزارتخانه از کیهر به -82
 و أخذ يشهر یمسکون واحد هر از الیر) 500( پانصد و الیر) 1٫000( هزار کی مبلغ بیترت به دوماه
 از یناش یپزشک يها نهیهز جبران و عضو نقص و فوت از اعم یجان و یمال خسارات مهیب به نسبت
 با مهیب يشرکتها قیطر از برق و گاز ییروستا و يشهر نیمشترک تیمسموم و يسوز آتش انفجار،
 .ندینما اقدام مناقصه يبرگزار
 يها نهیهز ،یافتیدر منابع شامل بند نیا عملکرد گزارش موظفند روین و نفت يها وزارتخانه -تبصره
 ماه شش هر را ییروستا و يشهر از اعم نیمشترک به یپرداخت يخسارتها و مهیب يشرکتها به یپرداخت

 .ندینما ارائه جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت به بار کی
 از یارسال يها صورتحساب%)  60( درصد شصت موظفند یدرمان خدمات گر مهیب يها سازمان هیکل -83
 حداکثر یدگیرس از قبل را قرارداد طرف يها مارستانیب و یدرمان و یبهداشت مراکز و مؤسسات يسو

 مربوط، اسناد لیتحو از پس ماه سه تا حداکثر را مطالبات هیبق و الحساب یعل عنوان به دوهفته ظرف
 نرخ به را آن يها مهیجر موظفند گر مهیب يها سازمان بند نیا حکم ياجرا عدم درصورت. کنند پرداخت
 .ندینما جبران) %15( درصد پانزده ساالنه

 مهیب حق اصل از الیر) 2٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار دو مبلغ مکلفند يا مهیب يشرکتها -84
 و نییتع شرکتها از کی هر ) يپرتفو( مهیب فروش براساس که یجدول یط را یافتیدر ثالث شخص

) 5( شماره جدول 160111 فیرد یعموم درآمد به یهفتگ صورت به رسد یم مهیب یعال يشورا بیتصو به
 در تا ردیگ یم قرار رانیا یاسالم يجمهور یانتظام يروین اریاخت در يزیوار وجوه. کنند زیوار قانون نیا

) %5( درصد پنج اعمال به مکلف يا مهیب يشرکتها نیهمچن. گردد نهیهز تصادفات کاهش به منجر امور
 موظف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز مهیب. باشند یم 1392 مصوب ثالث شخص مهیب حق در فیتخف



 

 وجوه نیهمچن و بند نیا موضوع يا مهیب يشرکتها يزیوار وجوه. است بند نیا ياجرا بر نظارت به
 توسط رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 37( ماده) ب( بند موضوع يزیوار

 .گردد یم یتلق یاتیمال قبول قابل يها نهیهز عنوان به يا مهیب يشرکتها
 تمام محل از مکلفند مسلح يروهاین یاجتماع نیتأم سازمان و يکشور یبازنشستگ صندوق -85

 قرار آنها اریاخت در مراحل یط از پس که کشور کل بودجه قانون در مندرج شده ینیب شیپ اعتبارات
 را ساالنه يجار حقوق ها، يگذار هیسرما از حاصل منابع ریسا و خود یداخل منابع گرید انضمام  به ردیگ یم
 .ندینما نیتأم خود رانیبگ يمستمر و نیموظف بازنشستگان، يبرا
 يافراد ریسا و یحقوق افراد و یقیحق مانکارانیپ و کارگزاران است موظف یاجتماع نیتأم صندوق -86
 جزء موضوع( باشند یم ییروستا مخابرات قرارداد طرف يگرید عنوان هر تحت ای کارگر عنوان به که
 سهم مهیب حق زیوار از پس را) 24/12/1388 مصوب کشور کل 1389 سال بودجه قانون) 16( بند »و«

 یاجتماع نیتأم قانون براساس یتیریمد سهام فروش زمان تا و) کارگر( مانکاریپ و کارگزار توسط کارگر
 اردیلیم چهارصد و هزار دو سقف تا کارفرما سهم مهیب حق. دهند قرار مهیب پوشش تحت کار قانون و
. شود یم نیتأم قانون نیا) 9( شماره جدول 550000-74 فیرد محل از الیر) 2٫400٫000٫000٫000(

 ملزم ،ییدارا و ياقتصاد امور و یاجتماع رفاه و کار تعاون، اطالعات، يفناور و ارتباطات يها وزارتخانه
 مخابرات کارگزاران با مرتبط کشور کل 1391 سال بودجه قانون) 64( بند ياجرا مشکالت رفع به

 با میمستق قرارداد و مهیب استمرار به متعهد) رانیا مخابرات شرکت( یمتول شرکت و بوده ییروستا
 .باشند یم کار قانون در مقرر ضوابط و طیشرا طبق ییروستا کارگزاران و مانکارانیپ کارگران،

 مهیب ياجرا منظور به مکلفند مسلح يروهاین یاجتماع نیتأم سازمان و يکشور یبازنشستگ صندوق -87
 را الزم اقدامات آنها، پوشش تحت کی درجه عائله و يلشکر و يکشور بازنشستگان یلیتکم درمان
 صندوق( گر مهیب سازمان و دولت شده، مهیب توسط برابر، نسبت به مربوط يها نهیهز. دهند انجام

 .شود یم نیتأم) یبازنشستگ
 يواحدها ونیمد انیکارفرما ،یاجتماع نیتأم سازمان معوق مطالبات وصول لیتسه منظور به -88
 به يکاریب مهیب و مهیب حق شده یقطع یبده يدارا 1391 سال انیپا تا که يکشاورز و یصنعت ،یصنف

 قانون نیا شدن االجراء الزم خیتار از ماه شش ظرف که یدرصورت باشند، یم یاجتماع نیتأم سازمان
 بخشوده آنان مهیب حق يها مهیجر ند،ینما اقدام شده یقطع یبده اصل فیتکل نییتع ای هیتسو به نسبت

 .شود یم
 قانون موضوع ساختمان پروانه صدور زمان در اسناد ارائه و مهیب حق پرداخت 1392 سال ماهه نه در -89
 مکلف یاتیمال سازمان. شود یم متوقف کشور يروستاها و شهرها در یساختمان کارگران یاجتماع مهیب

 و ها يشهردار افزوده ارزش عوارض الیر) 9٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار نه مبلغ معادل است
 نزد متمرکز افزوده برارزش اتیمال قانون) 38( ماده) د( و) ج(ي بندها در مندرج منابع محل از ها ياریده



 

 يبرا کارفرما سهم مهیب حق) %20( درصد ستیب عنوان به را کشور يها يشهردار و ها ياریده سازمان
 .دینما پرداخت یاجتماع نیتأم سازمان به یساختمان کارگران مهیب

 حق) %7( درصد هفت افتیدر و مربوط مقررات و نیقوان تیرعا با است مکلف یاجتماع نیتأم سازمان
 را یساختمان کارگران از هشتصدهزارنفر کارفرما سهم )%20( درصد ستیب و کارگر از شده مهیب سهم مهیب
 و بودجه و برنامه يونهایسیکم به بار کی ماه سه هر را خصوص نیا در خود عملکرد گزارش و دینما مهیب

 کارگران موظفند یساختمان امور انیکارفرما. دینما ارسال یاسالم يشورا مجلس یاجتماع و محاسبات
 پروانه صدور مراجع به را مربوطه اسناد و نموده کار نیح حوادث مهیب را بند نیا رمشمولیغ یساختمان

 .ندینما ارائه
 يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 38( ماده ) د(بند) 2( جزء موضوع) %5( درصد پنج -90

 شود یم لیتبد کشور یعموم بودجه از کمک بدون بازنشسته و شاغل کارکنان سهم صرفاً رانیا یاسالم
 منابع. گردد یم اصالح)» 1(جزء نیمشمول مهیب حق برابر سه« عبارت به »برابر دو حداکثر« عبارت و

 .شود یم صرف نادر و خاص العالج، صعب ،یسرطان مارانیب يداروها ارانهی به کمک جهت در حاصله
 سهم پرداخت از تیمعاف قانون شمول در کشاورزان، یصنف نظام مشمول يکشاورز يکارگاهها -91
. است آن يبعد اصالحات و 16/12/1361 مصوب دارند کارگر نفر پنج حداکثر که یانیکارفرما مهیب
 از ماه کی ظرف یاجتماع نیتأم صندوق و يکشاورز جهاد وزارت توسط مذکور قانون ياجرا نامه نییآ

 .رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو به و شود یم هیته قانون بیتصو
 در که یدرصورت اند، نموده پرداخت را ریعشا و انییروستا یاجتماع مهیب حق که يافراد هیکل -92

 حکم نیا. ندینما استفاده 1392 سال در قانون نیا يایمزا از توانند یم باشند، ساکن زین يگرید يروستا
 .اند کرده پرداخت مهیب حق قانون ياجرا امیا طول در که است يافراد شامل

 افتیدر يازا در مکلفند ریعشا و انییروستا یاجتماع مهیب سازمان و یاجتماع نیتأم سازمان -93
 تعداد به متأهل دار خانه زنان نمودن مهیب به نسبت مه،یب حق) %5( درصد پنج و) %7( درصد هفت بیترت به
 .ندینما اقدام هزارنفر ستیدو

 ازمحل کارفرما سهم نیتأم به نسبت مذکور يها سازمان یاعالم فهرست براساس است مکلف دولت
 .دینما اقدام الیر) 1٫000٫000٫000٫000( اردیلیم هزار کی مبلغ به 550000-96 فیرد
 ثارگرانیا

 از نفر هزار کصدی تعداد به 1392 سال در عامل يبانکها قیطر از است موظف يمرکز بانک -94
 و نیوالد همسر،( شهداء خانواده آزادگان، ،يجانباز درصد تیاولو با باالتر و) %20( درصد ستیب جانبازان
 و) %70( درصد هفتاد جانبازان فرزندان جبهه، در حضور سال مین و دو حداقل با ثارگرانیا ، )فرزندان
 آزادگان تکفل تحت وراث و باالتر و) %25( درصد پنج و ستیب جانبازان تکفل تحت وراث و باالتر
 پرداخت به بانکها الزام قانون برابر و مربوطه نیقوان براساس مسکن التیتسه فقره کی فقط یمتوف



 

 ساخت ای دیخر يبرا) طیشرا نیواجد( 22/1/1380 مصوب یمتوف آزادگان و جانبازان وراث به التیتسه
 .دینما اعطاء مسکن
 نفر، ونیلیم کی از شیب تیجمع با يشهرها در یمسکون واحد هر يازا به مزبور التیتسه مبلغ

 شهرها ریسا ال،یر) 500٫000٫000( ونیلیم پانصد استانها، مراکز ال،یر) 600٫000٫000( ونیلیششصدم
 يشهرها در و الیر) 200٫000٫000( ونیلیم ستیدو روستاها ال،یر) 400٫000٫000( ونیلیم چهارصد

 ساله ستیب بازپرداخت مدت با) %4( چهاردرصد نرخ با و استان همان مرکز التیتسه سقف معادل دیجد
 .شود یم نییتع بودن نوساز و مسکن مصوب يالگو تیرعا بدون
 نرخ سقف تا یبانک سود التفاوت مابه پرداخت و ینیب شیپ نیتضم به نسبت است موظف دولت -1 تبصره
 اقدام) مسکن و نیزم یمل سازمان (ي شهرساز و راه وزارت دییتأ با عامل يبانکها به یبانک نظام مصوب

 یابیارز به نسبت موظفند عامل يبانکها نیهمچن. دینما منظور مربوطه يفهایرد در را ازین مورد اعتبار و
 چهار( ثارگریا سهم سود و التیتسه اصل زانیم به الزم بازپرداخت يها نیتضم أخذ و محاسبه ملک،
 .ندینما اقدام)) %4( درصد
) 50٫000٫000( ونیلیم پنجاه سقف تا مسکن التیتسه از گذشته يسالها در که یثارگرانیا -2 تبصره

 مبلغ سقف گرفتن نظر در بدون را خود یقبل یافتیدر وام که يافراد نیهمچن و اند نموده استفاده الیر
 باالتر و) %70( هفتاددرصد جانبازان و اند نموده هیتسو 1391 سال انیپا تا سال سه از کمتر یمدت یط
 ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن دییتأ با باشند یم نامناسب مسکن يدارا یجسمان تیوضع به توجه با که
 .شوند مند بهره التیتسه نیا از مجدداً توانند یم

 نیا افتیدر مانع آن رینظا و یشرکت و يکارمند يوامها لیقب از يثارگریرایغ یتیحما يوامها -3 تبصره
 یمسکون واحد کی يبرا متعلقه یبانک التیتسه از مشترکاً توانند یم مشمول افراد. شوند ینم التیتسه

 .ندینما استفاده
 ارائه مالك يشهرساز و راه کل اداره توسط يواگذار قرارداد ای برگه لیقب از يواگذار اوراق -4 تبصره
 همانند معتبر يها یتعاون قیطر از آنها مسکن که ینیمشمول. باشد یم عامل يبانکها نزد التیتسه

 و امالك تیاکثر که ییشهرها و روستاها ساکن نیمشمول نیهمچن و شود یم نیتأم مسلح يروهاین
 یملک سند ارائه بدون معتبر نیتضم ای و قهیوث با توانند یم هستند، یرسم سند فاقد آنها یمسکون منازل
 .ندینما دیخر ای احداث محل همان در و افتیدر را مقرر التیتسه یثبت ای و یرسم

 ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن توسط یمسکون يواحدها احداث جهت مجازند عامل يبانکها -5 تبصره
 طیشرا واجد افراد به احداث از پس تا کنند پرداخت را مربوطه التیتسه بند نیا مشمول ثارگرانیا يبرا

 .ندینما یاقساط فروش شوند یم یمعرف ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن توسط که مذکور
 ای نامناسب مسکن يدارا که یثارگرانیا به عامل يبانکها قیطر از است موظف يمرکز بانک -6 تبصره
 استفاده 1391 سال در مصوب وام سقف از کمتر مسکن التیتسه از گذشته سنوات در و باشند یم ناتمام
 و رهن فک با ای و یقبل وام التفاوت مابه ، ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن یمعرف با بار کی يبرا فقط اند کرده



 

 پرداخت دیجد قهیوث ای و یقبل قهیوث همان با ساخت التیتسه قالب در مسکن وام فقره کی از هیتسو
 .دینما

 مدت به1392 رماهیت يابتدا از عامل يبانکها توسط التیتسه نیا يتقاضا رشیپذ زمان -7 تبصره
 .باشد یم ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن توسط نامه یمعرف صدور خیتار مالك و سال کی

) 20( ماده) ك( بند مشموالن و يکشور ممتاز انیقار و میکر قرآن کل حافظان ثارگران،یا لیتحص -95
 و یعال آموزش مراکز و دانشگاهها در رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 و يکاربرد -یعلم يدانشگاهها نور، امیپ دانشگاه به مربوط يها نهیهز. است گانیرا یپژوهش مؤسسات
 از اعم ربط يذ يدستگاهها قیطر از یردولتیغ یپژوهش و یآموزش مراکز نیهمچن و شبانه يها دوره
 امور و اوقاف سازمان و) ره(ینیخم امام امداد تهیکم ،یستیبهز سازمان ثارگران،یا امور و دیشه ادیبن
 قانون نیا) 4(شماره وستیپ 30467 برنامه اعتبارات محل از یلیتحص مسالین هر يابتدا در هیریخ
 .شود یم پرداخت و افتهی صیتخص) %100(صددرصد صورت به
 نظارت و يزیر برنامه معاونت دییتأ با ربط يذ یاجرائ يدستگاهها شنهادیپ به بند نیا یاجرائ نامه نییآ

 .رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو به دوماه ظرف جمهور سیرئ يراهبرد
 با 1392 سال در رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 20( ماده) ك( بند -96

 همسران و باالتر و) %25(درصد پنج و ستیب جانبازان همسران و شهداء همسران و« عبارت شدن اضافه
 محل از الیر) 25٫000٫000٫000( اردیلیم پنج و ستیب سقف تا ازین مورد اعتبار. شود یم اجراء »آزادگان
 .شود یم پرداخت ادیبن نیا توسط ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن اعتبارات ییجو صرفه

 ،یجسم  بیآس دچار یاسالم انقالب زمان حوادث و مقدس دفاع دوران در که یرزمندگان و افراد -97
 يگانهای یمعرف با ندارند، را همزمان ینیبال مدارك و سانحه صورت یول اند شده یروان و یروح
 ونیسیکم نظر با و ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن احراز ونیسیکم توسط یمتول ينهادها و کننده اعزام
 دیشه ادیبن پوشش تحت آنها  يجانباز زانیم با متناسب و ردیگ یم قرار دییتأ مورد آنها يجانباز ،یپزشک

 .رندیگ یم قرار ثارگرانیا امور و
 خدمات از استفاده به ریمخ آنها تکفل تحت افراد و یاجرائ دستگاه در شاغل و بازنشسته ثارگرانیا -98
 ادیبن ای متبوع یاجرائ دستگاه از مربوطه یدرمان يها نهیهز) %100( صددرصد و یلیتکم درمان و مهیب

 .باشند یم ثارگرانیا امور و دیشه
 از مربوط يها نهیهز زیوار به منوط ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن یدرمان خدمات از ثارگرانیا استفاده
 .گردد یم نیتأم 550000-107 فیرد محل از بند نیا اعتبارات. باشد یم ادیبن به یاجرائ دستگاه

 يدستگاهها رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 44( ماده) ب(بند ياجرا در
 تکفل تحت افراد و شاغل ثارگرانیا یدرمان يها نهیهز) %100( صددرصد نیتأم به نسبت مکلفند یاجرائ
 .ندینما اقدام خود يا نهیهز اعتبارات سقف از آنان



 

 راه وزارت رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 44( ماده) ل( بند ياجرا در -99
 مسکن نیتأم به نسبت ثارگرانیا امور و دیشه ادیبن یمعرف و یهماهنگ با است موظف يشهرساز و

 و آزادگان باالتر، و) %25( درصد پنج و ستیب جانبازان از) طیشرا نیواجد چهارم کی( نفر دوهزار و پنجاه
 با اند نکرده استفاده یدولت مسکن ای نیزم از  قبالً که) %70( درصد هفتاد جانبازان و شهداء فرزندان

 .ندینما اقدام شده تمام متیق به انیاع و يا منطقه متیق به عرصه تیمالک
 جوانان و خانواده

 تا مجازند جمهور سیرئ يفناور و یعلم معاونت و يجمهور استیر خانواده و زنان امور مرکز -100
 يدستگاهها قیطر از نظر مورد يها استیس و اهداف تحقق يراستا در را خود یاجرائ يها تیفعال
 به قانون نیا در خود به مربوط شده ینیب شیپ اعتبارات محل از نیماب یف تفاهمنامه چهارچوب در یاجرائ
 ياستثنا به را خود يا نهیهز اعتبارات از) %1( درصد کی تا مجازند یاجرائ يدستگاهها. برسانند انجام
 .ندینما نهیهز خود متبوع دستگاه جوانان و خانواده زنان، به مربوط امور در ،)6( و) 1( فصول
 یتیحما امور
 ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 112( ماده) ز( بند ياجرا در -101

 نزد یخاص حساب به را بند نیا موضوع منابع موظفند یصنعت و يتجار آزاد مناطق يها سازمان
 يمساو نسبت به را يزیوار منابع است موظف کشور کل يدار خزانه. ندینما زیوار کشور کل يدار خزانه
 پرداخت مناطق همان یستیبهز سازمان و) ره(ینیخم امام امداد تهیکم به ادشدهی بند مفاد ياجرا يبرا
 .دینما

 و هید مانند یمال يها تیمحکوم در ازمندین محکومان و انیزندان به التیتسه پرداخت منظور به -102
 مبلغ ،يرکالهبرداریغ ازمندین یمال نیمحکوم و است يرعمدیغ جرح ای و قتل از یناش که آن امثال

 یمردم ستاد اریاخت در بانکها الحسنه قرض وجوه محل از الیر) 2٫000٫000٫000٫000( اردیلیدوهزارم
 .دینما اقدام يدادگستر وزارت نظارت با تا ردیگ یم قرار ازمندین انیزندان به کمک و هید امور به یدگیرس
 به و شود یم هیته هید ستاد و يدادگستر وزارت توسط مذکور التیتسه پرداخت یاجرائ نامه نییآ

 اقدام بند نیا یاعطائ التیتسه نیتضم به نسبت است مکلف دولت. رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو
 .دینما

 خواهند بند نیا در مذکور حکم مشمول هستند، حکم ياجرا و بازداشت شرف در که یمحکومان -تبصره
 .بود

 و نیتأم به نسبت یدولت يبانکها قیطر از است مکلف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک -103
 محل از الیر) 14٫400٫000٫000٫000( اردیلیم چهارصد و هزار چهارده مبلغ به التیتسه پرداخت

 اشتغال جهت پنجساله اقساط در و دوساله تنفس دوره درنظرگرفتن با الحسنه قرض ياندازها پس



 

 عیصنا و يآموز حرفه و تعاون ادیبن به کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات و زندانها سازمان انیمددجو
 .دینما اقدام کشور انیزندان
 الحسنه قرض التیتسه مانده) %30( درصد یس است مکلف رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک -104
 درصد ده و) ره(ی نیخم امام امداد تهیکم) %20( درصد ستیب کیتفک به را مزبور منابع رشد و یبانک

 نهادها نیا پوشش تحت انیمددجو به دستگاهها نیا یمعرف با کشور کل یستیبهز سازمان) 10%(
 .دینما پرداخت

 پرداخت از کشور یستیبهز سازمان و) ره(ی نیخم امام امداد تهیکم پوشش تحت انیمددجو -105
 گاز و برق و فاضالب و آب انشعاب يها نهیهز و يشهردار عوارض یساختمان پروانه صدور يها نهیهز
 خدمات دهنده ارائه يها دستگاه و معافند مصرف يالگو مطابق یمسکون واحد کی حد در و بار کی يبرا

 امام امداد تهیکم پوشش تحت انیمددجو به گانیرا صورت به خدمات نیا ارائه به موظف مذکور
 يدستگاهها به و نیتأم قانون نیا منابع از بند نیا اعتبارات. باشند یم یستیبهز سازمان و) ره(ینیخم
 .گردد یم پرداخت خدمات دهنده ارائه
 و يا هیسرما يها ییدارا فروش از حاصل وجوه شود یم داده اجازه کشور یستیبهز سازمان به -106
 وجوه) %100( صددرصد معادل و دینما زیوار کشور یعموم درآمد حساب به را خود رمنقولیغ اموال
 از حاصل درآمد نهیهز موارد بر عالوه الیر) 200٫000٫000٫000( اردیلیم ستیدو سقف تا را مذکور
 اداره وجوه صورت به را یاجرائ يدستگاهها هیکل يبرا رمنقولیغ اموال و يا هیسرما يها ییدارا فروش
 هیسرما به کمک و انیمددجو و معلوالن مسکن نیتأم برنامه در انیمددجو آورده سهم نیتأم يبرا شده
 از تیحما جامع قانون) 7( ماده) 3( بند موضوع انیمددجو یشغل يفرصتها صندوق جادیا با گردش در

 .برساند مصرف به معلوالن
 يداریپا بر نظارت و یتیحما ينهادها یاشتغال خود يطرحها یاجرائ يها نهیهز نیتأم منظور به -107

 جمع سر به 520000 فیرد) 6( جزء محل از یتخصص التیتسه) %5( درصد پنج معادل مذکور يطرحها
 .گردد یم اضافه یستیبهز سازمان و) ره(ینیخم امام امداد تهیکم بودجه فیرد

 امداد و رمترقبهیغ حوادث
108- 

 ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 224( ماده) ش( بند ياجرا در -1-108
 31/2/1387 مصوب کشور بحران تیریمد سازمان لیتشک قانون) 12( ماده موضوع اعتبارات از یبخش
 درصد چهل نسبت به الیر) 2٫750٫000٫000٫000( اردیلیم پنجاه و هفتصد و هزار دو مبلغ معادل

 تیجمع نجات و امداد شبکه يبرا يا هیسرما يها ییدارا تملک) %60( درصد شصت و يا نهیهز) 40%(
 و ياضطرار يانبارها و ها گاهیپا زات،یتجه امکانات، نیتأم و رانیا یاسالم يجمهور احمر هالل



 

 به ها بحران و سوانح حوادث، با مقابله و یآمادگ ،يریشگیپ ،ینیب شیپ منظور به نجات و امداد يخودروها
 .ابدی یم اختصاص مذکور تیجمع

 یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 10( ماده در شده ینیب شیپ اعتبارات از) %10( درصد ده -2-108
 و يا نهیهز يمساو نسبت به الیر) 2٫300٫000٫000٫000( اردیلیم صدیس و هزار دو سقف تا دولت
 تیجمع اساسنامه قانون در مندرج فیوظا و فیتکال ت،یمأمور ياجرا جهت يا هیسرما يها ییدارا تملک
 .ابدی یم اختصاص مذکور تیجمع به رانیا یاسالم يجمهور احمر هالل
 تواند یم رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 224( ماده) ش( بند منابع -109
 التیتسه الت،یتسه سود ارانهی ،یدام و يکشاورز محصوالت مهیب حق ارانه،ی بالعوض، کمک صورت به

 و ياعتبار مؤسسات و بانکها قیطر از ای میمستق طور به بخشها همه در یبیترک صورت به ای الحسنه قرض
 .گردد مصرف و نهیهز پرداخت، اقدام، مورد حسب زین صندوقها

 ماده) ش( بند موضوع اعتبارات محل از الیر) 1٫500٫000٫000٫000( اردیلیم پانصد و هزار کی مبلغ
 يکشاورز محصوالت مهیب صندوق به رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 224(

 .ابدی یم صیتخص
 و سیتأس جاد،یا درخصوص است موظف جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت -110
 موضوع رانیا یاسالم يجمهور در هیانوسیاق و ایآس یعیطب يایبال اطالعات تیریمد مرکز يانداز راه

 ياقتصاد و یاجتماع ونیسیکم يالدیم 25/5/2011 با برابر 3/3/1390 مورخ 4/67شماره قطعنامه
 اقدام است، نیطرف دییتأ مورد که مرکز يها برنامه براساس) اسکاپ( هیانوسیاق و ایآس مرکز ملل سازمان

 .دینما
 قانون) 224( ماده) ش( بند محل از الیر) 550٫000٫000٫000( اردیلیم پنجاه و پانصد مبلغ -111
 وقوع شدت و ندهیفزا روند با مقابله منظور به رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه

 يها سازمان به آنها شیپا و کشور در یخشکسال و غبار و گرد و لیس رینظ يجو مخرب يها دهیپد
 .ابدی یم اختصاص کشور یهواشناس  و ستیز طیمح حفاظت
 یاسالم فرهنگ

 و قرآن معاونت به مربوط اعتبارات از) %10( درصد ده است موظف یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت -112
 یفرهنگ يها کانون يها تیفعال و یقرآن يها پژوهش و آموزش و جیترو و غیتبل امور يبرا را خود عترت

 .دینما نهیهز مساجد يهنر و
 اردیلیم هزار سه سقف تا جمعاً مجازند یدولت يها بانک و مؤسسات ها، شرکت -113

 و یقرآن فرهنگ توسعه منشور ياجرا جهت در را خود یاتیعمل نهیهز از الیر) 3٫000٫000٫000٫000(



 

 يشورا یعموم آموزش ونیسیکم ياستهایس براساس و میکر قرآن حافظ ونیلیم ده تیترب يبرا صرفاً
 .ندینما نهیهز یقرآن فرهنگ توسعه

 يفناور و علم -پنجم
) 29( و) 20( مواد تیرعا با یآموزش و یپژوهش مؤسسات و ها دانشگاه يامنا يأتهایه مصوبات -114
 در موظفند مذکور يأتهایه. است معتبر رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 و دانشگاهها اریاخت در يها تیظرف و امکانات از يریگ بهره ضمن تا ندینما عمل يا گونه به خود مصوبات
 جادیا از و گردد نیتأم یابالغ اعتبارات سقف در یقانون تعهدات یتمام یآموزش و یپژوهش مؤسسات

 .دیآ عمل به يریجلوگ یابالغ منابع در مازاد تعهد
 و شیافزا يبرا یپژوهش و یعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها يامنا يأتهایه مصوبات هیکل -تبصره
 کارکنان ریسا الزحمه حق و یمانیپ و یرسم ،یعلم أتیه ياعضا و کارکنان يایمزا و حقوق پرداخت
 ممنوع یابالغ اعتبارات بر مازاد تعهد جادیا هرگونه و است معتبر قانون نیا اعتبارات چهارچوب در صرفاً

 .باشد یم
 و دانشگاهها یپژوهش و یآموزش يسمتها در شاغل یپژوهش و یآموزش یعلم أتیه ياعضا -115

 أتیه در تیعضو و الشرکه سهم ای سهام داشتن يبرا دانشگاه تیریمد اطالع با یعال آموزش مؤسسات
 کارمندان و نیمجلس ندگانینما و وزرا مداخله منع به راجع قانون« مشمول ان،یبن دانش يشرکتها رهیمد
 .ستندین» 2/10/1337 مصوب يکشور و یدولت معامالت در

 درصد کی مکلفند يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( ماده موضوع یاجرائ يدستگاهها هیکل -116
 .ندینما نهیهز يفناور توسعه و یپژوهش امور انجام يبرا را خود اعتبارات از) %3( درصد سه تا) 1%(

 یعال يشورا مصوب کشور یعلم جامع نقشه و استهایس چهارچوب در فقط بند نیا موضوع اعتبارات
 و ها دستگاه یقاتیتحق يها تیاولو و يفناور و قاتیتحق علوم، یعال يشورا نظارت و یفرهنگ انقالب
) 224( ماده) م( بند) 1( جزء تیرعا با نیهمچن و رسد یم مذکور يشورا بیتصو به که ربط يذ يشرکتها
 مصرف گردد، یم نهیهز مقررات و نیقوان و رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 .است ممنوع گرید موارد در بند نیا موضوع اعتبارات
 هیته يفناور و قاتیتحق علوم، یعال يشورا توسط 1392 رماهیت انیپا تا حداکثر بند نیا یاجرائ نامه نییآ
 .رسد یم رانیوز  أتیه بیتصو به و شود یم

 رفاه صندوق به 1388 سال تا 1385 سال از یپرداخت شده اداره وجوه) %100( صددرصد -117
 آزاد دانشگاه و یپزشک آموزش و درمان بهداشت، و يفناور و قاتیتحق علوم، يها وزارتخانه ان،یدانشجو
 وجوه و گردد یم یتلق انیدانشجو رفاه يها صندوق هیسرما شیافزا جهت کمک عنوان به یاسالم



 

 به انیدانشجو به مجدد پرداخت يبرا یاختصاص درآمد قالب در مذکور يوامها بازپرداخت از حاصل
 .دهد ارائه یاسالم يشورا مجلس به را بند نیا عملکرد گزارش است موظف دولت. رسد یم مصرف

 تیریمد و يادار نظام -ششم
 و يلشکر و يکشور کارکنان ،یعلم أتیه لیقب از ریبگ حقوق مختلف يگروهها حقوق شیافزا -118

 تیریمد قانون) 78( و) 71( مواد موضوع قیتطب تفاوت که ينحو به دولت توسط جداگانه طور به قضات
 .ردیپذ یم انجام بماند، یباق ثابت حقوق، حکم در يکشور خدمات

 انداز پس حساب ازیامت و 6500 ازدواج و فوت نهیهز کمک ازیامت ،یاجرائ يها دستگاه یتمام در -119
 .گردد یم پرداخت و نییتع 150) دولت سهم( دولت کارکنان

 است یاجرائ يدستگاهها يادار خدمات امور به منحصر يکشور خدمات تیریمد قانون) 17( ماده -120
 مورد در رانیوز  أتیه اراتیاخت نیهمچن. شود ینم يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها ياجرا شامل و
 انجام دهیمزا صورت به معامله که يموارد به مناقصات يبرگزار قانون موضوع معامالت نصاب نییتع
 .ابدی یم يتسر زین شود یم

 قانون و دولت کارکنان موعد از شیپ یبازنشستگ قانون نیمشمول هیکل موعد از شیپ یبازنشستگ -121
 قانون) 53( و) 52( مواد موضوع مجاز مقام ای دستگاه یاجرائ مقام نیباالتر موافقت با آن دیتمد

 منابع محل از حکم نیا ياجرا. است مجاز موعد از شیپ یارفاق سنوات بدون و کشور یعموم محاسبات
 .است پرداخت قابل یدولت اموال يواگذار و ها دستگاه

 مؤسسات ،یدولت يها شرکت يرنقدیغ و ينقد يها یپرداخت ریسا و ایمزا و حقوق شیافزا سقف -122
 قانون) 5( ماده موضوع ها مهیب و بانکها ،یردولتیغ یعموم مؤسسات و نهادها دولت، به وابسته یانتفاع
 از. گردد یم نییتع رانیوز أتیه توسط 1392 سال در خود رانیمد و کارکنان به يکشور خدمات تیریمد
 سال بودجه هیاصالح در. است ریامکانپذ ادشدهی سقف در مذکور يشرکتها بودجه ياجرا سال، يابتدا

 عنوان، هر تحت پاداش ا،یمزا و حقوق لیقب از يرنقدیغ و ينقد پرداخت شیافزا مذکور، نیعناو 1392
 رهیمد أتیه ياعضا و رانیمد و کارکنان به يرنقدیغ و ينقد يکمکها نیهمچن و آن رینظا و يدیع

 آنها مورد در قانون شمول که ییشرکتها و یدولت يشرکتها و یردولتیغ یعموم مؤسسات و نهادها
 1392 سال مصوب بودجه در منظورشده یقانون يها پرداخت بر عالوه است، نام حیتصر ای ذکر مستلزم
 .است ممنوع مزبور يها شرکت
 از شیب يتصد تیممنوع قانون نیمشمول ریسا و فیرد دارندگان و یاجرائ يها دستگاه کارکنان تیعضو

 تابعه و وابسته يشرکتها ای یدولت يها شرکت رهیمد أتیه در 11/10/1373 مصوب شغل کی
 قالب در فقط رموظفیغ و موظف صورت به یردولتیغ یعموم ينهادها و مؤسسات و یدولت يها شرکت



 

 قانون استناد به جمله از نحو هر به یافتیدر هرگونه و بوده مجاز ایمزا و حقوق افتیدر با تیمأمور
 .است مجاز صندوق کی و محل کی از فقط آن يبعد اصالحات و تجارت

 نیتأم یعموم بودجه منابع محل از آنها اعتبارات از یقسمت ای و تمام که یحقوق اشخاص هیکل -123
 یعموم محاسبات قانون) 5( و) 4( ،)3( ،)2( مواد در مذکور فیتعار با منطبق آنها یحقوق شکل و شود یم

 و مؤسسات حکم در ادشدهی قانون مقررات ياجرا لحاظ از مذکور اعتبارات مصرف در ست،ین کشور
 .ندیآ یم شمار به یردولتیغ یعموم ينهادها
 پنجم پنجساله برنامه قانون ) 51( ماده براساس صرفاً یانسان يروین استخدام 1392 سال يابتدا از -124

 هرگونه و است مجاز يکشور خدمات تیریمد قانون ربط يذ مواد و رانیا یاسالم يجمهور توسعه
 يها استخدام جبران يبرا یاجرائ دستگاه هر توسط یوجه هرگونه پرداخت و تخلف آن بر مازاد استخدام

 .است یاجرائ دستگاه مسؤول یقضائ بیتعق موجب و یعموم اموال در تصرف یرقانونیغ

 نظارت و بودجه -هفتم
 محل از) %10( درصد ده معادل يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها از کی هر اعتبار شیافزا -125
 اعتبارات مورد در حکم نیا اعمال. است مجاز دستگاه هر يا نهیهز اعتبارات ریسا در ییجو صرفه
 نظارت و يزیر برنامه معاونت دییتأ و ربط يذ يدستگاهها شنهادیپ به منوط فیرد دارندگان و ها دستگاه
 .است طرح اعتبارات کل سقف در جمهور سیرئ يراهبرد

 و رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 214( ماده »ب« بند ياجرا در -126
 اتیعمل شروع يبرا مکلفند یاجرائ يدستگاهها هیکل ،یردولتیغ بخش يها تیظرف از استفاده منظور به

 ای و مجمع( مصوب بزرگ يطرحها ای و خود یمل يا هیسرما  ییدارا تملک يها طرح و ها پروژه یاجرائ
 کشور بودجه و برنامه قانون) 23( و) 22( مواد تیرعا با یدولت يشرکتها) یداخل منابع محل از دولت
 :کنند اقدام لیذ روش به مناقصات يبرگزار قانون و 10/12/1351 مصوب

 صاحب پروژه شرکت به را) ها پروژه( طرحها يبردار بهره و اجراء ،یمال منابع نیتأم قرارداد -1-126
 ساتیتأس دیخر شیپ يبرا آنها با و کنند واگذار شود یم سیتأس منظور نیهم به صرفاً که تیصالح
 دیخر شیپ ای و درازمدت دیخر ،)ب نوع( ساتیتأس از یبخش ای تمام درازمدت اجاره ،)الف نوع(ی احداث
 مشارکت انواع ریسا ای و) د نوع(ي انرژ و آب ییکارآ بهبود ،)ج  نوع( طرح آن يدیتول خدمات و کاال

 .کنند  اقدام) هـ نوع(ی عموم خدمات ارائه يبرا یخصوص بخش با یعموم بخش
 شرکت ای و قرارداد مبلغ چهارم کی حداقل هیسرما با خاص یسهام شرکت پروژه شرکت -1 تبصره
 عقد يبرا سازنده ای و مانکاریپ ،يا مشاوره ،يگذار هیسرما يشرکتها و مؤسسات توسط که است  یتضامن
 .شود یم سیتأس پروژه انجام و قرارداد



 

 عموم به میمستق طور به که طرحها و ها پروژه نیا يدیتول خدمات و کاالها يگذار متیق -2 تبصره
 .شود یم نییتع خدمت ای کاال آن بازار نوع به توجه با و مربوط مقررات و نیقوان تیرعا با شود یم عرضه
 و یفن يکمکها بودجه فیرد ینیب شیپ از پس) هـ( نوع قرارداد در صرفاً است مجاز دولت -3 تبصره
 درصد چهل تا پروژه شرکت به ياسناد اعتبار شیگشا قیطر از و ازین مورد سنوات کیتفک به ياعتبار

 .کند اعطاء یمال کمک ساخت، يبرا گزار مناقصه دستگاه برآورد مبلغ) 40%(
 .است ممنوع پروژه شرکت تیریمد و يسهامدار در یدولت يدستگاهها و دولت مشارکت -4 تبصره
 بالمانع یاستان و ژهیو یاستان) يطرحها(ي ها پروژه در بند نیا موضوع يروشها يریکارگ به -5 تبصره
 .است

 قانون) 23( ماده موضوع یابالغ يها دستورالعمل طبق طرحها ياجرا یمـال منابع نیتــأم -2-126
 طرف پروژه شرکت عهده به) هـ نوع در دولت کمک تیرعا با( قرارداد نوع حسب کشور بودجه و برنامه
 .باشد یم قرارداد

 مدت به و نیتأم یاجرائ دستگاه توسط مربوط مقررات و نیقوان تیرعا با طـرح ازین مورد نیزم -3-126
 ریغ در رد،یگ یم قرار پروژه شرکت اریاخت در طرح از يبردار بهره نوع حسب سال پنجاه حداکثر

 .بود خواهد قرارداد موضوع از یجزئ طرح، ياجرا يبرا نیزم نیتأم صورت نیا
 و يزیر برنامه معاونت شنهادیپ با قانون نیا بیتصو از  پس دوماه حداکثر است موظف دولت -4-126

 رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک و ییدارا و ياقتصاد امور وزارت جمهور، سیرئ يراهبرد نظارت
 يبرقرار ای و پروژه شرکت نفع به یالیر و يارز ياسناد اعتبارات شیگشا شامل را بند نیا  نامه نییآ

 بند نیا موضوع يقراردادها قیتوث و) پروژه شرکت توسط ياعتبار خطوط و وام أخذ( الزم التیتسه
 نیتأم تیمسؤول صورت هر در. برساند بیتصو به را عامل يبانکها در الزم وثائق از یبخش عنوان به

 عهده بر) شده نییتع شیپ از( دولت یمال کمک سهم ياستثنا به ها طرح ياجرا و احداث یمال منابع تمام
 .است پروژه شرکت قیطر از مناقصه برنده) ومیکنسرس( مشارکت

. است دستگاه برعهده طرح ياجرا بر یاجرائ يدستگاهها نظارت و مطالعات يها نهیهز -5-126
 از مذکور يقراردادها یآت يها پرداخت و ها پرداخت شیپ شامل قرارداد طرف دستگاه تعهدات نیهمچن
 اعتبارات محل از یاجرائ يدستگاهها يها پرداخت ریسا بر مقدم ای و بوده ياسناد اعتبار شیگشا قیطر
 .گردد یم پرداخت و نیتأم قانون، در مربوط مصوب يها فیرد و ها دستگاه منابع و
 در مشخص مبالغ پرداخت بر یمبن یاجرائ دستگاه تعهد یگواه است مکلف یاجرائ دستگاه حساب يذ

 عنوان به بانکها و یمال مؤسسات به ارائه يبرا را بند نیا موضوع يقراردادها در شده نیمع يدهایسررس
 .دینما صادر پروژه شرکت توسط التیتسه افتیدر يبرا) 126-4 جزء موضوع قهیوث مکمل( قهیوث

 از یناش ییجو صرفه از حاصل منابع محل از و براساس صرفاً )د نوع( يقراردادها يها پرداخت -تبصره
 .ردیگ یم صورت ربط يذ قرارداد ياجرا



 

 مجاز پروژه شرکت بند، نیا موضوع يقراردادها يطرفها توافق صورت در پروژه احداث از  پس -6-126
 اشخاص به را تعهدات و منافع ،ییدارا مستحدثات، حقوق، ازات،یامت خود) آورده( سهم با متناسب است
 أخذ يبرا منافع و ییدارا حقوق، نیا از مقررات و نیقوان تیرعا با ای و کند واگذار تیصالح يدارا ثالث
 .دینما استفاده بهادار اوراق انتشار ای و التیتسه

 صاحب اشخاص به مورد حسب پروژه شرکت يشرکا سهام انتقال و نقل احداث، از پس -1 تبصره
 .است بالمانع قرارداد يها طرف توافق با تیصالح
 به پروژه منافع و پروژه شرکت حقوق از استفاده پروژه، احداث از  پس و اجراء دوره طول در -2 تبصره
 يها تیمسؤول حفظ و قرارداد يطرفها توافق با پروژه ياجرا يبرا یالیر و يارز یمال منابع نیتأم منظور
 .است بالمانع قرارداد در پروژه شرکت

 دو مناقصه يبرگزار با صرفاً بند نیا موضوع پروژه شرکت مؤسس) ومیکنسرس( مشارکت -7-126
 مناقصات یمال یابیارز. شود یم انتخاب) قبول قابل یمال مدل و یبازرگان یفن شنهادیپ با( يا مرحله

 قرارداد، یاحتمال مهیب نهیهز جمله از( پروژه شرکت به یپرداخت کل حال ارزش نیکمتر براساس
 يبردار بهره و ساخت دوره التیتسه سود و نهیهز ،یآت يها پرداخت قرارداد، عقد سال پرداخت شیپ

 .ردیگ یم صورت) %25( درصد وپنج ستیب تا) %15( درصد پانزده ساالنه نرخ احتساب با) مورد حسب
 ای و یمال و يگذار هیسرما مؤسسات یرسم یگواه متضمن دیبا گران مناقصه یمال شنهادیپ -1 تبصره
 در رانیا یاسالم يجمهور يمرکز بانک ای و بهادار اوراق بورس سازمان از مجوز يدارا يبانکها

 .باشد پروژه یمال نیتأم خصوص
 طرح از يبردار بهره از  قبل پروژه شرکت به دولت يکمکها و ها پرداخت ریسا پرداخت، شیپ -2 تبصره
 .ردیگ یم صورت معتبر ضمانتنامه أخذ مقابل در صرفاً
 به يشنهادیپ پرداخت باز حال  ارزش نسبت نیتر مناسب براساس) د نوع( مناقصه در برنده -3 تبصره
 .بود خواهد شده ییجو صرفه يانرژ ای آب يها  نهیهز حال  ارزش

 براساس مورد حسب دیبا قرارداد طرف  پروژه شرکت و ها مناقصه در کننده مشارکت يها شرکت -8-126
 نیا موضوع يها طرح احداث و اجراء نیهمچن. باشند شده تیصالح صیتشخ ،یابالغ يها دستورالعمل

 .ردیگ صورت الزم يها استاندارد تیرعا با و تیصالح صاحب مانکارانیپ توسط صرفاً بند
 نرخ ،یاجرائ دستگاه تعهدات مهیب از استفاده امکان مورد حسب موظفند یاجرائ يها دستگاه -9-126

 نیهمچن و قرارداد عقد پرداخت  شیپ مبلغ گران، مناقصه یمال شنهادیپ ارقام حال ارزش محاسبه ساالنه
 همه به مناقصه اسناد در مشخصاً را) هـ نوع( پروژه به دولت یمال کمک پرداخت نحوه و مبلغ ،يزمانبند
 .ندینما اعالم گران مناقصه

 و) 47( ،)46( مواد براساس که تمام مهین يطرحها ياجرا ادامه مورد در یاجرائ يها دستگاه -10-126
 مجازند زین باشند افتهی خاتمه ای و شده فسخ مانها،یپ ریسا در متناظر مواد ای و مانیپ یعموم طیشرا) 48(

 .کنند اقدام بند نیا براساس



 

 برنده پروژه همان مناقصه در بند نیا روش به مجدداً و افتهی خاتمه قراردادشان که یمانکارانیپ مورد در
 اضافه آنها دیجد قرارداد مبلغ به قیتشو عنوان به ساخت، برآورد مبلغ) %2( درصد دو زانیم به شوند، یم
 .شود یم

 اطالعات، عیتجم امور است موظف جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت -11-126
 نیب یهماهنگ شرکتها، تیصالح صیتشخ ها، دستورالعمل نیتدو ها، نیتضم و مجوزها أخذ لیتسه

 ،يگذار هیسرما ندیفرآ يانداز راه يبرا یخصوص -یعموم مشارکت از يراهبرد یبانیپشت و دستگاهها
. کند ارائه یاسالم يشورا مجلس به را مربوطه اقدامات گزارش و دهد انجام را يبردار بهره و ساخت

 .آورند عمل به را معاونت آن با الزم یهماهنگ موظفند یاجرائ يدستگاهها
 یاستان يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها مورد در ها استان یفن يشورا اریاخت یالیر سقف -127
 .شود یم اصالح متوسط معامالت نصاب برابر
 اتیعمل خاتمه به منوط قانون نیا جداول در مندرج اجراء و مطالعه به مربوط يها طرح ياجرا -128

 رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 215( ماده فیتکال و احکام تیرعا و مطالعه
 .است
 نییتع اعتبارات مصرف يبرا یفیتکال و احکام که خاص و عام نیقوان هیکل 1392 سال در -129
 معاونت با متبادله يها موافقتنامه و قانون نیا جداول و احکام ارقام، ن،یعناو شرح به اند، کرده
 قابل ها، یوصول حدود در و مصوب اعتبارات سقف در و جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه
 .است نهیهز و پرداخت تعهد،
 يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( ماده موضوع يها شرکت هیکل یعموم مجامع صورتجلسات -130
 مجمع عضو ییدارا و ياقتصاد امور ریوز و جمهور سیرئ يراهبرد نظارت  وي زیر برنامه معاون که

 معتبر شود، امضاء نفر دو نیا از یکی توسط و باشد داشته يرأ نصاب که یدرصورت باشند، یم  آن یعموم
 حداکثر مکلفند ییدارا و ياقتصاد امور ریوز و جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاون. است
 نظر اعالم صورتجلسه رد ای و دییتأ به نسبت آنان دفتر به صورتجلسه لیتحو زمان از ماه کی ظرف
 .شود یم یتلق دشدهییتأ صورتجلسه مقرر موعد در نظر اعالم عدم درصورت. ندینما

 ماده موضوع یاستان و یمل یاجرائ يدستگاهها هیکل بودجه، و برنامه قانون) 35( ماده ياجرا در -131
 درخصوص اطالعات یتمام مکلفند رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 222(

 منابع عملکرد واحده، ماده در مندرج احکام عملکرد جمله از 1392 و 1391 يسالها بودجه قانون عملکرد
 نیا به د،ینما یم مقرر جمهور سیرئ يراهبرد نظارت و يزیر برنامه معاونت که یبیترت به را مصارف و

 .ندینما ارائه معاونت



 

 ران،یا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون) 219( ماده حکم ياجرا در -132
 شماره وستیپ در مندرج یاجرائ يها برنامه از کیهر به مربوط يها تیفعال مکلفند یاجرائ يدستگاهها

 نظارت و يزیر برنامه معاونت با متبادله يها موافقتنامه در ربط يذ یکم اهداف همراه به را قانون نیا) 4(
 ياجرا عملکرد تیریمد و یابی نهیهز ها، تیفعال انتخاب یچگونگ. ندینما منظور جمهور سیرئ يراهبرد
 نظارت و يزیر برنامه معاونت توسط که است یدستورالعمل براساس یاجرائ يها دستگاه يا نهیهز بودجه
 .شود یم ابالغ دستگاهها به و هیته جمهور سیرئ يراهبرد

 یاجرائ يدستگاهها به یاختصاص درآمد و يا نهیهز -درآمد يفهایرد اعتبار پرداخت و صیتخص -133
 ياستثنا به کشور یعموم محاسبات قانون) 5( ماده و يکشور خدمات تیریمد قانون) 5( ماده موضوع
 قانون) 20( ماده) ب( بند مشمول يدستگاهها و یپژوهش و یعال آموزش مؤسسات و مراکز ها، دانشگاه
 ریسا محل از مربوط دستگاه که ياعتبار احتساب با رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله برنامه

 .دیآ یم عمل به دارد، یم افتیدر ها فیرد
 يدستگاهها به ،يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها ياجرا در عیتسر و نیریخ قیتشو منظور به -134
 نیهمچن و قانون نیا) 1( شماره وستیپ در مندرج يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها يمجر یاجرائ

 تمام شود یم داده اجازه استانها يزیر برنامه يشورا مصوب یاستان يا هیسرما يها ییدارا تملک يطرحها
 توسط یافتیدر التیتسه سود نیتأم يبرا را طرح هر يا هیسرما يها ییدارا تملک اعتبارات از یبخش ای
 یاجرائ دستگاه اریاخت در طرح همان ياجرا منظور به که ياعتبار مؤسسات و یبانک شبکه از نیریخ
 و نیتأم ریخ توسط الزم یبانک نیتضم. ندینما منظور یقطع نهیهز به و پرداخت ردیگ یم قرار ربط يذ

 و یدولت يبخشها يا هیسرما يها ییدارا تملک طرح ياجرا يسازوکارها براساس يمجر انتخاب
 به یاجرائ دستگاه دییتأ با ياعتبار مؤسسه و بانک توسط شده گرفته وام مبالغ. شود یم انجام یعموم
 .رسد یم رانیوز أتیه بیتصو  به بند نیا یاجرائ نامه نییآ. گردد یم پرداخت يمجر
 وابسته يسازمانها و قوه نیا يا هیسرما يها ییدارا تملک اعتبارات است مجاز هیقضائ قوه سیرئ -135
 برنامه قانون) 224( ماده) ل( بند و دولت یمال مقررات از یبخش میتنظ قانون) 79( ماده تیرعا با را

 .دینما جا جابه اعتبارات جمع سر در شیافزا بدون رانیا یاسالم يجمهور توسعه پنجم پنجساله
 التیتسه قیطر از که ییطرحها ياجرا روند در ریتأخ از يریجلوگ و يور بهره يارتقا منظور به -136
 و يزیر برنامه معاونت شوند، یم یمال نیتأم یاسالم توسعه بانک و یجهان بانک بلندمدت يا توسعه یمال

 اعتبار و یداخل سهم) %100( صددرصد صیتخص به نسبت است مکلف جمهور سیرئ يراهبرد نظارت
 .دینما اقدام مربوط مصوب اعتبارات محل از مذکور يطرحها یالیر

) 5( ماده موضوع یاجرائ يها دستگاه توسط عنوان هر تحت یوجه هرگونه پرداخت و افتیدر -137
 موضوعه نیقوان چهارچوب در دیبا یعموم محاسبات قانون) 5( ماده و يکشور خدمات تیریمد قانون
 محسوب یعموم اموال در یرقانونیغ تصرف حکم در ر،یغ پرداخت و افتیدر هرگونه و بوده کشور



 

 مسؤول مورد حسب یمال رانیمد و حسابان يذ  ن،یمعاون ربط، يذ مقامات و مسؤوالن هیکل و شود یم
 .هستند حکم نیا ياجرا
 ادیبن اریاخت در را استانها یعمران اعتبارات از) %8( درصد هشت حداقل استان يزیر برنامه يشورا -138

 يبهساز و عمران يطرحها ياجرا صرف تا دهد یم قرار شهرستان و استان یاسالم انقالب مسکن
 .شود استان يروستاها

 آثار يدارا که را خود مصوبات هیکل است موظف میتحر با مقابله ژهیو ریتداب ستاد 1392 سال در -139
 يبرا کتباً بیتصو از پس ساعت چهار و ستیب یط است، قانون نیا با مرتبط و يتجار و یمال ،ياقتصاد

 ای قانون خالف را مصوبه اگر اعضاء از کیهر. دینما ارسال یمل تیامن یعال يشورا یاصل ياعضا هیکل
 ستاد مصوبه صورت نیا در. کنند تقاضا شورا سیرئ از را آن لغو توانند یم دهند صیتشخ کشور مصلحت

 و هفتاد و کصدی اصل تیرعا با بیتصو صورت در و مطرح یمل تیامن یعال يشورا جلسه در ریتداب
 مصوبه افتیدر خیتار از روز پنج یط يعضو چیه چنانچه. است اجراء قابل یاساس قانون) 176( ششم
 ستاد یقانون تیمسؤول رافع بند نیا مفاد. است اجراء قابل مصوبه نکند، را آن لغو يتقاضا ر،یتداب ستاد
 .ستین آن ياعضا و ژهیو ریتداب

 روش طبق کشور سراسر يها دانشگاه يقرارداد کارکنان يایمزا و حقوق پرداخت 1392 سال در -140
 .است انجام قابل 24/12/1385 مصوب کشور کل 1386 سال بودجه قانون) 19( تبصره) و( بند

 ییدارا تملک اعتبارات و جوانان و ورزش وزارت) 6( و) 1( فصل از ریغ يا نهیهز اعتبارات -141
 در) %75( درصد پنج و هفتاد نسبت به بودجه قانون در شده مشخص يها فیرد جز به آن يا هیسرما

 .است نهیهز قابل روستاها در) %25( درصد پنج و ستیب و شهرها
 محدوده از خارج و شهرها میحر از خارج یساختمان تخلفات جرائم و ساز و ساخت عوارض -142

 حساب به الیر) 1٫500٫000٫000٫000( اردیلیم پانصد و کهزاری سقف تا ياریده يدارا يروستاها
 انیم روستاها عمران و توسعه جهت در آن حاصل درآمد) %100( صددرصد تا زیوار استان نیمع خزانه
 .گردد نهیهز و عیتوز استان همان يها ياریده

 قانون) 5( ماده موضوع يشرکتها و یدولت مؤسسات و ها وزارتخانه توسط یوجه هرگونه پرداخت -143
 يرنقدیغ و ينقد صورت به هیهد ای کمک عنوان به یاجرائ يدستگاهها به يکشور خدمات تیریمد
 یدولت يها دانشگاه به که یمبالغ و شود یم ای شده نییتع مربوط یقانون مقررات در که يموارد در جز به
 آموزش ه،یعلم يها حوزه مساجد، ،یدولت یعال آموزش مؤسسات ،یدولت ییدانشجو يها خوابگاه احداث و
 و یورزش يها پروژه ،)ره( ینیخم امام امداد تهیکم کشور، یستیبهز سازمان جوانان، و ورزش پرورش، و

 .است ممنوع گردد، یم پرداخت ییروستا و یبهداشت



 

 اسناد و نیقوان در مندرج رانیا یاتم يانرژ سازمان فیتکال به توجه با است مکلف دولت -144
 تا را کشور کل 1392 سال بودجه قانون در مندرج مصوب اعتبارات) %90( درصد نود معادل یباالدست

 .دینما پرداخت خزانه توسط و صیتخص سازمان به یمال سال انیپا
 .است اجراء قابل 1392 سال در قانون نیا احکام -145
 .است االجراء الزم 1/1/1392 خیتار از قانون نیا -146
 نوزدهم مورخ شنبه کی روز یعلن جلسه در تبصره 59 و بند 146 شامل واحده ماده بر مشتمل فوق قانون
 30/3/1392 خیتار در و شد بیتصو یاسالم يشورا مجلس دو و نود و صدیس و هزار کی ماه خرداد

 .دیرس نگهبان يشورا دییتأ به
 


