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 كل كشور 1392قانون بودجه سال 
 

-ماده واحده و هزار هفت و هفتاد و ستيدو ون و يليث منابع بالغ بر هفت ميكل كشور از ح 1392بودجه سال  
ث مصارف بالغ بر هفت يال و از حي) ر7.277.064.510.000.000ون (يليارد و پانصد و ده ميليم چهار و شصت

) 7.277.064.510.000.000( ونيليپانصد و ده م ارد ويليم چهار شصت و وهزار  هفت و ست و هفتاديون و دويليم
 ر است:يال به شرح زير

 

 منابع و مصارف -اول
 

1- 
دولت از لحاظ درآمدها و  يمنابع بودجه عموم-1-1  

و مصارف  يو مال يا هيسرما يها ييدارا يواگذار
ها و تملك  نهيث هزيدولت از ح يعموم  بودجه

ون و يليبالغ بر دوم يو مال يا هيماسر يها ييدارا
صد و شصت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج يس
ون يليارد و پانصد و هفت ميليم
 ال شامل:ي) ر2.360.485.507.000.000(
كصد و يون و يليبالغ بر دوم يمنابع عموم 1-1-1 -

ارد و هفتصد يليك ميصد و هشتاد و يهزار و س چهار
 الي) ر2.104.381.735.000.000ون (يليو پنج م يو س

ها و  وزارتخانه ياختصاص يدرآمدها2-1-1 - 
ست و پنجاه و شش هزار يبالغ بر دو يمؤسسات دولت

ون يليارد و هفتصد و هفتاد و دو ميليكصد و سه ميو 
 الي) ر256.103.772.000.000(

، بانكها و مؤسسات يدولت يبودجه شركتها 2-1 -
ر يها و ساوابسته به دولت از لحاظ درآمد يانتفاع

صد و يون و سيلين اعتبار بالغ بر پنج ميمنابع تأم

ارد و يليپنجاه و هفت هزار و نهصد و شصت و سه م
) 5.357.963.995.000.000ون (يلينهصد و نود و پنج م

ر پرداختها بالغ بر پنج يها و سا نهيث هزيال و از حير
صد و پنجاه و هفت هزار و نهصد و يون و سيليم

ون يليارد و نهصد و نود و پنج ميليشصت و سه م
 الي) ر5.357.963.995.000.000(

2- 
ن و مقررات يت قوانين قانون با الزام به رعايا 1-2 -

قابل اجراء  يدولت يحاكم بر دستگاهها يعموم
باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل  يم

منابع) صرفاً با  ي(در حدود وصول ن قانونيمصارف ا
) قانون برنامه پنجساله 224( (و) ماده دت مفاد بنيرعا

ران مصوب يا ياسالم يپنجم توسعه جمهور
 ر است.يپذ امكان 15/10/1389
و منابع  يبانك مركز ير ارزياستفاده از ذخا 2-2 -

ن يصادره ا يمجوزها ياستثنا به  يصندوق توسعه مل
بودجه كل كشور به هر  يازهاين نيتأم يقانون برا

 شكل ممنوع است.
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 - يبه بخش دولت يالت بانكيهرگونه تسه ياعطا3-2
به  يبخش دولت يش خالص بدهيمشروط به عدم افزا

ران يا ياسالم يجمهور ياست. بانك مركز ينظام بانك
 ن حكم است.يا يمسؤول نظارت بر اجرا

در سال  يالت ارزيهرگونه استفاده از تسه 4-2 -
 يها ييش خالص دارايمشروط به عدم افزا 1392
 است. يبانك مركز يخارج

- يبرا يبانك مركز ياستفاده از خط اعتبار 5-2
ش مطالبات يمنوط به عدم افزا ياليالت ريپرداخت تسه
 است. يستم بانكياز س يبانك مركز

 - يبرا يبانك مركز ياستفاده از خط اعتبار6-2
ن يا ير از مجوزهايبه غ يالت ارزيپرداخت تسه

 قانون به هر شكل ممنوع است.
) قانون 224( (ل) ماده بند ياجرا ير راستاد7-2 - 

ران، يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
 يطرحها يفهايك از رديص اعتبار هر يكاهش تخص
 وست شمارهيمندرج در پ يا هيسرما يها ييتملك دارا

 ي%) صرفاً برا10( درصد ن قانون حداكثر تا دهي) ا1(
تملك  ياص اعتبار طرحهيش به سقف تخصيافزا
ن قانون در يا 1392با خاتمه سال  يا هيسرما يها ييدارا

و در داخل هر فصل و هر استان  يهر دستگاه اجرائ
ص ي%) در تخص10( درصد ش از دهيمجاز است. تفاوت ب

تملك  ير طرحهايمصوب سا يفهايو پرداخت رد
ص يتخص يها تهيتوسط كم يا هيسرما يها ييدارا

نه ممنوع و در حكم اعتبار و پرداخت توسط خزا
 است. يدر اموال عموم يرقانونيتصرف غ

ران مكلف يا ياسالم يجمهور يبانك مركز 8-2 -
ن يت قوانين قانون با رعايا ياست در طول دوره اجرا
ر را اجراء يف زين بانك وظايو مقررات حاكم بر ا

شده را به صورت  نموده و گزارش اقدامات انجام
به  يك مركزس كل بانيق رئيماهانه از طر

 يبرنامه و بودجه و محاسبات و اقتصاد يها ونيسيكم
 د.يارائه نما ياسالم يمجلس شورا

 كشور يش مستمر منابع ارزيپا -الف
زان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و ين مييتع -ب

 آن ينظارت بر حسن اجرا
ت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه يريمد -پ

 يدر تجارت خارج يريپذ رقابت
ه حساب يارز جهت تسو يمت محاسباتين قييتع -ت

 كل كشور يدار و خزانه يوزارت نفت، بانك مركز
 

 انساين يوريه و نيد، سرمايتول -دوم

 نفت و گاز
 

3- 
ت بر يت و حاكمياعمال حق مالك يدر راستا 1-3 -

احكام  يمنظور اجرا ز بهيمنابع نفت و گاز كشور و ن
 ياسالم يوسعه جمهورقانون برنامه پنجساله پنجم ت

ن دولت يه حساب بيو نحوه تسو يران رابطه ماليا
ق يكل كشور) و وزارت نفت از طر يدار (خزانه

ه مصارف يربط بابت كل يتابعه ذ يشركت دولت
 يادشده و شركتهايشركت  يا نهيو هز يا هيسرما
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ع متقابل، يالت بيتابعه از جمله بازپرداخت تسه
د و ي، حفظ سطح تول ديالت، توليبازپرداخت تسه

، يعيد نفت و گاز طبيش توليو افزا يانتيبرداشت ص
نه صادرات با احتساب يز هزيو ن يگذار هيسرما
م يف) چهارده و نيمه(سيحمل و ب يها نهيهز

عانات ي%) از ارزش نفت (نفت خام و م5/14درصد(
 يها به مجتمع يليتحو يعانات گازيو م ي) صادراتيگاز

بابت  يزيتها و مبالغ وارر شركيو سا يميپتروش
مت يبراساس ق يداخل يشگاههايخوراك پاال

 1392سال  يمت فروش داخليبه ق ينفت يها فرآورده
م سود يات و تقسيها معاف از مال نهيپس از كسر هز

شود.  ين مييعنوان سهم آن شركت تع سهام به
) قانون برنامه 229( منظور تحقق مفاد ماده ن بهيهمچن

ران مازاد يا ياسالم يوسعه جمهورپنجساله پنجم ت
مت و مقدار صادرات يش قياز افزا يناش يمنابع ارز

 يمحاسبات ينسبت به مبان يعانات گازينفت خام و م
 ين بند پس از كسر سهم صندوق توسعه مليموضوع ا

 ي) دالر از ابتدا7.000.000.000( ارديليدر سقف هفت م
ظور من ماهه صرفاً به و در مقاطع سه 1392سال 
ت ينفت و گاز با اولو يدر طرحها يگذار هيسرما

رد. يگ ين شركت قرار ميار اين مشترك در اختياديم
مبلغ مذكور به عنوان درآمد شركت محسوب 

شركت  يا هيز منابع سرمايشود و بابت تجه ينم
ربط  يق شركت تابعه ذيباشد. وزارت نفت از طر يم

%) 5/85م درصد(يمكلف است معادل هشتاد و پنج و ن
ه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت يبق

ن يشرح مقررات ا منظور و به كل كشور)  يدار (خزانه
ه حساب يكل كشور) تسو يدار بند با دولت (خزانه

ربط  يق شركت تابعه ذيد. وزارت نفت از طرينما
الزم را با  يتواند از محل سهم خود، قراردادها يم

مت ينفت و گاز براساس قد يتول ياتيعمل يشركتها
منعقد  ياتيشده و در چهارچوب بودجه عمل تمام
 د.ينما

) 38ن مفاد تبصره(يگزين بند جايمفاد ا 1392در سال 
كل كشور  1358بودجه سال  يحه قانونيال يدائم

 شود. يم يانقالب اسالم يشورا 27/5/1358مصوب 
 يمت معامالتيه، قياول ياز مباد يمت نفت صادراتيق
ه در هر ياول ياز مباد يكه نفت صادراتك بشي

مت نفت عرضه شده در بورس، متوسط يمحموله و ق
ه ياول ياز مباد يماه شمس كيدر  يمت نفت صادراتيق

 يداخل يشگاههايبه پاال يلينفت تحو ين برايو همچن
، يو خصوص ياعم از دولت يميپتروش يها و مجتمع

 يها محموله ي%) متوسط بها95نود و پنج درصد(
 است. ينفت مشابه در هر ماه شمس يصادرات

را  يعانات گازيكه خوراك نفت خام و م ييشگاههايپاال
مت يخود به ق يها به نسبت سهم صادرات فرآورده
مت ي% ق95ها ( ارانهيمذكور در قانون هدفمندكردن 

آن را به صورت  يو بها يداريج فارس) خريفوب خل
ران به يا يماسال يجمهور يق بانك مركزيارز و از طر

ز يكل كشور وار يدار د خزانهييمورد تأ يحسابها
) 84( (ح) ماده ) بند1( كنند، مشمول مفاد جزء يم

 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
 باشند. يران نميا

تابعه  يق شركت دولتيوزرات نفت مكلف است از طر
 ن جزء رايا يماهه عملكرد مال ربط در مقاطع سه يذ

 يب كارگروهيو تصو يد سازمان حسابرسييپس از تأ
 يو نظارت راهبرد يزير مركب از معاون برنامه

و نفت  ييو دارا يران امور اقتصاديجمهور و وز سيرئ
د يبا يو مال يكيزيف يه نهائيد. تسويه نمايتسو
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رماه سال بعد يان تيتا پا يبراساس گزارش حسابرس
 انجام شود.

تابعه  يق شركت دولتيز طربه وزارت نفت ا  -تبصره
 ارديليم شود در سقف هفت يربط اجازه داده م يذ
ش ياز افزا يناش ي) دالر مازاد درآمد ارز7.000.000.000(
 يعانات گازيمت و مقدار صادرات نفت خام و ميق

عانات ي) نسبت به تهاتر نفت خام، م3-1( موضوع جزء
 و يمانكاران داخليبا پ ينفت يها و فرآورده يگاز

زات و يكنندگان تجه ني، سازندگان كاال و تأميخارج
د. مقدار و ارزش ينها اقدام نما كاال بابت مطالبات آ

ق يهر محموله توسط وزارت نفت از طر ياليو ر يارز
ربط جهت اعمال حساب به  يتابعه ذ يشركت دولت

 شود. يكل كشور اعالم م يدار خزانه
عه تاب يق شركت دولتيوزارت نفت از طر 2-3 -
حاصل از  يها يافتيه دريربط مكلف است كل يذ

اعم از صادرات  يعانات گازيصادرات نفت خام و م
از   قبل را به هر صورت، پس يو سالها يسال جار

الحساب  يعنوان عل ع متقابل بهيب يها كسر بازپرداخت
متناظر  يه بندهاين بند و تسويموضوع ا يها پرداخت
ق يالفاصله از طرقبل ب ين بودجه سالهايدر قوان
 يمركز د بانك ييمورد نظر و مورد تأ يحسابها
مربوط در  يران به حسابهايا ياسالم يجمهور
 يمركز د. بانكيز نمايكل كشور وار يدار خزانه
ران مكلف است سهم وزارت نفت يا ياسالم يجمهور
 يربط را به حسابها يتابعه ذ يق شركت دولتياز طر

كل كشور در داخل  يارد د خزانهييآن شركت مورد تأ
پرداخت  يد آن بانك در خارج ازكشور براييو مورد تأ

كنندگان مواد و  مانكاران و سازندگان و عرضهيبه پ
 يجار يها نهيزات مربوط طرف قرارداد و هزيتجه
 يالت ماليتسه يقراردادها يز و برايشركت وار يارز

 ياسالم يجمهور يد. بانك مركزيق نمايتوث يخارج
طور  كلف است از وجوه حاصله هر ماهه بهران ميا

%) سهم وزارت 5/14م درصد(يمتناسب، چهارده و ن
(با احتساب  ربط يق شركت تابعه ذينفت از طر
 ست و شش درصديع متقابل)، بيب يها بازپرداخت

%) 2( درصد و دو ي%) سهم صندوق توسعه مل26(
(بابت  ن صندوقيسهم بازپرداخت برداشت از ا

) را به حساب مربوط 1391ه سال دانيپرداخت ع
%) درصد را با 5/57( ميز و پنجاه و هفت و نيوار

به  يكل كشور و با فروش مبالغ ارز يدار اعالم خزانه
ن حاكم يت قوانيه مصارف و با رعايكل ينرخ واحد برا
) قانون برنامه 81و بند (ج) ماده ( يبر بانك مركز

 ي، اعالمرانيا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور
ن بانك حداكثر معادل مبالغ مندرج در يله ايوس به
) 5( جدول شماره 210109و  210101 يدرآمد يفهايرد
ن قانون لحاظ و مازاد وجوه حاصله نسبت به سقف يا

ن ي) ا3-1( ادشده را با درنظر گرفتن جزءي يفهايرد
ارد يليبر اختصاص معادل هفت م يبند مبن

ق شركت يزارت نفت از طر) دالر به و7.000.000.000(
) قانون 229( ربط جهت تحقق مفاد ماده يتابعه ذ

ران يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
 د.يز نمايوار يره ارزيبه حساب ذخ

ق شركت تابعه يسهم وزارت نفت از طر 1تبصره  -
) 3-6( ) و3-1( يربط از محل منابع موضوع اجزا يذ
نفت و  يدر طرحها يذارگ هين بند فقط جهت سرمايا

 است.  نهيگاز قابل هز
) 1ر جزء(يقسمت اخ ياجرا يدر راستا2تبصره  - 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 84بند(ح) ماده(
 ياسالم يجمهور يران، بانك مركزيا ياسالم يجمهور

%) صادرات 26ست و شش درصد(يران موظف است بيا
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را  يارداتو يعيپس از كسر ارزش گاز طب يعيگاز طب
د. مبلغ يز نمايوار يبه حساب صندوق توسعه مل

ه يازدهم سال، محاسبه و تسوياز ماه  يزيوار
 شود. يم

وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش  3تبصره  -
د، فروش و يزان و مبلغ تولين جزء شامل ميعملكرد ا

، صادرات نفت يو گاز يمتقابل نفت عيوصول درآمد ب
 يونهايسيرا به كم يعياز طبو گ يعانات گازيخام، م
و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  ي، انرژياقتصاد
، ييو دارا ي، وزارت امور اقتصادياسالم يشورا

جمهور،  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه
وان محاسبات يران و ديا ياسالم يجمهور يبانك مركز

 د.يكشور ارسال نما
تابعه  يدولتق شركت يوزارت نفت از طر3-3 - 
ماه قبلِ  يان هرماه بهايربط موظف است تا پا يذ

و خوراك معادل  يعانات گازيخوراك نفت خام و م
به شركت  يليتحو يمياكتان افزا و نفت گاز پتروش

 يران را بر مبنايا ينفت يها ش و پخش فرآوردهيپاال يمل
 يدار ن بند به خزانهي) ا3-4) و (3-1( ياحكام اجزا

كل كشور در  يدار د. خزانهيز نمايكل كشور وار
) 38) و (16( ها، مواد ارانهيقانون هدفمندكردن  ياجرا

و  17/2/1387ات بر ارزش افزوده مصوب يقانون مال
ق ي(سهم وزارت نفت از طر ن بندي) ا3 -1( جزء

 يربط) مكلف است سهم طرفها يتابعه ذ يشركت دولت
به  يافتيران ماه بعد از محل مبالغ ديربط را تا پا يذ

ماهانه پرداخت كند و گزارش عملكرد  يزينسبت وار
 يونهايسيماهه به كم ن جزء را در مقاطع سهيا

و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس  ي، انرژياقتصاد
و نظارت  يزير و معاونت برنامه ياسالم يشورا

وان محاسبات كشور يجمهور و د سيرئ يراهبرد
 د.يارسال نما

ربط  يتابعه ذ يشركت دولت قيوزارت نفت از طر
 يمكلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بها

ها را وصول و ماهانه  يميشگاهها و پتروشيخوراك پاال
ز، يد. درصورت عدم واريز نمايكل وار يدار به خزانه

كل كشور مبالغ مربوط به  يدار ان هرماه خزانهيدر پا
 ربط وزارت يشركت تابعه ذ يماه قبل را از حسابها

الحساب برداشت خواهد نمود.  يصورت عل نفت به
 ينفت يها فرآورده يز بهاين درصورت عدم واريهمچن

ها به حساب  يميشگاهها و پتروشيو خوراك پاال
 ييو دارا يكل كشور وزارت امور اقتصاد يدار خزانه

مكلف است با اعالم وزارت نفت رأساً نسبت به 
ز آن به يبدهكار و وار يبرداشت از حساب شركتها

 د.يحساب خزانه اقدام نما
كل كشور و سازمان امور  يدار خزانه 1تبصره  -

 ياجرا يو وزارت كشور موظفند در راستا ياتيمال
ات برارزش افزوده ي) قانون مال39( ) و38( مواد

را  ينفت يها از محل فروش فرآورده يافتيعوارض در
 ند.يع نمايمحاسبه و توز 1392مت سال يبه ق

كل كشور مكلف است عوارض  يدار خزانه 2تبصره  -
ف يكشور را براساس تكل يهاياريها و دهيسهم شهردار

 صورت صددرصد ات بر ارزش افزوده بهيقانون مال
د. عدم يافته و ماهانه پرداخت نماي صي%) تخص100(

در اموال  يرقانونين بند در حكم تصرف غيا ياجرا
 است. يعموم

و  يآورده اصلمت پنج فريالتفاوت ق مابه 4-3 -
كنندگان  مصرف فروخته شده به ييسوخت هوا

ها  ن فرآوردهيا يا وارداتي يمت صادراتيبا ق يداخل
 يانتقال داخل يها نهيعالوه هز حسب مورد به
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ع، فروش، يخام معادل آنها و توز  ها و نفت فرآورده
ات برارزش افزوده يات و عوارض موضوع قانون ماليمال

نفت به حساب بدهكار   شيپاال يدر دفاتر شركتها
ش و پخش يپاال يق شركت مليوزارت نفت از طر

ق در يگردد و از آن طر يران ثبت ميا ينفت يها فرآورده
ز يكل كشور) ن يدار بدهكار حساب دولت(خزانه

 شود. يثبت م
تابعه  يوصول معوقات شركتها و سازمانها

) قانون محاسبات 48( ها مشمول حكم ماده وزارتخانه
 شود. يم 1/6/1366كشور مصوب  يعموم

كل كشور به حساب  يدار ن رقم در خزانهيمعادل ا
ش و يپاال يق شركت مليبستانكار وزارت نفت از طر

 يران منظور و عملكرد ماليا ينفت يها پخش فرآورده
صورت مستقل توسط شركت مذكور در  ن جزء بهيا

رماه پس از گزارش يان تيماهانه از پا يمقاطع زمان
-1( د كارگروه موضوع بندييبا تأ يمان حسابرسساز

كل كشور  يدار الحساب با خزانه يصورت عل ) به3
 يو مال يكيزيف يه حساب نهائيگردد و تسو يه ميتسو

 شود. يرماه سال بعد انجام ميان تيحداكثر تا پا
- يشركتها يا هيبازپرداخت تعهدات سرما 5-3

ع متقابل يب يتابعه وزارت نفت از جمله طرحها يدولت
ن يا ين مربوط، قبل و بعد از اجرايكه به موجب قوان

 يها نهين هزيشوند و همچن يا ميجاد شده و يقانون ا
حمل و  يها نهيصدور و فروش نفت با احتساب هز

 ادشده است.ي يعهده شركتها ف) بهي(س مهيب
تابعه  يق شركت دولتيوزارت نفت از طر -تبصره

نسبت به بازپرداخت تواند از سهم خود  يربط م يذ
قبل، از  يمنعقده سالها يو گاز يمتقابل نفت عيتعهدات ب
دان و درصورت عدم يد همان ميا عوايد يمحل تول

ر نفت يد وزيين با تأيادير ميد سايامكان از محل عوا
 د.ياقدام نما

تابعه وزارت نفت موظفند در  يشركتها 6-3 -
محل از  يا هيسرما ي، طرحهاياتيبودجه عمل يراستا

ر منابع را مطابق يا سايگفته و  شيسهم خود از درصد پ
و  يزير متبادله با معاونت برنامه يها با موافقتنامه
جمهور اجراء و گزارش عملكرد  سيرئ ينظارت راهبرد

دان و جداول يك هر ميد نفت و گاز را به تفكيتول
ص يو منابع تخص يگذار هيسرما يها طرحها و پروژه

 يكيزيشرفت فيزان پيه به همراه مشد نهيافته و هزي
ماهه به  ها در مقاطع سه ك از طرحها و پروژهيهر

ن بند ارائه ي) ا3-2) جزء(3ادشده در تبصره(يمراجع 
د يعمل نما يا گونه د. وزارت نفت موظف است بهينما

) 100.000.000.000.000ارد (يليكصدهزار ميكه حداقل 
ق شركت ينفت ازطر ال از منابع حاصل سهم وزارتير

 يدر طرحها يگذار هيربط، صرف سرما يتابعه ذ
 گردد. يو گاز ين مشترك نفتياديت ميمذكور با اولو

توانند  يتابعه وزارت نفت م يدولت يشركتها -تبصره
، سود خالص خود يقانون يه پرداختهايپس از كسر كل

انجام  ين منابع الزم برايرا حسب مورد جهت تأم
ت يادشده با اولوي يتهاشرك يا هيسرما يها نهيهز
 يب مجمع عموميبا تصو يو گاز ين مشترك نفتياديم

 يربط به حسابها يذ يآن شركتها و مراجع قانون
ه دولت در آن يش سرمايو افزا ياندوخته قانون

 ند.يشركتها منظور نما
نفت و  يها تابعه وزارتخانه يدولت يشركتها 7-3 -
خود را به  يو ارز يالير يه درآمدهايرو مكلفند كلين

ق يكه از طر يو ارز ياليمتمركز وجوه ر يحسابها
 يكل كشور به نام آنها نزد بانك مركز يدار خزانه
 ند.يز نمايشود وار يران افتتاح ميا ياسالم يجمهور
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كل كشور مكلف است متناسب با وصول،  يدار خزانه
دوازدهم بودجه مصوب وجوه  كيصورت  ماهانه و به

مصارف  يالذكر را برا فوق يسهم شركتها مذكور، 
 د.يبه آنها پرداخت نما ييو تملك دارا يجار

گاز، آب  منابع حاصل از فروش انشعابات برق،   -تبصره
 يربط به حساب خاص يذ يو فاضالب توسط شركتها

ز يشود وار ين مييكل كشور تع يدار كه توسط خزانه
افت از ي%) آن پس از در100درصد( گردد و صد يم

ن شركتها يا يا توسعه يطرحها يبرا حساب مذكور
 رسد. يمصرف م به
با  يواردات ينفت يها واردات و فروش فرآورده 8-3 -

عرضه هر فرآورده در  يت و استانداردهايفيت كيرعا
ن و مقررات مربوط توسط بخش يكشور در حدود قوان

 از پس است مكلف نفت وزارت مجاز است.  يخصوص
 يبازرگان نهپروا ،يمتقاض يشركتها يابيارز

 داتيتمه و صادر آنها تيفعال يبرا ينفت يها فرآورده
 و ساتيتأس از يريگ بهره امكان جمله از الزم
 يبرا مربوط يها نهيهز افتيدر با موجود يربناهايز

د. در هر صورت يا نمايمه را جزء نيا مفاد ياجرا
م بازار با در نظر گرفتن ين و تنظيت تأميمسؤول

موجود، با وزارت نفت  يرساختهايو ز يدات داخليتول
 است.

ربط  يق شركت تابعه ذيوزارت نفت ازطر9-3 - 
 يافت نرخ گاز، به ازايموظف است عالوه بر در

ال ي) ر100كصد(ي يعيمصرف هر متر مكعب گاز طب
ز يافت و پس از وارين دريعنوان عوارض از مشترك به

را تا  يافتين وجوه دريكل كشور، ع يدار به خزانه
ال ي)ر16.000.000.000.000ارد (يليشانزده هزارمسقف 

 يسات و خطوط لوله گازرسانياحداث تأس يصرفاً برا
ر، يت مناطق سردسيبه شهرها و روستاها، با اولو

آنها از  يكه برخوردار ييز و استانهايز، گازخيخ نفت
د. منابع ينه نمايگاز كمتر از متوسط كشور است، هز

ربط محسوب  يذعنوان درآمد شركت  مذكور به
 باشد. يات نميگردد و مشمول مال ينم

ال از ي) ر2.000.000.000.000ارد(يليدو هزار م  -تبصره
ن و يتأم يها، برا يمنابع حاصله متناسب با وصول

ت يمدارس با اولو يشيسامانه گرما ياستانداردساز
مدارس روستاها به وزارت آموزش و پرورش(سازمان 

رس كشور) اختصاص ز مداي، توسعه و تجهينوساز
 ابد.ي يم

ربط  يتابعه ذ يق شركت دولتيوزارت نفت از طر
به  يخطوط لوله گازرسان يمنظور اجرا مكلف است به

ستان و بلوچستان و ياستان س يشهرها و روستاها
ارد يليشرق هرمزگان، تا مبلغ پنج هزار م

 ارديليم هزار  ب سهيترت ال بهي) ر5.000.000.000.000(
 ارديليم هزار ال و دوي) ر3.000.000.000.000(
ال از محل مازاد تراز صادرات و ي) ر2.000.000.000.000(

 يها را به پروژه 1392در سال  يعيواردات گاز طب
مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجاه 

ال صرف توسعه ي) ر50.000.000.000.000ارد (يليهزار م
با  يسراسر يعيشگاهها و خطوط انتقال گاز طبيپاال
 كند. يت خطوط انتقال صادراتياولو

تابعه اجازه  يق شركتهايبه وزارت نفت از طر 10-3 -
، منوط به يا هين مصارف سرمايتأم يشود برا يداده م

 يتعهد و بازپرداخت اصل و سود از محل منابع داخل
ر و يت وزيص و مسؤوليادشده، با تشخي يشركتها

وزارت امور  يرعامل شركت مربوط با هماهنگيمد
(سازمان بورس و اوراق بهادار) و  ييو دارا ياقتصاد

ت يران و با رعايا ياسالم يجمهور يبانك مركز
) 10.000.000.000ارد (يلين و مقررات تا سقف ده ميقوان
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فروش  به يا صكوك نفتيو  يدالر اوراق مشاركت ارز
كل كشور  يدار نزد خزانه يبرساند و به حساب خاص

 .ديز نمايوار
ال يل وجوه حاصل از اوراق مذكور به ريتبد  -تبصره
 يد صرفاً به طرحهاين وجوه بايباشد و ا يممنوع م

 ابد.ياختصاص  يگذار هيسرما
ران مجاز يا ياسالم يجمهور يبانك مركز 11-3 -

دالر از محل  )10.000.000.000ارد (يلياست تا مبلغ ده م
تعهد و خود در خارج از كشور را منوط به  يمنابع ارز

الت از محل منابع ين تسهيبازپرداخت اصل و سود ا
ن منابع يتابعه وزارت نفت جهت تأم يشركتها يداخل

 يباالدست يوزارت نفت از جمله طرحها يطرحها
 يمشترك و خطوط لوله اصل يها نفت و گاز در حوزه
و خطوط انتقال نفت  ينفت يها انتقال گاز و فرآورده

صورت  مذكور به يكتهابه شر يعانات گازيخام و م
 اختصاص دهد. يخط اعتبار

ات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و يمال12-3 - 
 ات و عوارض مندرج دريگاز با توجه به مال

ن يكنندگان و همچن (قبوض) مصرف صورتحساب
بار در  كي، فقط يواردات يها و فرآورده يدينفت تول

 يت ملع آنها توسط شركيا توزيد يره توليزنج يانتها
ش يپاال ي(شركتهاينفت يها ش و پخش فرآوردهيپاال

ربط وزارت نفت و  يتابعه ذ ينفت) و شركتها
ربط وزارت  يتابعه ذ يو شركتها يگاز استان يشركتها

 يبر مبنا يع آب و برق استانيتوز يرو و شركتهاين
شود.  يافت ميمحاسبه و در يمت فروش داخليق

نزد  يات مزبور به حساب درآمد عموميمال
ن يز و عوارض طبق قوانيكل كشور وار يدار خزانه

 شود. يع ميموضوعه توز

اجازه داده  ييو دارا يبه وزارت امور اقتصاد 13-3 -
 ياسالم يجمهور يد بانك مركزييشود با اطالع و تأ يم
 يران در موارد لزوم مجوز افتتاح حساب در بانكهايا

و خارج د خود در داخل ييمورد تأ يردولتيو غ يدولت
تابعه وزارت نفت  يمتقاض يشركتها يكشور را برا

 د.يصادر نما
شود با  ياجازه داده م يگاز استان يبه شركتها14-3 - 

ارد يليهزار م ين وزارت نفت تا سقف سيتضم
 يالت جهت اجرايال تسهي) ر30.000.000.000.000(

فاقد گاز با  يبه روستاها و شهرها يخطوط گازرسان
ر و بازپرداخت پنجساله يدست مناطق سرياولو
ران يا ياسالم يجمهور يند. بانك مركزيافت نمايدر

 يق بانكهاين بند از طريا ياجرا يموظف به هماهنگ
 باشد. يعامل م

ق يشود از طر يبه وزارت نفت اجازه داده م 15-3 -
ده يربط، درآمد حاصل از مزا يتابعه ذ يدولت يشركتها

ن ياديه ميكل همراه نفت از يديتول يفروش گازها
شود،  يران را كه در حال حاضر سوزانده ميا ينفت

ه يتصف يعيمت گاز طبيسوم ق كيه يمت پايق يبرمبنا
حفاظت  يع، صرف طرحهايبه صنا يليشده تحو

 د.يتابعه نما ينفت و شركتها ست وزارتيز طيمح
رو اجازه داده ينفت و ن يها به وزارتخانه 16-3 -
 يع متقابل با بخشهايب يق قراردادهايشود از طر يم
 ين از روشهايريد آب شينسبت به تول يردولتيغ

آب و  ع برق، يو كاهش تلفات توز يافتيباز يحرارت
و  يگذار هيسرما يها نهياقدام و هز يانرژ يحاملها

شده  انجام يها ييجو سود متعلقه را از محل صرفه
 ند.يپرداخت نما

كار ن بند شامل سازويا ينامه اجرائ نييآ 17-3 -
كل كشور با وزارت نفت  يدار ه حساب خزانهيتسو
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كه  ين قرارداديربط و همچن يق شركت تابعه ذياز طر
از طرف دولت با شركت  يندگيوزارت نفت به نما

ات نفت، يعمل ين بند برايمزبور در چهارچوب مفاد ا
  رماه بهيان تيد، تا پاينما يش و پخش منعقد ميگاز، پاال

 ينفت و امور اقتصاد يها خانهشنهاد مشترك وزارتيپ
 يو نظارت راهبرد يزير و معاونت برنامه ييو دارا

رسد.  يران ميأت وزيب هيتصو جمهور به سيرئ
كه آثار  يالزم به نحو يحسابدار يها دستورالعمل

، در دفاتر يعانات گازيد و فروش نفت خام و ميتول
تابعه  يدولت يان شركتهايو حساب سود و ز يقانون

شنهاد يپ  وزارت نفت انعكاس داشته باشد به ربط يذ
 ييو دارا يد وزارت امور اقتصاديينفت و تأ  وزارت

 شود. يان مردادماه ابالغ ميه و تا پايته
- ياجرا يوزارت نفت مكلف است در راستا 18-3

و  يبخش كشاورز يور ش بهرهي) قانون افزا24ماده(
ن ينسبت به تأم 23/4/1389مصوب  يعيمنابع طب

%) از 20( ست درصديدار كردن حداقل ب تبار برقاع
رو و يد. وزارت نياقدام نما يكشاورز يچاهها

موظفند با درخواست  يع برق استانيتوز يشركتها
ن يشهرستانها، برق چاهها را تأم يجهادكشاورز

 ند.ينما
نرخ  1392شود در سال  يبه دولت اجازه داده م19-3 - 

فشرده  يعيگازطبو  ينفت يها ع فرآوردهيخدمات توز
قابل عرضه با  يها از ارزش فرآورده يرا معادل قسمت

 د.ين و اعمال نمايياقتصاد تع يب شورايتصو
ق يشود از طر يبه وزارت نفت اجازه داده م 20-3 -

 يصنعت ياحداث واحدها يربط برا يتابعه ذ يشركتها
گاز و نفت  يشگاههايوابسته به نفت و گاز مانند پاال

، يو تعاون ي، خصوصيردولتيبخش غ با يميو پتروش
اصل  يكل ياستهايس ي) قانون اجرا3( ت مادهيبا رعا

مشاركت  يو سقفها ي) قانون اساس44( چهل و چهارم
متناسب  يالت بانكين تسهيشده نسبت به تضم نييتع

 د.يبا قدرالسهم دولت اقدام نما
و  يوزارت نفت مكلف است نسبت به نوساز 21-3 -

عانات يلوله انتقال نفت خام و متوسعه شبكه خطوط 
سهم  ين منابع ماليو تأم ينفت يها و فرآورده يگاز

از يشگاهها اقدام و منابع مورد نيدولت در توسعه پاال
تر يمت هر لي%) ق5( درصد ش پنجيرا از محل افزا

 به عنوان عوارض و صددرصد ينفت يها فرآورده
 د.ين نمايموارد مذكور تأم ي%) برا100(

مازاد ارز حاصله نسبت به مبالغ  ياليعادل راز م4 - 
 ين قانون و پس از اجراي) ا3شده در بند( ينيب شيپ

ره يز به حساب ذخين بند و قبل از واري) ا3-1جزء(
 ي) دالر برا5.000.000.000ارد(يليم پنج يالي، معادل ريارز
 يبانيشامل وزارت دفاع و پشت ، يه دفاعيت بنيتقو
ج، يو بس ي، انتظامينظام يروهايمسلح، ن يروهاين

 ي) دالر برا400.000.000ون (يليچهارصدم ياليمعادل ر
 -يكالن مل يقاتيتحق يطرحها يت و اجرايريمد

 ياليو معادل ر يقات و فناوريعلوم، تحق يعال يشورا
ارتباط صنعت و  ي) دالر برا100.000.000ون (يليكصدمي

 يعلم يشگاهيت و توسعه شبكه آزمايدانشگاه، تقو
قات و يوزارت علوم، تحق -يت از فناوريران و حمايا

ز به يوار ابد. نحوه وصول و ي ياختصاص م يفناور
ب يتصو حساب خزانه و نحوه مبادله موافقتنامه به

 رسد. يران ميوز أتيه
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يصندوق توسعه مل 
 

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 84( ماده 5 -
 يسعه ملران موضوع صندوق تويا ياسالم يجمهور

 شود: ير اجراء ميبا اصالحات ز 1392در سال 
قانون  ياز اجرا ياز منابع ناش  %)10درصد( ده 1-5 -

الت يكشور جهت پرداخت تسه كل 1392بودجه سال 
  ، يه فنيتوج يدارا يبه طرحها يردولتيغ يبه بخشها

صورت پرداخت و  به يت متقاضيو اهل ي، مالياقتصاد
، منابع يآب و كشاورزدر بخش  ياليبازپرداخت ر

 ابد.ي يص ميست تخصيز طيو مح يعيطب
قانون  ياز اجرا ي%) از منابع ناش10( درصد ده 2-5 -

 ياليصورت ر كشور صندوق به كل 1392بودجه سال 
بخش  ياستثنا صنعت و معدن به يردولتيبخش غ يبرا

 ابد.ي يساخت مسكن اختصاص م
-تبصره يمعرفن دو جزء با ي%) از منابع ا2دودرصد( 

و  يستي(ره) و سازمان بهزينيته امداد امام خميكم
ثارگران يفوق به ا ي%) از اجزا10( درصد ن دهيهمچن

 ابد.ي ياختصاص م
دالر به  )2.000.000.000ارد (يليحداقل مبلغ دوم3-5 - 

 يشهر يقطارها يبرا يالت ارزيصورت تسه
ص يتخص يشهر يشهرها و حمل و نقل عموم كالن

 ابد.ي يم
 - ياز اجرا ي%) از منابع ناش18جده درصد(ه4-5

الت يكشور به صورت تسه كل 1392قانون بودجه سال
 يا تعاوني يگذاران بخش خصوص هيبه سرما يارز
نفت و گاز با  يباالدست يا توسعه يطرحها يبرا
ن وزارت نفت بدون ين مشترك با تضمياديت مياولو

 يديت نفت و گاز موجود در مخازن و توليانتقال مالك
 ابد.ي يص ميتخص

قانون  ياز اجرا ي%) از منابع ناش5( درصد پنج5-5 - 
 يالت ارزيكشور به صورت تسه كل 1392بودجه سال 

 يساله برا ما با اقساط حداقل دهيد هواپيخر يبرا
مطابق با  يرانيا يردولتيغ ييمايهواپ يشركتها

 ابد.ي يص مياساسنامه صندوق تخص
- شود: ير اصالح ميز(ط) به شرح  ) بند2( جزء 6-5

 يو تعاون يخصوص يالت به شركتهايتسه ياعطا« -2
 »يو مهندس يصادركننده كاالها و خدمات فن يرانيا

- يالير -يارز يطرحها يالين منابع ريتأم 7-5
گذار و بانك  هيب شده در بانكها بر عهده سرمايتصو

 عامل است.
- يردولتيو غ يدولت يران عامل بانكهايمد 8-5

خ درخواست يك هفته پس از تاري يحداكثر طموظفند 
 يصورت كتب از را بهيه مدارك مورد نيالت، كليتسه

ه يل كليبرسانند و پس از تحو يبه اطالع متقاض
 يدوماه نسبت به بررس يمدارك موظفند حداكثر ط

 يت متقاضيطرح و اهل يو مال ي، اقتصاديه فنيتوج
 يد به صندوق توسعه مليياقدام و در صورت تأ

 يأت عامل صندوق توسعه مليس هيند. رئيارسال نما
نظر در  حداكثر ظرف پانزده روز نسبت به اعالم

ت يالت در قالب قرارداد عامليرابطه با پرداخت تسه
 يكند. بانك عامل حداكثر ط يربط اقدام م يبا بانك ذ

 يالت به متقاضيماه نسبت به عقد قرارداد تسه كي
 كند. يرداخت ماقدام و ظرف دو هفته آن را پ
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و  يدولت موظف است گزارش جدول موجود  -تبصره
را همراه  1392سال  يگردش وجوه صندوق توسعه مل

أت عامل يد. هيارائه نما 1393حه بودجه سال يال
را  يموظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه مل

 يونهايسيان هر فصل به كميماهه در پا به صورت سه
 يمحاسبات مجلس شورا و برنامه و بودجه و ياقتصاد
 د.يارائه نما ياسالم

در مناطق محروم  يگذار هيبه منظور سرما 6 -
ران يع ايصنا يگسترش و نوساز يها كشور، به سازمان

ع يمعادن و صنا يدرو)، سازمان توسعه و نوسازي(ا
 يصنعت يشهركها يدرو) و شركتهايميران (ايا يمعدن

ا بخش شود ب يران اجازه داده ميع كوچك ايو صنا
%) 49تا سقف چهل و نه درصد ( يو تعاون يخصوص

 ند.يمشاركت نما يدر قالب شخص حقوق
) قانون برنامه 84( (ح) ماده ) بند2( تبصره 7 -

ران در سال يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور
د ييتأمورد  يها و حساب«با اضافه شدن عبارت  1392

 ود.ش ياجراء م» ردر خارج از كشو يبانك مركز
 

 ديت از توليمحا
 
ه و كار يد و سرمايت از توليحما يدر راستا 8 -
ران اجازه يا ياسالم يجمهور يبه بانك مركز يرانيا

 ونيليارد و پانصد ميليم شود، معادل مبلغ سه يداده م
، صنعت و يكشاورز ي) دالر نزد بانكها3.500.000.000(

تا  دينما يگذار ران، سپردهيمعدن و توسعه صادرات ا
 ين و مقررات از سويت قوانيمبلغ مذكور با رعا

صنعت،  يها وزارتخانه يعامل و با معرف يبانكها
در قالب  يقات و فناوريمعدن و تجارت و علوم، تحق

بخش  يديتول يه در گردش واحدهاين سرمايتأم
 ان اعطاء شود.يبن دانش يو شركتها يردولتيغ

- ونيلياه مارد و هفتصد و پنجيليك ميمبلغ  1تبصره 
الت ي) دالر از منابع مذكور در قالب تسه1.750.000.000(

وزارت  يبا معرف يه در گردش به شكل ارزيسرما
بخش  يديتول يار واحدهايدر اخت يجهادكشاورز

ش يرد تا در جهت استمرار و افزايگ يقرار م يردولتيغ
 نه شود.يهز ين داميد پروتئيتول

ء حداكثر ظرف ن جزيا ينامه اجرائ نييآ 2تبصره  -
صنعت، معدن و تجارت و  يها دوماه توسط وزارتخانه

 يمعاونت علم يو همكار يبا هماهنگ يجهادكشاورز
س سازمان استاندارد يجمهور و رئ سيرئ يو فناور

ران يأت وزيب هين و پس از تصويه، تدويران تهيا
 گردد. يابالغ م

اطالعات اجازه داده  يبه وزارت ارتباطات و فناور 9 -
رساخت نسبت يق شركت ارتباطات زيشود از طر يم

 يبرنوريف يها در پروژه يگذار هيبه مشاركت و سرما
باند  يو كسب سهم مناسب از بازار پهنا يالملل نيو ب

 د.يمنطقه اقدام نما
اطالعات اجازه داده  يبه وزارت ارتباطات و فناور 10 -
ف يب دولت، درآمد حاصل از تكاليشود با تصو يم

پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و  مقرر در
ت يه با اولويو پا ياجبار يخدمات عموم يها برنامه
جاد دفاتر يت دفاتر موجود و ايو كمك به تقو ييروستا
 ICT( يياطالعات روستا يد ارتباطات و فناوريجد
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 صورت به 530000-35 فيرد محل ) از ييروستا
 تورهااپرا مشاركت از استفاده با و يخرج -يجمع
 .برساند مصرف به

قانون برنامه پنجساله   )133بند(و) ماده( يدر اجرا 11 -
رو يران، به وزارت نيا ياسالم يپنجم توسعه جمهور

و  يان بخش خصوصيشود با متقاض ياجازه داده م
 يروگاه و دارنده موافقت اصولياحداث ن يتعاون

روگاه براساس ضوابط قانون برنامه پنجساله ياحداث ن
د يران قرارداد خريا ياسالم يم توسعه جمهورپنج
 د.يبرق منعقد نما ينيتضم

- ت مادهيشود با رعا يرو اجازه داده ميبه وزارت ن 12
 ي) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور133(

 يو تعاون يان بخش خصوصيران، با متقاضيا ياسالم
آب و  ينيد تضميقرارداد خر  روگاه،ياحداث سد و ن

م يمنظور تنظ د. بهيصورت بلندمدت منعقد نما به  برق
دكننده از يبازار صادرات در فروش برق، سهم هر تول

د همان سال ياز كل تول يصادرات معادل سهم و
 باشد. يم

سازمان گسترش و  1383سال  يزيوجوه وار 13 -
 يران و سازمان توسعه و نوسازيع ايصنا ينوساز
د سهام نزد يت خردرو) جهيميدرو و ايران (ايمعادن ا

ه دولت ين سرمايعنوان تأم بانك صنعت و معدن به
نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن سه هزار و 

ال از محل منابع ي) ر3.300.000.000.000( ارديليصد ميس
ا ي  ا اموال،يالشركه  سهام، سهم يحاصل از واگذار

مت يا منابع حاصل از فروش آنها با قيبنگاهها 
و  ير امور اقتصاديد وزييمورد تأ روز يكارشناس

ر صنعت، معدن و تجارت به حساب يو وز ييدارا
اجراء  يگردد تا در راستا يز ميمذكور وار يها سازمان

نه يافته هزيمناطق كمتر توسعه  يو اتمام طرحها

ون يليست ميمبلغ دو يالين معادل ريشود. همچن
 نزد يره ارزيدالر از سپرده حساب ذخ )200.000.000(

ه يش سرمايعنوان افزا صندوق ضمانت صادرات به
ه يابد و تسوي ين صندوق اختصاص ميدولت به ا

ون يليست ميمبلغ دو يالين معادل ريگردد. همچن يم
نزد  يره ارزي) دالر از سپرده حساب ذخ200.000.000(

ه يش سرمايعنوان افزا صندوق ضمانت صادرات به
ه يسوابد و تي ين صندوق اختصاص ميدولت به ا

 گردد. يم
و  يدولت يو اعتبار يه بانكها و مؤسسات ماليكل 14 -

عامل موظفند (درصورت درخواست  يخصوص
الت ي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيمتقاض
 ينسبت به آزادساز يديتول يبه واحدها يپرداخت

زان يم قه مناسب بهيل وثيا تبديمازاد و  يها قهيوث
 ند.يدرخواست اقدام نماالت، حسب يمانده تسهيباق
ل يو تسه ين ماليتأم يها نهيبه منظور كاهش هز 15 -

جاد اشتغال، يد و ايت از توليو حما يگذار هيدر سرما
ت يري) قانون مد5( موضوع ماده ياجرائ يبه دستگاهها

 ي) قانون محاسبات عموم5( و ماده يخدمات كشور
شود در صورت درخواست  يكشور اجازه داده م

و  يافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكيدر يجا هب يمتقاض
ر اوراق يچك) و سا ي(به استثناير اسناد تجاريا ساي

نقد  يا بخشير اسناد با ارزش معتبر و يا سايبهادار و 
كه در موارد مربوط به  ياقساط، به نحو يو مابق

وصول وجه تا  ين الزم برايتضم يعموم يدرآمدها
 ند.يافت نمايرأخذ گردد، د يماه سال جار  بهمن

د و اشتغال، بانكها و يت از توليمنظور حما به 16 -
 يمجوز از بانك مركز يدارا يو اعتبار يمؤسسات مال

، يره بانك با درخواست متقاضيمد أتيد هييپس از تأ
د ياصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررس
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د گذشته و معوقه يسررس يا ارزي ياليالت ريتسه
ت يبابت فعال يا حقوقيو  يقيحقبه اشخاص  يپرداخت

 يو خدمات ي، كشاورزي، معدنيصنعت يديدر امور تول
به  يافتيالت دريرا كه در بازپرداخت اقساط تسه

اند و قادر به پرداخت  ل موجه دچار مشكل شدهيدال
بار و تا  كي يستند، براين يافتيالت درياقساط تسه

د يط و از سرفصل مطالبات سررسيسال تقس پنج
مه ين جريند. همچنيه و معوق خارج نماگذشت

ف تا آن زمان و انجام ين تكليير پس از تعيخسارت تأخ
 يا مؤسسه ماليد بانك ييه حساب كامل مورد تأيتسو

ن يكه در ا يشود به نحو يبخشوده م يو اعتبار
د حداكثر معادل نرخ يالت جديموارد، نرخ سود تسه

اعتبار پول و  ين شده توسط شوراييالت تعيسود تسه
ه يتسو يبرا يا حقوقي يقيباشد. چنانچه اشخاص حق

ند يعامل مراجعه ننما يمعوق خود به بانكها يهايبده
ت يشود با رعا يره بانكها اجازه داده ميأت مديبه ه
ارد يليش از پنج ميمطالبات ب ين و مقررات، برايقوان

ر اموال منقول و يال خود از ساي) ر5،000،000،000(
به بانكها اقدام  يلين مازاد بر وثائق تحورمنقول آنايغ
 ند.ينما
ه يها و استفاده از سرما نهيمنظور كاهش هز به 17 -

ا يد كاال يدر تول يو تعاون يخصوص يردولتيبخش غ
%) 10( درصد شود تا ده يخدمت، به دولت اجازه داده م

مربوط در  ياجرائ يدستگاهها يفهاياز اعتبار رد
ن كسر و معادل آن از ن قانوي) ا7( جدول شماره

ن قانون با ي) ا9( مربوط در جدول شماره يفهايرد
ا يد كاال ينسبت به خر يت اصول قانون اساسيرعا

شنهاد ين بند با پينامه ا نييد. آيخدمت اقدام نما
جمهور  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه

ماه بعد  كيحداكثر تا  ييو دارا يو وزارت اموراقتصاد

ران يأت وزيب هيتصو ن قانون بهيب ايصواز ت
 رسد. يم

پول و اعتبار،  يق شورايدولت مكلف است از طر 18 -
) قانون برنامه 93عالوه بر منابع مندرج در ماده(
ران، از يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور
شده و فروش اموال و  محل وصول اقساط وجوه اداره

ارد يليامالك مازاد تا سقف پنج هزار م
 يه سه بانك تخصصيال سرماي) ر5.000.000.000.000(

و توسعه  ي(بانك صنعت و معدن، كشاورز يدولت
 يالت به بنگاههايتسه يمنظور اعطا صادرات) را به

 ش دهد.ي، افزايديتول
- يش بازدهيافزا يطرحها يمنظور اجرا به 19
 يروگاههايت نصب بخش بخار در نيروگاهها با اولوين
 يها يتوسعه استفاده از انرژ  ،يبيكل تركيس

مصرف،  يساز نهيكاهش تلفات، به ر، يدپذيتجد
ش سهم يع و افزايدر مصرف سوخت ما ييجو صرفه 

شود  يرو اجازه داده ميصادرات سوخت، به وزارت ن
 ارديليست هزار ميكصد و بيتا سقف 

ع متقابل با يال به روش بير  )120.000.000.000.000(
قرارداد  يو عموم يخصوص ياگذاران بخشه هيسرما
 يروگاههايد نيتول و  يش بازدهيافزا يطرحها ياجرا

 يروگاههايتوسعه ن ،  يو خصوص يبخش دولت
 يمصرف انرژ يساز نهير، كاهش تلفات و بهيدپذيتجد

زات ساخت داخل منعقد يت استفاده از تجهيبا اولو
 د.ينما

 عين تعهد، سوخت مايدولت مكلف است در قبال ا
ا معادل آن نفت خام را با يشده  ييجو گاز) صرفهنفت  (

حاصله در مدت حداكثر  ييجو زان صرفهيمحاسبه م
نامه  نييد. آيل نمايگذاران تحو هيدوسال به سرما

 نفت و روين  يها ن بند توسط وزارتخانهيا ياجرائ
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 معاونت دييتأ با قانون نيا بيتصو پس ماه دو حداكثر
 .درس يم رانيوز أتيه بيتصو  به
از يمورد ن ياليو ر يالت ارزيبانكها موظفند تسه 20 -

در حوزه  يو اقتصاد يه فنيتوج يدارا يطرحها
را همزمان  يو كشاورز ي، معدنيصنعت يتهايفعال

الت مصوب را يف نموده و تسهين تكلييو تع يبررس
شرفت كار يطرح و پ ياجرا يبند براساس زمان
الت يند. درصورت عدم پرداخت تسهيپرداخت نما

شده مصوب، متناسب با  يبند مطابق برنامه زمان
، بدون يقبل يالت اعطائير در پرداخت، تسهيتأخ
 گردد. يروز م شده و به مه استمهاليافت جريدر

پرداخت  يبند ت زمانيدرصورت عدم رعا  -تبصره
توسط بانك عامل كه موجب  ياليو ر يالت ارزيتسه
د، بانك گرد يگذار هينه مازاد بر سرمايل هزيتحم

، يعامل موظف است براساس نظر كارشناس رسم
 را جبران كند. يلينه تحميهز

 

 و آب يکشاورز
 

- يقيگذاران حق هيق و جلب سرمايمنظور تشو به 21
و  يديتول يها يو تعاون يردولتيبخش غ يو حقوق
در امر  يزراع يسهام يبران و شركتها آب يتشكلها

ز يل و تجهياث، تكمع در احديها، تسر بندان احداث آب
 ي، اجرايو زهكش ياريآب يفرع يها شبكه يطرحها

 يارين آبينو يو روشها يات آب و خاك كشاورزيعمل
 ياجرائ ي، دستگاههايمصرف آب و انرژ يساز نهيو به
تملك  ياز محل اعتبارات طرحها يو استان يمل

ا يو  40152 يها ل برنامهيمربوط ذ يا هيسرما يها ييدارا
 يل طرحهاياز احداث و تكميبارات موردناعت 40201

  %) به85( زان هشتاد و پنج درصديم موصوف را به
صورت بالعوض و پانزده  عنوان سهم دولت به

صورت  برداران (به عنوان سهم بهره %) به15درصد(
از يمورد ن يا كاالين يا تهاتر زمين كارگر يا تأمي ينقد

 ند.يطرح) پرداخت نما يدر اجرا
كه در احداث  يبرداران اطق محروم و بهرهمن  -تبصره
مشاركت نموده  يو زهكش ياريآب ياصل يها شبكه

 يها باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه
 معافند. يو زهكش ياريآب يفرع

 يها شنهاد وزارتخانهيپ ن بند بهيا ينامه اجرائ نييآ
و  يزير رو و معاونت برنامهيو ن يكشاورز جهاد

ران يوز أتيب هيتصو جمهور به سيرئ يردنظارت راهب
 رسد. يم

بخش  يور ش بهرهي) قانون افزا33( ماده يدر اجرا 22 -
 يجمهور يمركز بانك يعيو منابع طب يكشاورز

عامل مكلف است، با  يق بانكهايران از طريا ياسالم
 يالت الزم را برايربط تسه يذ يدستگاه اجرائ يمعرف
 ارديليهفتاد هزار م تا سقف يد داخليد گندم توليخر

بانكها  يال از محل منابع داخلي) ر70.000.000.000.000(
 يها ار كارخانهيقبل از شروع فصل برداشت در اخت

 يتعاون يو شركتها يلوداران بخش خصوصيآرد و س
مذكور  يها و شركتها قرار دهد. كارخانه ييروستا

د گندم يخر يرا برا يافتيالت دريموظفند تسه
انده و در موعد مقرر بازپرداخت مصرف رس به
 ند.ينما
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د گندم از محل اعتبارات يخر ياز برايمنابع مورد ن
جدول  520000-1ف ينان موضوع رد يارانه نقدي

ق يگردان از طر عنوان تنخواه ن قانون بهي) ا9( شماره
ار دستگاه يها در اخت ارانهي يسازمان هدفمندساز

مزبور  يارد. دستگاههيگ يربط قرار م يذ ياجرائ
افت شده را يان هر ماه وجوه تنخواه دريموظفند در پا

كل  يدار شده به خزانه يدارياز محل فروش گندم خر
 ند.يكشور مسترد نما

تابعه و وابسته و  يرو و شركتهايوزارت ن 23 -
 يزداريو آبخ يعين سازمان جنگلها و منابع طبيهمچن

را جهت  ي%) از منابع داخل10درصد( مجازند ده
 ند.ينه نمايو توسعه منابع آب هز يزداريخآب

- يردولتي، غيكشور اعم از دولت يه بانكهايكل 24
كه به بخش  يتيحما يها و صندوق يومؤسسات مال

اند، موظفند  پرداخت نموده يالتيتسه يكشاورز
 يو حقوق يقياشخاص حق يبازپرداخت وامها

 يا سرمازدگي يكه دچار خسارت خشكسال يردولتيغ
رمترقبه يا حوادث غير و يگ همه يها يماريو با آفات ي

د ييشده باشند را با تأ يرعمديغ يسوز ا آتشيو 
 يندگان جهاد كشاورزيمتشكل از نما يكارگروه

مه يشهرستان، بانك مربوط در شهرستان، صندوق ب

شهرستان، مشروط  يشهرستان و فرماندار يكشاورز
) 12( از محل اعتبارات ماده ياضاف ين بارماليبه تأم

نشده  ينيب شيت بحران و اعتبارات پيريقانون مد
 ند.يسال امهال نما قانون بودجه به مدت سه

) قانون برنامه 194بند (ل) ماده ( يدر اجرا 25 -
ران، به يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور

 يشركت شهركها يا نهين اعتبارات هزيمنظور تأم
ال و ي) ر10.000.000.000( ارديليم  مبلغ ده يكشاورز

مبلغ  يكشاورز يشهركها يمنظور مطالعه و طراح به
ال اعتبار تملك ي) ر10.000.000.000ارد (يليده م
) 10.000.000.000( ارديليو ده م يا هيسرما يها ييدارا
ف يالت و وجوه اداره شده تحت عنوان رديال تسهير

قرار  يكشاورز يار شركت شهركهايمستقل در اخت
 رد.يگ

- يكردن چاهها يبرق يموظف است در ازا دولت 26
 ين (از جمله انرژينو يبا منابع انرژ يكشاورز
 يليفس ياستفاده از سوختها ي) به جايديخورش

ارانه سوخت يبابت  ي(نفت گاز) مبلغ معادل پرداخت
جمله  ستم برق منيس يديتول يرا به شركتها

زات مربوطه را به يد و تجهيپرداخت نما يديخورش
 د.يل نمايتحو كشاورزان

 

 يواگذار
 

27- 
ت قانون يشود با رعا يبه دولت اجازه داده م 1-27 -

 ) قانون44اصل چهل و چهارم( يكل ياستهايس ياجرا
صد و هفتاد يدر سقف س 25/3/1387مصوب  ياساس 

  ال نسبت بهير  )370.000.000.000.000ارد (يليهزار م

قوق ها و ح ييفروش سهام، سهم الشركه، اموال، دارا
متعلق به دولت و مؤسسات و  يروگاههايو ن يمال

تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع  يدولت يشركتها
) 5جدول شماره( 310502 يف درآمديحاصله را به رد

از محل  يزيوجوه وار يازا د. بهيز نماين قانون واريا 
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ن قانون به ي) ا8جدول شماره ( 101000-9اعتبارات 
ن قانون با ي) ا19ل شماره(مصارف مندرج در جدو

ثارگران و يه مطالبات ايت پرداخت به كلياولو
شمرگان كُرد يمربوط به بازنشستگان و پ يها نهيهز

 ابد.ي ياختصاص م يد كاظميمشمول طرح شه
تواند عالوه  ين مربوط ميت قوانيدولت با رعا  -تبصره

موارد مذكور در سقف  يبر فروش، نسبت به واگذار
 مصارف مندرج در جدول شماره يبراادشده صرفاً ي
 د.ين قانون اقدام نماي) ا19(
ن بند يمطالبات و تعهدات موضوع ا يتمام 1-1-27 -

د ييو تأ يو اعالم سازمان حسابرس يدگيپس از رس
با احتساب مبالغ و  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

) 29ت ماده(يبدون الزام به رعا يقبل يها يواگذار
) 44اصل چهل و چهارم( يكل يتهااسيس يقانون اجرا
 ب دولت قابل اقدام است.يپس از تصو يقانون اساس
ثارگران، يون ايپرداخت مطالبات و د  -تبصره

جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهداء و مفاد قانون 
ت از آزادگان مصوب ي) قانون حما13( ر مادهيتفس

 يد سازمان حسابرسييمشمول تأ 4/12/1389
س دستگاه يحساب و رئ يشنهاد ذيبا پ شود و ينم

و نظارت  يزير د معاونت برنامهييو تأ ياجرائ
 رد.يپذ يجمهور انجام م سيرئ يراهبرد

ا ياز محل منابع حاصله  ينه كارشناسيهز 2-1-27 -
قابل  ييو دارا يها توسط وزارت امور اقتصاد يواگذار

 ن و پرداخت به كارشناس است.يتأم
- يكه شركتها ياجرائ يهادستگاه يتمام 3-1-27
قرار دارند  يرمجموعه آنها در فهرست واگذاريز

ب دولت حداكثر ظرف ده روز از يمكلفند پس از تصو
، اوراق سهام يساز يزمان درخواست سازمان خصوص

بنگاهها را به وزارت امور  يتير اسناد مالكيو سا

ل ي) تحويساز ي(سازمان خصوص ييو دارا ياقتصاد
 ند.ينما

ل اسناد فوق و يو تحو يساز ت آمادهيمسؤول
ا ير يبر عهده وز يل واگذاريتسه يساز نهيزم

 مربوطه است. ين مقام دستگاه اجرائيباالتر
(سازمان  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد

افت ي) مجاز است درصورت عدم دريساز يخصوص
در مهلت مقرر با  يمشمول واگذار ياسناد بنگاهها

ت به انتشار اوراق سهام ران، نسبيأت وزيب هيتصو
 د.يبنگاه اقدام نما ين و واگذاريگزيجا

ها، مبلغ  ياز محل منابع حاصله از واگذار4-1-27 - 
ال بابت ي) ر6.000.000.000.000ارد (يليهزار م شش
ز كارگاهها و يشگاهها و تجهيآزما يز و نوسازيتجه

 يتوسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عال
 ابد.ي يافته اختصاص ميسعه س و كمتر تويدالتأسيجد

ارد يليهزار م تا سقف مبلغ سه 5-1-27 -
الشركه،  ال از سهام، سهمي) ر3.000.000.000.000(

دولت و مؤسسات و  يها و حقوق مال يياموال، دارا
با  يوابسته به وزارت جهادكشاورز يدولت يشركتها

) قانون برنامه پنجساله 143) ماده (يت بند (يرعا
ش يران جهت افزايا ياسالم يمهورپنجم توسعه ج

 يت از توسعه بخش كشاورزيحما يه صندوقهايسرما
 ابد.ي ياختصاص م

- يها ييا دارايمنظور نظارت بر فروش اموال  به 2-27
 يالت توسط بنگاههاين أخذ تسهيو همچن يرجاريغ

، يصورت كنترل و واگذارشده به يدر حال واگذار
به  يساز يخصوصسازمان  ين بنگاهها از سويا ياسام

 يسازمان ثبت اسناد و امالك كشور و بانك مركز
شود. سازمان ثبت  يران اعالم ميا ياسالم يجمهور

اسناد و امالك كشور مكلف است ثبت هرگونه 
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ن ثبت يه و همچنينه اساسنامه، سرمايرات در زمييتغ
مزبور از  يهرگونه دخل و تصرف در اموال شركتها

د و فروش و اجاره ي، خرنيجمله نقل و انتقال، تره
 يساز ياز سازمان خصوص يرا پس از أخذ مجوز كتب

ران موظف يا ياسالم يجمهور يدهد. بانك مركز انجام
مذكور را  يالت به شركتهايهرگونه تسه ياست اعطا

 يساز يمشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوص
 د.ينما

ن يت حكم ايموظف است رعا يساز يسازمان خصوص
و  يكبار به وزارت امور اقتصاديماه  هجزء را هر س

 د.يوان محاسبات كشور گزارش نمايو د ييدارا
- يه كاركنان شركتهايات حقوق كليمال 3-27

، ي) در طول سال واگذاريواگذارشده (سهام كنترل
محاسبه و  يقبل از واگذار ياتيبراساس نرخ مال

 شود. يپرداخت م
- ماده موضوع ياجرائ يبه دولت و دستگاهها 4-27
مصوب  يت خدمات كشوريري) قانون مد5(
كشور  ي) قانون محاسبات عموم5( و ماده 8/7/1386

) حسب مورد 27( شود در سقف بند ياجازه داده م
احكام مرتبط با  يات اجرائيدرصورت آغاز عمل

ن قانون و يا يا فروش اموال در اجرايو  يواگذار
كور به ان سال مذيقبل كه تا پا ين بودجه سنواتيقوان

ل يده است، اقدامات الزم جهت تكميانجام نرس 
 انجام برساند.  به 1392سال  يرا ط يات اجرائيعمل

ازمحل  يزي%) وجوه وار100( صددرصد 5-27 -
ف يل رديمتفرقه مربوطه كه ذ يفهاياعتبارات رد

شده  ينيش بين قانون پي) ا9( جدول شماره 530000
ار يدر اخت ران حسب مورديأت وزيب هياست، با تصو
رد تا يگ يربط قرار م يذ يا استاني يمل يدستگاه اجرائ

 يها ييتملك دارا يتعهدات طرحها يفايصرف اجراء و ا
 تمام مصوب گردد. مهين يا هيسرما

ف ي%) منابع موضوع رد100معادل صددرصد( 6-27 -
ن قانون از محل اعتبارات يا  )5جدول شماره( 210300

ار ي) در اخت9ره(جدول شما 530000 -104ف يرد
ل يتكم يرد تا برايگ يربط قرار م يذ يدستگاه اجرائ

ن قانون يموضوع ا يا هيسرما يها ييتملك دارا يطرحها
 نه گردد.يهز

كل كشور موظف است معادل  يدار خزانه 7-27 -
 ييها ييالشركه و اموال و دارا سهام، سهم ياليارزش ر

ده ) واگذارش27( ربط بند يذ ياجزا يكه در اجرا
ا دستگاه ي يساز ياست با اعالم سازمان خصوص

) قانون محاسبات 101( ماده يربط در اجرا يذ ياجرائ
افت و پرداخت خود يدر يكشور در حسابها يعموم

كبار به يماه  ن بند را هر سهيثبت و گزارش عملكرد ا
جمهور  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه

مكلف است  ييو دارا يدارائه كند. وزارت امور اقتصا
كشور  ي) قانون محاسبات عموم103( ماده يدر اجرا

ن مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه يا
 كل كشور درج كند. 1392سال 

ر مكلفند سود سهام يپذ هيسرما يشركتها 8-27 -
موضوع فصل  يشده مصوب مجامع عموم ميعدالت تقس

 ل و چهارماصل چه يكل ياستهايس يششم قانون اجرا
ه حساب كامل اقساط از يرا تا تسو ي) قانون اساس44(

اصل چهل  يكل يها استيس يب قانون اجرايزمان تصو
به سازمان  ي) قانون اساس44( و چهارم

ند و سازمان مذكور يپرداخت نما يساز يخصوص
 يرا به حساب درآمد عموم يمكلف است مبالغ وصول

سازمان مذكور ز كند. يكل كشور وار يدار نزد خزانه
ن بند و يتواند جهت وصول سود سهام موضوع ا يم
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 ق مادهيواگذارشده از طر ير اقساط معوق شركتهايسا
د. يكشور اقدام نما ي) قانون محاسبات عموم48(

كشور موظف است  ياتيات سازمان امور مالياجرائ
ن اقساط با سازمان يخارج از نوبت درخصوص وصول ا

 د.ينما يهمكار يساز يخصوص
كه اقساط سهام  يدولت مكلف است به همان نسبت
د سهام ينما يافت ميعدالت مربوط به هر استان را در

توسعه  يواگذار شده به شركتها يشركتها
 يد. شركتهايرا آزاد نما ياستان يگذار هيسرما
سهام آزاد  يمكلفند با واگذار ياستان يگذار هيسرما

 يها شروع طرحها و پروژه ينه را برايشده زم
 د.يدر استان خود فراهم نما ياقتصاد

- يها استيس ي) قانون اجرا18( ماده يدر اجرا 9-27
، از زمان ي) قانون اساس44( و چهارم  اصل چهل يكل

قابل  يب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههايتصو
 ي، وزارت امور اقتصاديأت واگذاريتوسط ه يواگذار
ران نسبت يزأت ويب هيمكلف است با تصو ييو دارا

آن بنگاهها متشكل از  يل مجامع عموميبه تشك
مجمع) و  سي(رئ ييو دارا يامور اقتصاد يوزرا

 يو نظارت راهبرد يزير ، معاون برنامهيدادگستر
ربط و  يذ ين مقام دستگاه اجرائيجمهور و باالتر سيرئ
س سازمان يار آنها و با حضور رئياالخت ندگان تاميا نماي

نده اتاق يو نما يأت واگذارينده هي، نمايساز يخصوص
ران اقدام يا يع و معادن و كشاورزي، صنايبازرگان

ن و مقررات يت قوانيبا رعا يد. مجمع عمومينما
ه يره و بقيمد أتيه يدار انتخاب اعضا مربوط عهده

است. صورتجلسات مجامع و  يف مجامع عموميوظا
ن بند يمذكور خارج از ضوابط ا يره شركتهايأت مديه

فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات 

رش و ثبت ير مراجع موظفند از پذيو سا يرتجاريغ
 ند.ينما يصورتجلسات مزبور خوددار

الذكر موظف به انتقال  فوق يشركتها يمجمع عموم
 ي، قسطيداران اعم از نقديشده به خر سهام فروخته

باشد و در  يماه م كيون حداكثر ظرف يا رد ديو 
 يو كنترل يتيريندگان سهام مدينما ينيگزيجا

اقدام  يقبل ياعضا يجا ره بهيمد أتيفروخته شده در ه
 د.ينما يم

مصوب مشمول مقررات  ي، شركتهاياز زمان واگذار
باشند و در پرداخت  ينم يدولت يحاكم بر شركتها

ات عملكرد سال گذشته، طبق مقررات يسود و مال
تا زمان پرداخت  داران موظفنديند. خرينما يعمل م
تعهدات مندرج در قرارداد  يفاياقساط و ا يتمام

 يرجاريغ يها يي، هرگونه نقل و انتقال دارايواگذار
الت را با ين أخذ تسهين آنها و همچنيا ترهيق يا توثي
 انجام دهند. يساز يد سازمان خصوصييتأ

ق سازمان بورس و ياز طر يساز يسازمان خصوص
و  يبرحسب سهام بورس اوراق بهادار و فرابورس

د و فروش يات خريمكلف است بر عمل يربورسيغ
 يالت بنگاههايو أخذ تسه يرجاريغ يها ييدارا

قه دولت ياز سهام آنها در وث يواگذارشده كه بخش
 د.يالزم را اعمال نما يها است، كنترل

ع اطالعات و نظارت بر يت و تجميدر جهت شفاف
 يعموم يها) قانون مذكور، نهاد6( ماده ياجرا
 يخود و شركتها يتيموظفند سهام مالك يردولتيغ

ر شركتها يتابعه در سا يتابعه و سهام خود و شركتها
و  يرا در مقاطع ششماهه به وزارت امور اقتصاد

ند. سازمان ي) اعالم نمايساز ي(سازمان خصوص ييدارا
ن يحكم ا يمكلف است در جهت اجرا يساز يخصوص
ش سهم يال و درصورت افزادات الزم را اعميبند تمه
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ش از سقف مجاز از يب يردولتيغ يعموم ينهادها
عمل  ن نهادها ممانعت بهيد به ايسهام جد يواگذار

 آورد.
ه يو كل يو اقساط ينقد يه فروشهاين بند شامل كليا

ده و مذاكره و يل بورس، مزاياز قب يواگذار يروشها
ز ين يقبل يها يرنده واگذاريگردد و در برگ يتهاتر م

 شود. يم
 يمكلف است در جهت اجرا يساز يسازمان خصوص

دات الزم را اعمال و درصورت ين بند تمهيحكم ا
ش از سقف يب يردولتيغ يعموم يش سهم نهادهايافزا

 1392ان سال يمجاز چنانچه مازاد سقف را تا پا
ن يد به ايسهام جد يفروش نرسانند از واگذار به

 عمل آورد. نهادها ممانعت به
) 44مشمول اصل چهل و چهارم( يشركتها 10-27 -

 يا در حال واگذاريكه واگذارشده و  يقانون اساس
ا يقرار گرفته  يا در فهرست واگذاريباشند و  يم
ثارگران شاغل قبل و بعد از يا يرند، موظفند برايگ يم

ثارگران ين و مقررات مربوط به اي، از قوانيواگذار
 ند.يت نمايتبع

) قانون 2موضوع ماده( يدولت يهاه شركتيكل11-27 - 
دولت مصوب  ياز مقررات مال يم بخشيتنظ
 موضوع بند يدولت ين شركتهايو همچن 27/11/1380

 ياز قانون اجرا ي) قانون اصالح مواد18) ماده(3(
، ي) قانون اساس44وچهارم( اصل چهل يكل يها استيس

) قانون 76) و(39)، (31مشمول مقررات مواد(
ت مفاد يباشند. عدم رعا يكشور م يمحاسبات عموم

كشور در مورد  ي) قانون محاسبات عموم76( ماده
افته يش يكه خالف مقررات مذكور گشا ييحسابها

محسوب  يرمجاز در اموال دولتياست، تصرف غ
عامل مكلفند قبل از افتتاح  يبانكها يگردد و تمام يم

كل  يدار ل شركتها مجوز خزانهين قبيا يحساب برا
 ييند و نسبت به بستن حسابهايافت نمايدركشور را 

ند. ياند، اقدام نما ن جزء افتتاح شدهيكه برخالف ا
 ين جزء مشتركاً به عهده بانك مركزينظارت بر ا

 كل كشور است. يدار ران و خزانهيا ياسالم يجمهور
مربوط  يكه طبق احكام قانون يدولت يدر شركتها

 يمالر امور يمد«ستند ين يمشمول مقررات عموم
) 31موضوع ماده(» حساب شركت يذ«، حكم »شركت

ادشده را دارد كه ي) قانون 76ر ماده(يو قسمت اخ
شود.  يمنصوب م ييو دارا يتوسط وزارت امور اقتصاد

رمجاز در اموال ين حكم تصرف غيت ايعدم رعا
 گردد. يمحسوب م يدولت

دولت مكلف است آن بخش از سهام شركت  12-27 -
ج فارس يخل يميع پتروشيصنا ) نگي(هلديمادرتخصص

نرفته است با  يبه فروش قطع 1391ان سال يكه تا پا را 
 يو قسط ين و مقررات، به صورت نقديت قوانيرعا

به فروش رسانده ومنابع أخذ شده را به حساب 
د تا جهت يز نمايوار 310502ف يرد يدرآمد عموم

 يت براي) با اولو13-3حكم موضوع جزء( ياجرا
 نه شود.يثارگران هزيا يه مطالبات قانونيپرداخت كل

- يور ش بهرهي) قانون افزا17ماده( يدر اجرا 13-27
به سازمان امور  يعيو منابع طب يبخش كشاورز

ه فروشگاهها، يشود كل يران اجازه داده مير ايعشا
ره علوفه و يذخ يو انبارها يليسوخت فس يگاههايجا

ار يدر اختو مستحدثات مربوطه را كه  يكاال و اراض
مربوطه قرار  يها هيو اتحاد يريعشا يتعاون يشركتها

%) 10درصد( افت دهيو در يمت كارشناسيدارند با ق
به صورت اقساط  يمت به صورت نقد و مابقيق

بردار واگذار  بهره يها هيپنجساله به شركتها و اتحاد
 د.ينما
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ن يكه به هم يها به حساب يوجوه حاصل از واگذار
گردد  يكل كشور منظور م يدار نهمنظور نزد خزا

ف ي%) آن از محل رد100ز و معادل صددرصد (يوار
ران قرار ير ايار سازمان امور عشايدر اخت 115-530000
ه سهم دولت در يش سرمايرد تا به عنوان افزايگ يم

 يت از توسعه بخش كشاورزيحما يها صندوق
 د.ينه نماي) هزيري(عشا

- يد در باشگاههادولت مجاز است سهام خو 14-27
ت يرا با رعا يروزياز جمله استقالل و پ يورزش
 يق بورس به بخشهاين و مقررات از طريقوان

واگذار و درآمد حاصل را به  يو تعاون يخصوص
 د.يز نمايوار 310502ف يرد يحساب درآمد عموم

 - يدولت مكلف است صندوق بازنشستگ15-27
وال، ف، اميه وظايكاركنان صنعت فوالد را با كل

، اسناد، اوراق، يازات، موجوديها، سهام، امت ييدارا
 يه تعهدات اعم از مطالبات قانوني(شامل كل تعهدات

ن خود به ير حقوق و مستخدميبازنشستگان) و سا
 د.يمنتقل نما يوزارت تعاون، كار و رفاه اجتماع

صندوق مذكور اموال و  يها و كسريزان بدهيم  به
دن و تجارت و شركتها وزارت صنعت، مع يحقوق مال

ا سهام) ي يصورت كل و مؤسسات وابسته و تابعه (به
ر تعاون، كار و رفاه ير مربوط و وزيد وزييآنها با تأ
 شود. يبه صندوق فوالد منتقل م ياجتماع

شود بنا به  يبه دولت اجازه داده م16-27 - 
تابعه،  يها ها و سازمان درخواست وزارتخانه

 يدستگاهها يه بابت بدهيئمسلح و قوه قضا يروهاين
 ينيته امداد امام خميكم يمذكور به مجتمع اقتصاد

دستگاه  ين مقام اجرائي(ره) كه ارزش آنها توسط باالتر
سهام  يباشد را از محل واگذار يد مييمربوطه مورد تأ

 د.يه نمايتسو يقابل واگذار يشركتها

) قانون 5موضوع ماده( يدولت يه شركتهايكل 28 -
) 4ت ماده(يموظفند با رعا يمات كشورت خديريمد

ك از يهر  يكشور برا يقانون محاسبات عموم
خود اعم  يمصوب مجمع عموم يمنابع داخل يطرحها

 به يگذار هيا سرمايو  ياز مشاركت با بخش خصوص
و  يزير بار با معاونت برنامه كي يطور مستقل، برا 

جمهور موافقتنامه مبادله  سيرئ ينظارت راهبرد
ست و پنج ياز ب يگذار هيد. چنانچه حجم سرمانينما

شده فراتر رود  ينيب شيپ يگذار هي%) سرما25( درصد
 باشند. يشركتها موظف به اصالح موافقتنامه م

، يخدمات يشود، واحدها يبه دولت اجازه داده م 29 -
ده به يمزا يق برگزاريو مانند آن را از طر يرفاه

ت ياولوبا  يردولتيت بخش غياشخاص صاحب صالح
د. نظارت بر يبه صورت اجاره واگذار نما يبخش تعاون

 يرسان و خدمات يبردار بهره يو استانداردها يكاربر
كننده  ت حقوق مصرفين رعاين مؤسسات و همچنيا

ن برعهده دستگاه يماب ياز قرارداد ف يعنوان بخش به
ن بند يمربوطه است. معادل وجوه حاصل از ا ياجرائ

دولت  يعموم ياب درآمدهاز به حسيپس از وار
ن ي) ا5جدول شماره( 210200ف يرد يموضوع اجزا

ب دولت از محل اعتبارات يقانون حسب مورد با تصو
جدول  530000ف يل رديمتفرقه مربوطه ذ يفهايرد

 يا استاني يربط مل ين قانون به دستگاه ذي) ا9( شماره
 ماده» ص«ابد و براساس سازوكار بندي ياختصاص م

 ينون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور) قا224(
مشاركت با  يها طرحها و پروژه يران برايا ياسالم

 شود. ينه مي، هزيبخش خصوص
ن يي، تعين بند شامل نحوه واگذاريا ينامه اجرائ نييآ

دولت،  يعموم يبها به درآمدها ز وجوه اجارهيو وار
ت شركتها و ارائه خدمات به ين صالحيينحوه تع
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و  يشنهاد وزارت امور اقتصاديپ گان با كنند مصرف
 يو نظارت راهبرد يزير و معاونت برنامه ييدارا
 رسد. يران ميوز أتيب هيتصو جمهور به سيرئ

اجاره داده شده صرفاً  يدرآمد اماكن ورزش  -تبصره
گردد و انتقال  ينه ميورزش همان شهرستان هز يبرا

 گر ممنوع است.ينه آن در شهرستان ديو هز
شود  يه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مب 30 -

ن موجود در يو قوان يت اصول قانون اساسيبا رعا
رمنقول ياموال غ 1392در سال  يتيحفظ موارد حاكم

ق انتشار يو از طر ير كاربرييمازاد خود را پس از تغ
از  يافتيد. وجوه دريواگذار نما يده عموميمزا يآگه
كل  يدار زد خزانهن ين بابت به حساب درآمد عموميا

) 5( جدول شماره 210200ف يرد يكشور موضوع اجزا
%) مبالغ 100( شود و صددرصد يز مــين قانون واريا

 جدول شماره 530000-6ف ياز محل اعتبار رد يزيوار
موجب موافقتنامه با معاونت  ن قانون بهي) ا9(

جمهور، در  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير برنامه
 رد تا بهيگ يزش و پرورش قرار مار وزارت آموياخت

، يريو خ يتمام دولت مهين يها ل پروژهيمنظور تكم 
احكام  يو اجرا ينيگزيو جا يجاريد مدارس استيخر

 قلع و قمع مدارس درهمان منطقه مطابق سازوكار بند
آموزش و پرورش  يل شوراهاي) قانون تشك13( ) ماده4(

 در استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب
 ست و پنج درصدينه گردد. حداقل بيهز 26/10/1372

ن ين بند جهت تأميا ي%) از منابع حاصل از اجرا25(
 يمدارس و اجرا ي، هوشمندسازينيگزيزات جايتجه

ساز كشور  ن مدرسهيرياز خ يتيحما يسازوكارها
 ابد.ي ياختصاص م

س ي) قانون تأس5( ماده يها ونيسين بند كميا يدر اجرا
ران مصوب يا يو معمار يهرسازش يعال يشورا

و  يو معمار يشهرساز يعال يدر شورا 22/12/1351
موظفند امالك موضوع  يها قبل از واگذار يشهردار

و  ين و مقررات شهرسازيت قوانين بند را با رعايا
طبق درخواست وزارت آموزش و پرورش  يمعمار

 يو اعالم نظر قطع يماه بررس كيحداكثر ظرف 
 ند.ينما
- وست شمارهيمندرج در پ يدولت يشركتها يامتم 31

قرار  1392سال  ين قانون كه در فهرست واگذاري) ا3(
ات و سود سهام يدوازدهم مال كيدارند مكلفند 

 وست شمارهيشده در بودجه شركت در پ ينيب شيپ
و أخذ ثمن حاصل  ين قانون را تا زمان واگذاري) ا3(

وسط سازمان از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام ت
 يفهايماهه به حساب رد در مقاطع سه يساز يخصوص
ن قانون ي) ا5جدول شماره( 110102و  130101 يدرآمد
 ند.يز نمايوار
- يو نظارت راهبرد يزير به معاونت برنامه 32
ن يشود به منظور تأم يجمهور اجازه داده م سيرئ
الت يكه از منابع تسه ييطرحها ياليپرداخت ر شيپ

كنند، نسبت  ينانس) استفاده مي(فا يخارج ين ماليتأم
 يها ييتملك دارا ياعتبارات طرحها ييجا به جابه

 د.يدر هر دستگاه و هر فصل اقدام نما يا هيسرما
33- 

- يو بخشها ياجرائ ياستفاده دستگاهها 1-33
الزم به  يها نيبا سپردن تضم يو تعاون يخصوص
 يخارج ين ماليالت تأميعامل از تسه يبانكها

ه يمانده سهم يعالوه بر باق 1392نانس) در سال ي(فا
) 35.000.000.000ارد (يليو پنج م يقبل معادل س يسالها
اقتصاد براساس  يگردد تا توسط شورا ين مييدالر تع

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 82( مفاد ماده
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، يه فنيتوج يدارا يران به طرحهايا ياسالم يجمهور
 ابد.ياختصاص  يو مال ياقتصاد

اجازه داده  يبه وزارت راه و شهرساز 2-33 -
به  يلير كردن خطوط ريالس عيمنظور سر شود به يم

ارد يليز ناوگان از پنج ميلومتر و تجهيهزار ك طول پنج
 يخارج ين ماليالت تأمي) دالر تسه5.000.000.000(

 ن بند استفاده كند.ينانس) در سقف اي(فا
-تبصره ياقتصاد درباره طرحها يشورا يريگ ميتصم 
دولت تنها  يمنابع عموم يا هيسرما يها ييتملك دارا

ن قانون مجاز ي) ا1وست شماره(يپ يدرباره طرحها
 است.

ورماه، مانده يان شهريه بانكها موظفند تا پايكل 34 -
ان يالت كه تا پايارانه سود تسهيشده و  وجوه اداره  

ان يعامل به متقاض يبانكها ياز سو 1391سال 
 ياز آن پرداخت و اجرائ يافته و بخشيص نيتخص

 ينشده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگار
و  310605 يف درآمديوجوه نزد بانك، به حساب رد

 يالت اعطائيبابت بازپرداخت تسه يمبالغ وصول
هفته پس از وصول  كيشده) را حداكثر  اداره  (وجوه 

به  ند.ينما زيوار 310602 يف درآمديبه حساب رد
و نظارت  يزير مركب از معاون برنامه يا تهيكم

، ييو دارا يامور اقتصاد يجمهور، وزرا سيرئ يراهبرد
كل   سيو رئ يصنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورز

شود  يران اجازه داده ميا ياسالم يجمهور يبانك مركز
و نظارت  يزير ق معاونت برنامهيوجوه الزم را از طر

جدول  540000-4ف يجمهور از محل رد سيرئ يراهبرد
 يه بانكهايش سرمايمنظور افزا ن قانون بهي) ا9( شماره
ا يبانكها و  يب مجمع عموميپس از تصو يدولت

توسعه و  يطرحها يپرداخت وجوه اداره شده، اجرا
دار به باغات مثمر، توسعه  بيش ينهايل زميتبد
ات آب و خاك ي، توسعه عمليزداريات آبخيعمل

 اختصاص دهد. يكشاورز
- يتيو ترب ينيبه سازمان زندانها و اقدامات تأم 35

نسبت  ير كاربرييشود پس از تغ يكشور اجازه داده م
رمنقول مازاد يو اموال غ يميقد يفروش زندانها به  

 يردولتيو غ يمانكاران دولتيبه پ يا واگذاريخود و 
جهت اجراء و  يمت كارشناسيها به ق يو شهردار

ز ير و تجهيتعم تمام،  مهيمصوب ن يهال طرحيتكم
ن و يد زميا خريع و يزندانها، مراكز وابسته تجم

زندانها از داخل  ييجا و جابه يادار يساختمانها
ا يحاصل از فروش و  يد. درآمدهايشهرها اقدام نما

كل  يدار مذكور به حساب خزانه يها ييدارا يواگذار
 شود. يز ميكشور وار

ارد يليم رهزا  بلغ هشتاست م  مكلف  دولت 36 -
ال از محل فروش سهام ي) ر8.000.000.000.000(

 يطرحها يه و اجرايمنظور ته را به يدولت يشركتها
 ينه بهسازيت در زمياولو يدارا يها و پروژه يهاد

، ييروستا يراهها يروستاها، احداث و نگهدار
بهداشت و توسعه  ، احداث خانهييروستا يآبرسان

هر  يبرخوردار يس شاخصهابراسا ييورزش روستا
 شهرستان اختصاص دهد.

مجوز از  يدارا يه بانكها و مؤسسات اعتباريكل 37 -
ران مكلفند نسبت به يا ياسالم يجمهور يبانك مركز
وابسته خود اقدام  يمازاد و شركتها يها ييفروش دارا

ش يكرده و منابع حاصل از آن را به حساب افزا
 ند.يه خود منظور نمايسرما
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 و اوراق مشارکت پول
 

38- 
- يها وابسته و تابعه وزارتخانه يبه شركتها 1-38
 يباني، دفاع و پشتيرو، نفت، راه و شهرسازين
اطالعات، صنعت،  يمسلح، ارتباطات و فناور يروهاين

شود  ياجازه داده م يمعدن و تجارت وجهادكشاورز
ال ي) ر150.000.000.000.000ارد(يليكصدوپنجاه هزار مي

، يه فنيتوج يدارا يانتفاع يطرحها يجراا يبرا
ها و  پروژه يت اجرايخود با اولو يو مال ياقتصاد
گان و ين نفت و گاز مشترك با همساياديم يطرحها

 يل طرحهاي، احداث و تكميمرز يمهار آبها
 يروگاههايفاضالب و ن يها خانه هيكن، تصف نيريش آب

 افتهين مناطق محروم و كمتر توسعه يبرق و همچن
) 88ت ماده(يا صكوك با رعايو  يالياوراق مشاركت ر

 يدولت و برا ياز مقررات مال يم بخشيقانون تنظ
رسد، با  ياقتصاد م يب شورايتصو كه به  ييطرحها
ند. اوراق مشاركت ين خود منتشر نمايتضم

مانكاران، يبه پ ينرفته هر طرح، قابل واگذار فروش
ن طرح در زات همايكنندگان تجه نيمشاوران و تأم

س يحساب و رئ يد ذييسقف مطالبات معوق طرح با تأ
ربط است. اوراق واگذارشده قابل  يذ يدستگاه اجرائ

 ست.يد توسط بانك عامل نيد قبل از سررسيبازخر
  ران موظف است بهيا ياسالم يجمهور يبانك مركز

 ياليو ر يمحض فروش اوراق مشاركت و صكوك ارز
ها، گزارش آن  يهردارو ش ياجرائ يدستگاهها ياز سو

 يو نظارت راهبرد يزير را به معاونت برنامه
 ييو دارا يجمهور و وزارت امور اقتصاد سيرئ

 د.يكل كشور) اعالم نما يدار (خزانه

د و ي، بازخرينحوه واگذار ينامه اجرائ نييآ
ن يبازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع ا

ران، يا ياسالم يجمهور يبانك مركز يبند با همكار
جمهور  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه

 شود و به يه ميته ييو دارا يو وزارت امور اقتصاد
 رسد. يران ميوز أتيب هيتصو 

اوراق مشاركت و صكوك منتشرشده   -تبصره
 ات معاف است.ين قانون از پرداخت ماليموضوع ا

ق يشود از طر يرو اجازه داده ميبه وزارت ن 2-38 -
ش توان ين شركت جهت افزايربط و با تضم يكت ذشر
هزار  يمگاوات در سقف س 25000برق با  يديتول
ال اوراق مشاركت ي) ر30.000.000.000.000ارد (يليم

 د.يمنتشر نما ياليو ر يارز
رو مكلف است دوازده هزار يوزارت ن 3-38 -
ال جهت كنترل و ي) ر12.000.000.000.000ارد (يليم

ق ياز طر يمرز يعتر از آبهايه سرهرچ يبردار بهره
ا اوراق مشاركت با يالشركه و  فروش اموال و سهم

نزد  يد و به حساب خاصين دولت اقدام نمايتضم
 د.يز نمايكل كشور وار يدار خزانه

شود تا مبلغ پنجاه هزار  يبه دولت اجازه داده م 39 -
ال اوراق مشاركت ي) ر50.000.000.000.000ارد (يليم
 ن خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهيضمبا ت يالير

خود منتشر و وجوه  يانتفاع يطرحها يمنظور اجرا 
كل  يدار خزانه يف درآمد عموميأخذ شده را به رد

تملك  يصرف طرحها يزيد. منابع واريز نمايوار
 تمام مطابق جدول شماره مهين يا هيسرما يها ييدارا

اق به بخش ن اوريا يشود. واگذار ين قانون مي) ا18(
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ر دستگاهها در ياعم از شركتها، بانكها و سا يدولت
د ممنوع است. اوراق يبازار پول و قبل از سررس

به  ينرفته هر طرح، قابل واگذار مشاركت فروش
زات همان يكنندگان تجه نيمانكاران، مشاوران و تأميپ

حساب و  يد ذييطرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأ
ربط است. اوراق واگذارشده  يذ يس دستگاه اجرائيرئ

د توسط بانك عامل يد قبل از سررسيقابل بازخر
 ست.ين

40- 
وابسته  يها كشور و سازمان يها يبه شهردار1-40 - 

با  يا انفراديطور مشترك  شود به يبه آنها اجازه داده م
د وزارت كشور تا سقف ييو تأ يمجوز بانك مركز

ال اوراق ي)ر70.000.000.000.000ارد (يليهفتادهزار م
ن خود با بازپرداخت اصل و سود آن يمشاركت با تضم
 ند.يها منتشر نما يتوسط شهردار

وابسته به آنها  يها ها و سازمان يبه شهردار  2-40 -
 يقطار شهر يطرحها ياجرا يشود برا ياجازه داده م

 الي) ر16.000.000.000.000ارد (يليمبلغ شانزده هزار م
ن بازپرداخت اصل و سود به ياوراق مشاركت با تضم

%) 50%) دولت و پنجاه درصد(50نسبت پنجاه درصد(
ند. يصفر منتشر نما ياتيها با نرخ مال يشهردار
امالك،  يها د پروژهييعامل موظفند جهت تأ يبانكها

 يها يير دارايو سا يبانك ياوراق بهادار، حسابها
الت يبازپرداخت تسهن يعنوان تضم ها را به يشهردار

مذكور نسبت  يها نيلحاظ و صرفاً با أخذ تضم يالير
 يسينو رهيت، ضمانت و پذيرش اركان عامليبه پذ

 اقدام كنند.
- ياسالم يجمهور يزان سپرده بانك مركزيم 1تبصره 

%) است كه 5ران و بانك عامل حداكثر پنج درصد(يا
شود و سود  يم يگذار مدت سپرده در حساب كوتاه

ن ييتع يدولت يراق مطابق با دستگاه و شركتهااو
از را تا يكه مدارك مورد ن ييها يگردد. شهردار يم
 يجمهور يبه بانك مركز 1391و  1390 يان سالهايپا

توانند از محل  ياند م ل دادهيران تحويا ياسالم
و  1390يمانده سالهاياعتبارات اوراق مشاركت باق

 استفاده كنند. 1392در سال  1391
ن يعامل موظفند جهت تضم يبانكها 2تبصره  -

توسعه  يقراردادها يو ارز ياليالت ريبازپرداخت تسه
 ي، اموال، امالك و طرحهايشهر يمترو و قطارها

 يها يشهردار يو مال ي، فنيه اقتصاديتوج يدارا
 رند.يربط را بپذ يذ

- يبا هماهنگ ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 3تبصره 
جمهور،  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه

ن ين بند درخصوص تضميا يت اجرايمسؤول
 %) سهم دولت را بر عهده دارد.50درصد ( پنجاه

ران مجاز است يا ياسالم يجمهور يبانك مركز 41 -
چك  رانينه چاپ و انتشار اياقدامات الزم را در زم

ران با مسدود نمودن يا ياسالم يجمهور يبانك مركز
منتشره تحت نظارت  يها چك رانيمبالغ ا يلايمعادل ر

) قانون 21أت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده(يه
 عمل آورد. كشور به يو بانك يپول

با حفظ  يدولت مجاز است اسناد خزانه اسالم 42 -
ك تا سه سال به صورت يد يد را با سررسيقدرت خر

 يه بدهيمنظور تسو نام و بانام، صادر كرده و به يب
 يا هيسرما يها ييتملك دارا يل خود بابت طرحهامسج

كشور اسناد  يعموم ) قانون محاسبات20مطابق ماده (
ارد يليتا سقف شصت هزار م يمت اسميمزبور را به ق

 يردولتيال به طلبكاران غي) ر60.000.000.000.000(
ات يد. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليواگذار نما

موضوع قانون بازار  يبزار مالعنوان ا معاف بوده و به
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 يامضا با و شده محسوب 1384 مصوب –اوراق بهادار 
 .شوند يم صادر ييدارا و ياقتصاد امور ريوز

ن اعتبار اسناد مزبور يدولت به منظور تأم 1تبصره  -
حه بودجه يرا در ال يف خاصيد، رديدر زمان سررس

 د.ينما ينيب شيپ يسنوات
ت داد و ستد ياز قابل ياسناد خزانه اسالم 2تبصره  -

ه برخوردار بوده و سازمان بورس و يدر بازار ثانو
ه آنها را يبات انجام معامله ثانويد ترتياوراق بهادار با
 ا فرابورس فراهم كند.يدر بازار بورس 

ع و يتوز يعامل برا ين بانكهاييتع 3تبصره  -
د توسط بانك يبازپرداخت اسناد خزانه پس از سررس

 يران و وزارت امور اقتصاديا ياسالم يجمهور يمركز
 رد.يپذ يصورت م ييو دارا

ن اوراق توسط بانك يد و فروش ايخر 4تبصره  -
 ران ممنوع است.يا ياسالم يجمهور يمركز

ماه از  ن بند ظرف سهيا ينامه اجرائ نييآ 5تبصره  -
و  ين قانون توسط وزارت امور اقتصاديب ايزمان تصو

 رسد. يران ميأت وزيب هيه و به تصويته ييدارا
را  يالت اعطائيعامل مكلفند سود تسه يبانكها 43 -

افت يپول و اعتبار در يمطابق دستورالعمل شورا
باالتر از  يالت اعطائيكه سود تسه يند. درصورتينما

پول و اعتبار باشد  يشده توسط شورا نيينرخ سود تع
مه يعنوان جر دولت مكلف است مبلغ مازاد را به

 د.ي%) آن را وصول نما100و صددرصد( ص دادهيتشخ
و  يدولت يو اعتبار يبانكها و مؤسسات مال 44 -

از نرخ  ش يافت سود و كارمزد بيمجاز به در يخصوص
 باشند. يپول و اعتبار نم يمصوب شورا

ه اجازه داده يريبه سازمان اوقاف و امور خ 45 -
 يانتفاع يطرحها ين ماليمنظور تأم شود به يم

در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبركه المنفعه  عام
ن خود اقدام به انتشار يو تضم يبا نظارت بانك مركز

) تا سقف سه ياوراق مشاركت (اوراق صكوك اسالم
 يال و اوراق وقفي) ر3.000.000.000.000ارد (يليهزار م

ارد يليك هزار ميبدون سود) تا سقف  (
 د.يال نماي) ر1.000.000.000.000(

 است كه بر يرانتفاعياوراق بهادار غ ،ياوراق وقف
گردد.  ياساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر م

از اموال خود را براساس  ي(مصالح) بخش دارنده اوراق
دهد تا  ي(متصالح) قرار ميار بانيقرارداد صلح در اخت

را  يا المنفعه طرح عام ير اموال صلحيهمراه سا يو
وراق، وقف احداث كرده سپس از طرف صاحبان ا

 د.ينما يشرع
- يو پژوهش يبه دانشگاهها و مؤسسات آموزش 46

) قانون برنامه 20مشمول بند(ب) ماده( يدستگاهها
ران اجازه يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور

تملك  يها ل پروژهيتكم يشود در راستا يداده م
 يخود تا سقف درآمد اختصاص يا هيسرما يها ييدارا

اقدام و  يدولت يبه أخذ وام از بانكها نسبت 1391سال 
 ييتملك دارا يها ا احداث پروژهيل و يدر جهت تكم

كساله يند و با تنفس يخود استفاده نما يا هيسرما
 ينسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاص

) 8قه آن طبق بند(يالضمان وث خود اقدام كنند. وجه
 ن قانون خواهد بود.يا
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 تعرفه و عوارض ،ايتينظام مال
 

- ي) قانون محاسبات عموم44ماده( يدر اجرا 47
ات يز ماليموظف به وار يدولت يشركتها يكشور تمام

دوازدهم  كيصورت  و سود سهام متعلقه در هر ماه به
) قانون 44( ماده يباشند. درصورت عدم اجرا يم

، يدولت يكشور توسط شركتها يمحاسبات عموم
ر مجاز است سود سهم كشو ياتيسازمان امور مال

 يات متعلق به سود مندرج در صورتهايدولت و مال
ان) را حسب مورد ي(ترازنامه و حساب سود و ز يمال

ن و مقررات مربوطه در وجه يبرابر قوان
الحساب وصول  يعنوان عل كل كشور به يدار خزانه

 ييو دارا ين وزارت امور اقتصاديد و همچنينما
م يظف است سود سهام تقس) موياتي(سازمان امور مال

ا يكه سهم دولت و  ييشده سهم دولت در شركتها
 درصد  در آنها كمتر از پنجاه يدولت ير شركتهايسا

 يدار كه خزانه يز به حسابي%) است را پس از وار50(
د به حساب ينما ين امور افتتاح ميا يكل كشور برا
 جدول شماره 130108ف يموضوع رد يدرآمد عموم

د. احكام فصل نهم، باب ينون منظور نمان قاي) ا5(
ن بند يم در مورد ايمستق يها اتيچهارم قانون مال

 خواهد بود. يجار
از  يناش ياقتصاد يه بنگاههايش سرمايافزا 48 -
ات معاف يآنها، از شمول مال يها ييدارا يابيد ارزيتجد

است مشروط بر آنكه متعاقب آن به نسبت استهالك 
محاسبه  ير زمان فروش، مبناا ديمربوطه و  ييدارا
ر يسال اخ پنج يادشده طيات اصالح گردد و بنگاه يمال

ن بند يا ينامه اجرائ نيينشده باشد. آ يابيد ارزيتجد

ن يرمشمول موضوع ايا غيمشمول  ياز جمله شركتها
 رسد. يران ميوز أتيب هيتصو بند به

) قانون 52موضوع ماده( ياتيت ماليسقف معاف 49 -
ران يا ياسالم يساله پنجم توسعه جمهوربرنامه پنج

ال ي) ر100.000.000ون (يليكصد مي، مبلغ 1392سال  يبرا
 شود. ين مييدر سال تع
ها،  ات بر درآمد حقوق كاركنان وزارتخانهينرخ مال

 ير دستگاههايو سا يدولت يمؤسسات، شركتها
ت خدمات يري) قانون مد5موضوع ماده ( ياجرائ
كشور در  يمحاسبات عموم ) قانون5و ماده( يكشور
%) خواهد 10درصد( زان دهيم به 1391و  1390 يسالها
 بود.

ات بر ارزش يقانون مال يشيآزما يمدت اجرا 50 -
 گردد. يد ميتمد1392ان سال يافزوده تا پا

 - يبرخوردار يبرا ياتيم اظهارنامه ماليشرط تسل51
 يها اتي) قانون مال101موضوع ماده( ياتيت مالياز معاف

) 119) ماده(2و تبصره( 3/12/1366م مصوب يستقم
 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور

ه، امالك و يصاحبان مشاغل وسائط نقل يران برايا
 1392و 1391، 1390يعملكرد سالها يمنبع ارث برا

 ست.ين يالزام
- ياتيكه طبق اعالم سازمان امور مال ياشخاص 52

افت يدر ينام برا به ثبتمكلف  1392كشور در سال 
نام در  شوند، درصورت عدم ثبت يم يشماره اقتصاد

ه يشده توسط سازمان مذكور، از كل نييمهلت تع
مقرر در قانون  يها مهيجر يها و بخشودگ تيمعاف
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ات برارزش افزوده در يم و قانون ماليمستق يها اتيمال
 شوند. يسال مربوط محروم م

فروش كاال و خدمات حاصل از  يدرآمدها يتمام 53 -
ت يري) قانون مد5موضوع ماده( يدولت يشركتها

ها و  مهيبانكها و ب يبه استثنا يخدمات كشور
شده  يمعرف يبه حسابها يردولتيغ يعموم ينهادها
شود تا حسب  يز ميكل كشور وار يدار خزانه ياز سو

 نفعان يذ نيب  يمورد طبق احكام و مقررات قانون
 .گردد ميتقس مربوطه

كل كشور مكلف است براساس  يدار خزانه  -بصرهت
كشور درصورت عدم  ياتياعالم سازمان امور مال

ات و عوارض ارزش افزوده از وجوه يز، ماليوار
را از حساب آنها نزد  يدولت يشركتها يزيوار

كل كشور برداشت و حسب مورد به  يدار خزانه
 د.يز نمايربط وار يذ يحسابها

االجراء شدن  خ الزميز تارماه پس ا حداكثر شش 54 -
ه حساب قبوض ين قانون، درصورت پرداخت و تسويا

توسط مالكان  يو رانندگ ييراهنما يها مهيجر
از عدم پرداخت آن تا  يركرد ناشيمه ديخودرو، جر

شود. درآمد حاصل پس از  يبخشوده م 1390ان ساليپا
ف يكل كشور از محل اعتبار رد يدار ز به خزانهيوار
 ين قانون بابت ارتقاي) ا9جدول شماره( 88-530000

 يمراقبت ي، توسعه ساماندهيمجاز يتوان كنترل فضا
و مبارزه با  يماندگ و كنترل هوشمند و جبران عقب

 ياسالم يجمهور يانتظام يرويقاچاق مواد مخدر به ن
 ابد.ي ين و مقررات، اختصاص ميت قوانيران با رعايا

كننده  خراجاست يو حقوق يقيه اشخاص حقيكل 55 -
آنها به نام  يبردار آهن كه پروانه بهره معادن سنگ

ــع يمــعادن وصنا يسـازمان تــوسعه ونــوساز
باشد، موظفند  يتابعه م يــا شركتهايــران و يا يمعــدن

(به مأخذ  يبردار بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره
مت آزاد (دوره ين قيانگي%) م5درصد( حداقل پنج

آهن،  شمش فوالد خوزستان) از سنگ ماهه) سه
ا كنسانتره أخذ و به حساب درآمد يو  يبند دانه
ن ي) ا5جدول شماره(130419ف يموضوع رد يعموم

%) از مبالغ 40درصد( ند. معادل چهليز نمايقانون وار
ار وزارت صنعت، معدن و تجارت يحاصله در اخت

 يع معدنيمعادن و صنا ي(سازمان توسعه و نوساز
رد تا پس از مبادله موافقتنامه با يگ يقرار م ران)يا

تمام،  مهين يفوالد يل طرحهايمعاونت صرف تكم
و  يمعدن يها رساختيجاد زي، اياكتشاف يطرحها
 د گردد.يت از توليحما

ر معادن كه پروانه يدرخصوص سا 1تبصره  -
تابعه  يا شركتهايآن به نام سازمان و  يبردار بهره

توسط  يبردار پروانه بهره باشد، حق انتفاع يفوق م
 شود. ين و ابالغ مييوزارت صنعت، معدن و تجارت تع

در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و  2تبصره  -
ران مكلف است يا يع معدنيمعادن و صنا ينوساز

نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص 
 د.يفوق اقدام نما

ك يهر%) از درآمد 20ست درصد (يحداقل ب 3تبصره  -
ن يز به خزانه معين بند پس از وارياز معادن موضوع ا

ب صرف يهر استان كه معدن در آن واقع است به ترت
به  يا نهيو هز يا هيسرما يها ييتملك دارا يطرحها

%) 20ست درصد (ي%) و ب80نسبت هشتاد درصد (
ب بخش، شهرستان و استان محل ياز به ترتيمورد ن

ته يد كمييماندار و تأشنهاد فرياستقرار معدن با پ
د ييشنهاد استاندار و تأيا پيشهرستان  يزير برنامه
 استان خواهد شد. يزير برنامه يشورا
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- است كه به استناد ماده يحق يحقوق دولت 4تبصره 
 22/8/1390) قانون اصالح قانون معادن مصوب 12(

است كه به دارنده  يگردد. حق انتفاع حق يپرداخت م
رد تا مطابق يگ ياز معدن تعلق م يبردار پروانه بهره

 يبردار ع گردد. حق انتفاع پروانه بهرهين بند توزيا
است كه  يمربوط به گذشته صرفاً شامل معادن

آن متعلق به سازمان توسعه و  يبردار پروانه بهره
 ران بوده است.يمعادن ا ينوساز

- شتر:يب ياتيانضباط مال يمنظور برقرار به 56

كشور مكلف است،  ياتيمال سازمان امور 1-56 -
 يكه بده ييران مؤسسات و شركتهايمد ياسام
ات برارزش افزوده يم و ماليات مستقياعم از مال ياتيمال

ره يأت مديه يران و اعضاين مديدارند و همچن
 كه به صدور اسناد ييمؤسسات و شركتها

در  يرواقعيبر انجام معامالت غ ي(صورتحساب) مبتن
كشور  ياتيو مال يامور مال از جمله ينظام اقتصاد
را  ياتين ماليف مقرر در قوانيورزند و تكال يمبادرت م

ند را به همراه مشخصات آنان به ينما يمراعات نم
 د.ياداره ثبت شركتها اعالم نما

ران و ياداره مذكور موظف است، درخصوص مد
ن قانون يب ايره كه پس از تصويأت مديه ياعضا

ا ياز ثبت شركت مرتكب تخلفات مذكور شوند 
ن از ثبت مصوبات مربوط ينام آنان و همچن مؤسسه به

ر شركتها ممانعت يادشده در سايران يبه انتخاب مد
 كند.

) قانون 201احكام مقرر در تبصره ماده( 2-56 -
ن بند يم درخصوص افراد مذكور در ايمستق يها اتيمال

 خواهد بود. يجار
- به كشور مجاز است ياتيسازمان امور مال 57

 يان، قسمتيمؤد ياتيل در انجام امور ماليمنظور تسه 

ات، يص مأخذ ماليتشخ يخود به استثنا يها تياز فعال
ات را به يوصول مال يات اجرائيو عمل ياتيمال يدادرس
و انجام  يد. نحوه واگذاريواگذار نما يردولتيبخش غ

است كه توسط  يف طبق دستورالعمليدادن تكال
ب يتصو شود و به يه ميكشور ته ياتيسازمان امور مال

 رسد. يم ييو دارا ير امور اقتصاديوز
- موضوع ماده يگمرك يها تيمعاف 1392در سال  58

 و ماده 22/8/1390مصوب  ي) قانون امور گمرك121(
 يگذار هيد و سرماياز موانع تول ي) قانون رفع برخ12(

د يت از توليجهت حما 25/8/1388مصوب  يصنعت
 گردد. يداخل، لغو م

به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اجازه داده  59 -
ت يصدور هربرگ سند مالك يشود به ازا يم

ال ي) ر300.000صدهزار(ي) مبلغ سي(كاداستر يحدنگار
 د.يز نمايوار 140141 يف درآمديأخذ و به رد

ران اجازه يا ياسالم يجمهور يانتظام يرويبه ن 60 -
د هرجلد يو تمد ضيشود بابت صدور و تعو يداده م

ط يه شرايكل يك) برايومتري(بيسنج ستيگذرنامه ز
ال ي) ر750.000، مبلغ هفتصد و پنجاه هزار (يسن
كل  يدار نزد خزانه يافت و به حساب درآمد عموميدر

 د.يز نمايكشور وار
ران اجازه يا ياسالم يجمهور يانتظام يرويبه ن 61 -

كارت  ل هر قطعهيض و تبديتعو يشود به ازا يداده م
ست يكصد و بيبه هوشمند مبلغ  يان خدمت عاديپا

افت و به حساب درآمد يال دري) ر120.000هزار(
 د.يز نمايكل كشور وار يدار نزد خزانه يعموم

ران اجازه يا ياسالم يجمهور يانتظام يرويبه ن 62 -
پالك خودرو اعم از  يواگذار يشود به ازا يداده م

پالك مبلغ چهارصد  ضينوشماره، نقل و انتقال و تعو
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افت و به حساب درآمد يال دري) ر400.000هزار( 
 د.يز نمايكل كشور وار يدار نزد خزانه يعموم

) قانون استفاده از 11تعرفه غرامت موضوع ماده( 63 -
مصوب  يا رحرفهيو غ ياختصاص يها ميس يب

ال و ي) ر4.000.000ون(يلي، حداقل چهار م25/11/1345
ن ييال تعي) ر25.000.000ون (يليست و پنج ميحداكثر ب

 گردد. يم
- يفريو ك يحقوق يبه دعاو يدگيرس يها تعرفه 64

 يب از مبلغ سيترت حل اختالف به يشوراها
ال ير )100.000كصد هزار(يال به مبلغ ي) ر30.000هزار(

ال به مبلغ پنجاه ي) ر5.000و از مبلغ پنج هزار (
 ابد.ي يش ميال افزاي) ر50.000هزار(

) قانون برنامه پنجساله پنجم 119م ماده(حك 65 -
ها و  تيران در مورد معافيا ياسالم يتوسعه جمهور

ر يو در سا يدر قانون امور گمرك يفات گمركيتخف
 خواهد بود. ين مصوب، جاريقوان
مصرف وحق  يت الگوينه مصرف با رعايهز 66 -

ه، يعلم يها حوزه يانشعاب برق، آب و گاز برا
 ينيها و اماكن د هينيحس ا، ه مساجد، دارالقرآن

 گان است.يرا يمصرح در قانون اساس ينيد يها تياقل
از  يما و كشتيط هواپيمت بلي%) ق1ك درصد(ي 67 -

ربط أخذ و به حساب  يذ يهر مسافر توسط شركتها
شود. معادل وجوه  يز ميكل كشور وار يدار خزانه

) 400.000.000.000ارد (يليحاصله تا سقف چهارصد م
ار يدر اخت 530000ف متفرقه ياز محل اعتبار ردال ير

ران قرار يا ياسالم يت هالل احمر جمهوريجمع
 رد.يگ يم

) اجازه داده  يوزارت راه و شهرساز به دولت ( 68 -
واردات هر  يبه ازا 1392سال  يشود از ابتدا يم

ون و پانصد يليك مي يه سواريله نقليدستگاه وس

ون و پانصد يليال تا دومي) ر1.500.000هزار(
) 1.000.000ون(يليك ميوانت  ، الي) ر2.500.000هزار(

، اتوبوس  الي) ر2.000.000ون(يليبوس دوم ينيال، مير
ون يليم ون پنجيال، كامي) ر5.000.000ون(يليپنج م

ال ي) ر10.000.000ون(يليلر ده ميال و تري) ر5.000.000(
كل  يدار عنوان عوارض وصول و به حساب خزانه به

 د.يز نمايوار كشور
- يافت بهايرو موظف است عالوه بر دريوزارت ن 69

لووات ساعت برق فروخته شده يهر ك يبرق به ازا
عنوان عوارض برق در قبوض  ال بهير )30(يمبلغ س

 ياستثنا ن برق بهيمربوطه درج و از مشترك
د. وجوه يافت نمايدر ييروستا ين خانگيمشترك

كل  يدار خزانهر نزد يحاصله به حساب شركت توان
ت يصرفاً بابت حما يافتين وجوه دريز و عيكشور وار

د يو تول ييروستا يها شبكه ياز توسعه و نگهدار
شود. منابع مذكور  ينه مير و پاك هزيدپذيبرق تجد

 شود. يربط محسوب نم يذ يعنوان درآمد شركتها به
كشور اجازه  يا و حرفه يبه سازمان آموزش فن 70 -

د يض و تمديمنظور صدور، تعو شود به يداده م
 يس آموزشگاههايمهارت و پروانه تأس يها نامهيگواه

 يهر مورد مبلغ س يان به ازايمتقاض يآزاد از تمام
 يال أخذ و به حساب درآمد عمومير )30.000هزار(

 د.يز نمايكل كشور وار يدار كشور نزد خزانه
موظفند عوارض مربوط  ياجرائ يه دستگاههايكل 71 -

ن و مقررات يها را هر ساله طبق قوان يداربه شهر
س دستگاه يند. رئيه حساب نمايپرداخت و تسو

ن بند يا يحساب آن مسؤول حسن اجرا يو ذ ياجرائ
 باشند. يم

- ياتيق سازمان امور ماليدولت مكلف است از طر 72
ش پانزده يماهه درآمد حاصل از افزا در مقاطع سه
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د داخل و يتول يمت نوشابه گازدار قندي%) ق15( درصد
 يمت نوشابه گازدار قندي%) ق20درصد( ستيب

 160123 يف درآمديافت و به حساب رديرا در يواردات
به نسبت شصت  يد. درآمد وصوليز نمايوار

%) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش 60درصد(
و  يابتيماران ديو درمان ب يريشگيجهت پ يپزشك

ان جهت %) به وزارت ورزش و جوان40چهل درصد(
 پرداخت شود. ييروستا يتوسعه ورزش همگان

) قانون برنامه 174ماده( ياجرا يدر راستا 73 -
ران مدت يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور

) 32ها، موضوع ماده( يط عوارض شهرداريزمان تقس
ها تا شش  يشهردار يو معامالت ينامه مال نييقانون آ
 ابد.ي يش ميسال افزا

ر در ياز تأخ يناش ياتيمال يها مهيه جريكل 74 -
 1391و  1389،1390 يپرداخت مربوط به عملكرد سالها

كه بتوانند  يبردار پروانه بهره يدارا يديتول يبنگاهها
قانون نسبت  نياالجراء شدن ا از الزم ماه پس ظرف شش
شده خود اقدام  يقطع ياتيمال يه اصل بدهيبه تسو

 شود. يند، بخشوده مينما
- يها اتي) قانون مال202مندرج در ماده( مبلغ 75

ا خدمات يد كاال و يتول يواحدها يم برايمستق
 يقي(اشخاص حق يبردار پروانه بهره يدشده دارايتول

ش يال افزاي) ر5.000.000.000ارد (يلي) به پنج ميو حقوق
 ابد.ي يم

- يشهر يآبفا يق شركتهايرو از طريوزارت ن 76
افت نرخ ير درسراسر كشور مكلف است عالوه ب

هر مترمكعب فروش آب شرب  يبه ازا يشهر  يبها آب

افت و به ين آب دريال از مشتركير ) 100كصد(يمبلغ 
%) 100د. صددرصد(يز نمايكل كشور وار يدار خزانه

ارد يليصد و نود ميتا سقف س يافتيوجوه در
ال از محل حساب مذكور صرفاً ي)ر390.000.000.000(

ابد. ي ياختصاص م ييشرب روستا يجهت آبرسان
اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم 

ق يماهه از طر كشور در مقاطع سه ين استانهايب
شود تا  يع ميآب و فاضالب كشور توز يشركت مهندس

 يزير ن معاونت برنامهيپس از مبادله موافقتنامه ب
 ييآب و فاضالب روستا يها و شركتها  ياستاندار

ها  يردد. اعتبار مذكور حسب وصولنه گياستانها هز
افته است و وجوه فوق ي صي%) تخص100صددرصد(

گردد و  يربط محسوب نم يعنوان درآمد شركت ذ به
 شود. يات نميمشمول مال

عالوه بر 1392دولت مكلف است در سال  77 -
ات به يواردات دخان يبرا يافتيهرگونه عوارض در

ست يبمبلغ  يگار وارداتيهرنخ س يكشور به ازا
كهزار و يافت و وجوه حاصله را تاسقف يال دري)ر20(

ال به حساب ي)ر1.200.000.000.000ارد (يليست ميدو
) 5جدول شماره( 160144ف يموضوع رد يدرآمد عموم

%) از منابع 50د. پنجاه درصد (يز نماين قانون واريا
، يحاصل به وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوساز

ل يساخت، تكم يشور) براز مدارس كيتوسعه و تجه
و پنجاه درصد  يآموز دانش يورزش يز فضاهايو تجه

 يبرا يقات و فناوري%) به وزارت علوم، تحق50(
دانشگاهها  يفرهنگ يز فضاهايل و تجهياحداث، تكم
 ابد.ي ياختصاص م

 
 



 

Shenasname.ir | سامانه قوانين و مقررات اداري و مالي 

 

 ياتوسعه منطقه -سوم 
موظف است مبلغ  ييو دارا يوزارت امور اقتصاد 78 -

ال درآمد ي) ر1.000.000.000.000( ارديليك هزار مي
ن قانون را ي) ا5جدول شماره( 130410ف يمندرج در رد

دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و  كيصورت ماهانه  به
 يدار نزد خزانه يكسر و به درآمد عموم يانورديدر

 د.يز نمايكل كشور وار

 530000-101ف شماره ياز محل رد يزيمعادل مبالغ وار
ر ين ساين قانون و همچني) ا9جدول شماره(

 يها سازمان مذكور براساس موافقتنامه يدرآمدها
 يزير متبادله با معاونت برنامه يا هيو سرما يا نهيهز

ب صرف طرح يجمهور به ترت سيرئ يو نظارت راهبرد
كوچك در سواحل  يشكن، پناهگاهها ل موجيتكم

و توسعه بنادر كوچك و  يجنوب و شمال و بهساز
 يا نهير مصارف هزيز سايبه بنادر و ن ينتهم يراهها

 سازمان گردد. يا هيو سرما
ن مسجد و يبه منظور تأم 1392در سال  79 -

 يمسكون ياز در شهركهايمورد ن يآموزش يواحدها
ست هزار يش از دويت بيبا جمع يد در شهرهايجد

با  يمسكون يها نفر، سازندگان مكلفند در مجموعه
ا ي، نسبت به احداث و ينكهزار واحد مسكويش از يب

مورد  يآموزش يمسجد و واحدها يها نهين هزيتأم
و برآورد  يآموزش ياز بر اساس استانداردهاين

مدارس استان مربوط و اداره اوقاف و  يكل نوساز اداره
 ند.يه اقدام نمايريامور خ

ها  يان كار توسط شهرداريپا يصدور پروانه و گواه
ن و يه احداث، تأميدييأن شهركها منوط به أخذ تيدر ا

كل  توسط اداره يآموزش ياز واحدهايا اعالم عدم ني
 باشد. يربط م يمدارس استان ذ ينوساز

به وزارت آموزش و پرورش (سازمان   -تبصره
ز مدارس كشور) اجازه داده ي، توسعه و تجهينوساز

را بر اساس  يتمام دولت مهين يها شود كه پروژه يم
رسد با  يران ميأت وزيب هيكه به تصو يا نامه نييآ

 د.يل نمايساز تكم ن مدرسهيرياستفاده از مشاركت خ
اجازه داده  يقات و فناوريبه وزارت علوم، تحق

را با استفاده از  يتمام دولت مهين يها شود پروژه يم
 د.يل نمايساز تكم ن دانشگاهيريمشاركت خ

 
 ياجتماع –چهارم 

 يهدفمندساز
 

قانون هدفمندكردن  يدرآمد حاصل از اجرا 80 -
 ارديليتا مبلغ پانصد هزار م 1392ها در سال  ارانهي
 ل است:يال شامل موارد ذي) ر500.000.000.000.000(

ارد يليصد و هشتاد و هشت هزار ميتا مبلغ س 1-80 -
صورت ماهانه و  ال بهي) ر388.000.000.000.000(

) قانون 3) و (1مواد( يمتهايمتوازن از محل اصالح ق
 15/10/1388ها مصوب  ارانهيكردن هدفمند
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- ارديليكصد و دوازده هزار ميتا مبلغ  2-80
ر ينان، برق و سا يها ارانهيال ير) 112.000.000.000.000(

 ن قانونيكاالها و خدمات مندرج در ا
ن بند اختصاص و پرداخت يا يدر اجرا 1تبصره  -

قانون هدفمندكردن  ياجرا يبرا يهرگونه وجه
مت ياز وجوه حاصل از محل اصالح قر يها، غ ارانهي

ر كاالها و خدمات موضوع قانون يو سا يانرژ يحاملها
ن قانون، يموضوع ا يها ارانهيها و  ارانهيهدفمندكردن 

 ممنوع است.
- يقانون برا يحاصل از اجرا يرقم درآمد 2تبصره 

طور  به يا نهيد از ارقام هزيدوازده ماه است و با
نه شود و يداده شده و هز صيدوازدهم تخص كيماهانه 
 باشد. يفها ممنوع ميرد ييجا جابه

نه يل هزيشرح ذ به  )80( منابع مندرج در بند 81 -
 گردد: يم
- )410.000.000.000ارد (يليتا مبلغ چهارصد و ده م 81 -1
) قانون هدفمندكردن 7ماده ( يال به منظور اجراير
 ها ارانهي

- )40.000.000.000.000ارد (يليتا مبلغ چهل هزار م 2-81
) قانون 11) و (8مواد ( يال به منظور اجراير

 ها ارانهيهدفمندكردن 
ارد يليتا مبلغ پنجاه هزار م 3-81 -
بند (ب)  يال به منظور اجراير )50.000.000.000.000(

) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 34ماده (
 رانيا ياسالم يجمهور

 

 مهيب
 

رو از يفت و نن يها ك از وزارتخانهيبه هر 82 -
شود هر  يربط اجازه داده م يتابعه ذ يق شركتهايطر

 ال و پانصدي) ر1.000هزار( كيب مبلغ يترت دوماه به
أخذ و نسبت  يشهر يال از هر واحد مسكوني) ر500(

اعم از فوت و نقص  يو جان يمه خسارات ماليبه ب
از انفجار،  يناش يپزشك يها نهيعضو و جبران هز

 ييو روستا ين شهريت مشتركيو مسموم يسوز آتش
 يمه با برگزاريب يق شركتهايگاز و برق از طر

 ند.يمناقصه اقدام نما
رو موظفند گزارش ينفت و ن يها وزارتخانه  -تبصره
 يها نهي، هزيافتين بند شامل منابع دريعملكرد ا

به  يپرداخت يمه و خسارتهايب يبه شركتها يپرداخت
ماه  ا هر ششر ييو روستا ين اعم از شهريمشترك

 يو نظارت راهبرد يزير بار به معاونت برنامه كي
 ند.يجمهور ارائه نما سيرئ

- يگر خدمات درمان مهيب يها ه سازمانيكل 83
 يارسال يها %) صورتحساب 60درصد( موظفند شصت

و  يو درمان يمؤسسات و مراكز بهداشت ياز سو
 يدگيطرف قرارداد را قبل از رس يها مارستانيب

ه يالحساب و بق يعنوان عل ظرف دوهفته بهحداكثر 
ل اسناد يماه پس از تحو مطالبات را حداكثر تا سه

ن يحكم ا ياجرا مربوط، پرداخت كنند. درصورت عدم
آن را به  يها مهيگر موظفند جر مهيب يها بند سازمان

 ند.ي%) جبران نما15درصد( نرخ ساالنه پانزده
ارد يليزار ممكلفند مبلغ دو ه يا مهيب يشركتها 84 -

مه شخص يال از اصل حق بي) ر2.000.000.000.000(
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كه براساس فروش  يجدول يرا ط يافتيثالث در
ب يتصو ن و بهييك از شركتها تعيهر  ) يمه(پرتفويب

به درآمد  يصورت هفتگ رسد به يمه ميب يعال يشورا
ن قانون ي) ا5جدول شماره( 160111ف يرد يعموم
 يانتظام يرويار نير اختد يزيز كنند. وجوه واريوار

رد تا در امور منجر يگ يران قرار ميا ياسالم يجمهور
 ين شركتهاينه گردد. همچنيبه كاهش تصادفات هز

ف در حق ي%) تخف5درصد( مكلف به اعمال پنج يا مهيب
مه يباشند. ب يم 1392مه شخص ثالث مصوب يب

ران موظف به نظارت بر يا ياسالم يجمهور يمركز
 يا مهيب يشركتها يزيد است. وجوه وارن بنيا ياجرا

موضوع  يزين وجوه وارين بند و همچنيموضوع ا
) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 37بند(ب) ماده(

 يا مهيب يران توسط شركتهايا ياسالم يجمهور
 گردد. يم يتلق ياتيقابل قبول مال يها نهيعنوان هز به

- نيو سازمان تأم يكشور يصندوق بازنشستگ 85
مسلح مكلفند از محل تمام  يروهاين ياجتماع

شده مندرج در قانون بودجه كل  ينيب شياعتبارات پ
ار آنها قرار يمراحل در اخت يكشور كه پس از ط

ر يخود و سا يگر منابع داخليانضمام د رد به يگ يم
ساالنه  يها، حقوق جار يگذار هيمنابع حاصل از سرما

ران خود يبگ يتمرن و مسيبازنشستگان، موظف يرا برا
 ند.ين نمايتأم

موظف است كارگزاران  ين اجتماعيصندوق تأم 86 -
كه  ير افراديو سا يو افراد حقوق يقيمانكاران حقيو پ
طرف  يگريا تحت هر عنوان ديعنوان كارگر  به

باشند(موضوع جزء  يم ييقرارداد مخابرات روستا
كل كشور  1389) قانون بودجه سال 16بند(» و«

مه سهم يز حق بي) را پس از وار24/12/1388مصوب 
مانكار(كارگر) و تا زمان يكارگر توسط كارگزار و پ

و  ين اجتماعيبراساس قانون تأم يتيريفروش سهام مد
مه يمه قرار دهند. حق بيقانون كار تحت پوشش ب

ارد يليسهم كارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد م
 550000-74ف يال از محل ردي) ر2.400.000.000.000(

شود.  ين مين قانون تأمي) ا9جدول شماره(
اطالعات، تعاون،  يارتباطات و فناور يها وزارتخانه

، ملزم به ييو دارا يو امور اقتصاد يكار و رفاه اجتماع
 1391) قانون بودجه سال 64بند ( يرفع مشكالت اجرا

بوده  ييكشور مرتبط با كارگزاران مخابرات روستا كل
ران) متعهد به يركت مخابرات ا(ش يو شركت متول

م با كارگران، يمه و قرارداد مستقياستمرار ب
ط و يطبق شرا ييمانكاران و كارگزاران روستايپ

 باشند. يضوابط مقرر در قانون كار م
ن يو سازمان تأم يكشور يصندوق بازنشستگ 87 -

 يمنظور اجرا مسلح مكلفند به يروهاين ياجتماع
 يو لشكر يگان كشوربازنشست يليمه درمان تكميب

ك تحت پوشش آنها، اقدامات الزم را يو عائله درجه 
مربوط به نسبت برابر، توسط  يها نهيانجام دهند. هز

گر(صندوق  مهيمه شده، دولت و سازمان بيب
 شود. ين مي) تأميبازنشستگ

ل وصول مطالبات معوق سازمان يبه منظور تسه 88 -
، يصنف يهاون واحديان مدي، كارفرماين اجتماعيتأم

 يبده يدارا 1391ان سال يكه تا پا يو كشاورز يصنعت
ن يبه سازمان تأم يكاريمه بيمه و بيشده حق ب يقطع

ماه از  كه ظرف شش يباشند، درصورت يم ياجتماع
ا يه ين قانون نسبت به تسوياالجراء شدن ا خ الزميتار
ند، يشده اقدام نما يقطع يف اصل بدهيتكل نييتع

 شود. يمه آنان بخشوده ميحق ب يها مهيجر
مه و يپرداخت حق ب 1392ماهه سال  در نه 89 -

ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع 
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در شهرها و  يكارگران ساختمان يمه اجتماعيقانون ب
 ياتيشود. سازمان مال يكشور متوقف م يروستاها

ارد يليمكلف است معادل مبلغ نه هزار م
ال عوارض ارزش افزوده ير )9.000.000.000.000(

ها از محل منابع مندرج در  ياريها و ده يشهردار
ات برارزش ي) قانون مال38(ج) و (د) ماده( يبندها

 يها يها و شهردار ياريافزوده متمركز نزد سازمان ده
مه سهم ي%) حق ب20درصد( ستيكشور را به عنوان ب

به سازمان  يمه كارگران ساختمانيب يكارفرما برا
 د.يپرداخت نما ياجتماع نيتأم

ن يت قوانيمكلف است با رعا ين اجتماعيسازمان تأم
%) حق 7درصد( افت هفتيو مقررات مربوط و در

  %)20( درصد ستيشده از كارگر و ب مهيمه سهم بيب
 يسهم كارفرما هشتصدهزارنفر از كارگران ساختمان

ن خصوص يد و گزارش عملكرد خود در ايمه نمايرا ب
برنامه و بودجه  يونهايسيبار به كم كيماه  را هر سه

ارسال  ياسالم يمجلس شورا يو محاسبات و اجتماع
موظفند كارگران  يان امور ساختمانيد. كارفرماينما

ن يمه حوادث حين بند را بيرمشمول ايغ يساختمان
كار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور 

 ند.يپروانه ارائه نما
) 38ماده( ) بند(د) 2جزء( %) موضوع5پنج درصد( 90 -

 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
ران صرفاً سهم كاركنان شاغل و بازنشسته بدون يا

شود و عبارت  يل ميكشور تبد يكمك از بودجه عموم
مه يسه برابر حق ب«به عبارت » حداكثر دو برابر«

گردد. منابع حاصله در  ياصالح م)» 1ن جزء(يمشمول

، يماران سرطانيب يارانه داروهايكمك به جهت 
 شود. يالعالج، خاص و نادر صرف م صعب

- يمشمول نظام صنف يكشاورز يكارگاهها 91
ت از پرداخت سهم يكشاورزان، در شمول قانون معاف

كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند  يانيمه كارفرمايب
آن است.  يو اصالحات بعد 16/12/1361مصوب 

قانون مذكور توسط وزارت جهاد  ينامه اجرا نييآ
ماه از  كيظرف  ين اجتماعيو صندوق تأم يكشاورز

ران يوز أتيب هيتصو شود و به يه ميب قانون تهيتصو
 رسد. يم

ان و ييروستا يمه اجتماعيكه حق ب يه افراديكل 92 -
 يكه در روستا ياند، درصورت ر را پرداخت نمودهيعشا

ن قانون يا ياياز مزاتوانند  يز ساكن باشند، مين يگريد
 ين حكم شامل افراديند. اياستفاده نما 1392در سال 

مه پرداخت يقانون حق ب يام اجراياست كه در طول ا
 اند. كرده

مه يو سازمان ب ين اجتماعيسازمان تأم 93 -
افت يدر ير مكلفند در ازايان و عشاييروستا ياجتماع

%) حق 5درصد( %) و پنج7درصد( ب هفتيترت  به
دار متأهل به  مه نمودن زنان خانهينسبت به ب مه،يب

 ند.يست هزارنفر اقدام نمايتعداد دو
 يدولت مكلف است براساس فهرست اعالم

 ن سهم كارفرما ازيمذكور نسبت به تأم يها سازمان
ارد يليهزار م كيمبلغ  به 550000-96ف يمحل رد

 د.يال اقدام نماي) ر1.000.000.000.000(
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 ثارگرانيا
 

عامل  يق بانكهايموظف است از طر يك مركزبان 94 -
كصد هزار نفر از جانبازان يبه تعداد  1392در سال 

، يت درصد جانبازي%) و باالتر با اولو20ست درصد(يب
،  ن و فرزندان)يآزادگان، خانواده شهداء (همسر، والد

م سال حضور در جبهه، يثارگران با حداقل دو و نيا
%) و باالتر و وراث 70(فرزندان جانبازان هفتاد درصد

%) و 25ست و پنج درصد(يتحت تكفل جانبازان ب
ك فقره يفقط  يباالتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوف

ن مربوطه و برابر يالت مسكن براساس قوانيتسه
الت به وراث يقانون الزام بانكها به پرداخت تسه

 22/1/1380مصوب  يجانبازان و آزادگان متوف
ا ساخت مسكن اعطاء يد يخر ياط) برين شراي(واجد

 د.ينما
در  يهر واحد مسكون يالت مزبور به ازايمبلغ تسه
ون نفر، يليم كيش از يت بيبا جمع يشهرها

ال، مراكز استانها، ي) ر600.000.000ون (يليششصدم
ر شهرها يال، ساي)ر500.000.000ون (يليپانصد م
ست يال، روستاها دوي)ر400.000.000ون (يليچهارصد م

د معادل يجد يال و در شهرهاي)ر200.000.000( ونيليم
الت مركز همان استان و با نرخ يسقف تسه
ساله  ستي%) با مدت بازپرداخت ب4( چهاردرصد
مصوب مسكن و نوساز بودن  يت الگويبدون رعا

 شود. ين مييتع
ن يدولت موظف است نسبت به تضم 1تبصره  -

سقف تا  يالتفاوت سود بانك و پرداخت مابه ينيب شيپ
د ييعامل با تأ يبه بانكها ينرخ مصوب نظام بانك
ن و مسكن) يزم يسازمان مل (يوزارت راه و شهرساز

مربوطه  يفهاياز را در ردياقدام و اعتبار مورد ن
عامل موظفند نسبت  ين بانكهايد. همچنيمنظور نما
 يها نيملك، محاسبه و أخذ تضم يابيبه ارز

الت و سود سهم يزان اصل تسهيبازپرداخت الزم به م
 ند.ي%)) اقدام نما4ثارگر(چهار درصد (يا

گذشته از  يكه در سالها يثارگرانيا 2تبصره  -
) 50.000.000ون(يليالت مسكن تا سقف پنجاه ميتسه
كه وام  ين افرادياند و همچن ال استفاده نمودهير
خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ  يقبل يافتيدر
ه يتسو 1391ان سال يا پاكمتر از سه سال ت يمدت يط

%) و باالتر كه با 70اند و جانبازان هفتاددرصد( نموده
مسكن نامناسب  يدارا يت جسمانيتوجه به وضع

ثارگران يد و امور اياد شهيد بنييباشند با تأ يم
 مند شوند. الت بهرهين تسهيتوانند مجدداً از ا يم

ل ياز قب يثارگريرايغ يتيحما يوامها 3تبصره  -
افت ير آن مانع دريو نظا يو شركت يكارمند يوامها

توانند  يشوند. افراد مشمول م يالت نمين تسهيا
ك واحد ي يمتعلقه برا يالت بانكيمشتركاً از تسه

 ند.ياستفاده نما يمسكون
ا قرارداد يل برگه ياز قب ياوراق واگذار 4تبصره  -
مالك ارائه  يتوسط اداره كل راه و شهرساز يواگذار
كه  ينيباشد. مشمول يعامل م يد بانكهاالت نزيتسه

 يروهايمعتبر همانند ن يها يق تعاونيمسكن آنها از طر
ن ساكن ين مشموليشود و همچن ين ميمسلح تأم

ت امالك و منازل يكه اكثر ييروستاها و شهرها
توانند با  يهستند، م يآنها فاقد سند رسم يمسكون

 ين معتبر بدون ارائه سند ملكيا تضميقه و يوث
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افت و در همان يالت مقرر را دريتسه يا ثبتيو  يرسم
 ند.يد نمايا خريمحل احداث 

عامل مجازند جهت احداث  يبانكها 5تبصره  -
د و امور ياد شهيتوسط بن يمسكون يواحدها

الت ين بند تسهيثارگران مشمول ايا يثارگران برايا
مربوطه را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد 

د و امور ياد شهيمذكور كه توسط بنط يواجد شرا
 ند.ينما يشوند فروش اقساط يم يثارگران معرفيا

- يق بانكهايموظف است از طر يبانك مركز 6تبصره 
ا يمسكن نامناسب  يكه دارا يثارگرانيعامل به ا

الت يباشند و در سنوات گذشته از تسه يناتمام م
استفاده  1391مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 

د و امور ياد شهيبن يبار با معرف كي ياند فقط برا ردهك
ا با فك رهن و يو  يالتفاوت وام قبل ، مابه ثارگرانيا

الت يك فقره وام مسكن در قالب تسهيه از يتسو
د پرداخت يقه جديا وثيو  يقه قبليساخت با همان وث

 د.ينما
الت توسط ين تسهيا يرش تقاضايزمان پذ 7تبصره  -
سال و  كيبه مدت 1392رماه يت يز ابتداعامل ا يبانكها

د و ياد شهينامه توسط بن يخ صدور معرفيمالك تار
 باشد. يثارگران ميامور ا

م و يثارگران، حافظان كل قرآن كريل ايتحص 95 -
) 20و مشموالن بند(ك) ماده( يان ممتاز كشوريقار

 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
و مؤسسات  يا و مراكز آموزش عالران در دانشگاههيا

مربوط به دانشگاه  يها نهيگان است. هزيرا يپژوهش
 يها و دوره يكاربرد -يعلم ينور، دانشگاهها اميپ

 يو پژوهش ين مراكز آموزشيشبانه و همچن
اد يربط اعم از بن يذ يق دستگاههاياز طر يردولتيغ

ته ي، كميستيثارگران، سازمان بهزيد و امور ايشه

ه يري(ره) و سازمان اوقاف و امور خينيامام خم امداد
از محل اعتبارات  يليمسال تحصيهر ن يدر ابتدا
صورت  ن قانون بهي) ا4وست شماره(يپ 30467برنامه 

 شود. يافته و پرداخت ميص ي%) تخص100صددرصد(
 يشنهاد دستگاههايپ ن بند بهيا ينامه اجرائ نييآ

و نظارت  يزير هد معاونت برنامييربط با تأ يذ ياجرائ
ب يتصو جمهور ظرف دوماه به سيرئ يراهبرد

 رسد. يران ميوز أتيه
) قانون برنامه پنجساله پنجم 20بند(ك) ماده( 96 -

با اضافه  1392ران در سال يا ياسالم يتوسعه جمهور
و همسران شهداء و همسران جانبازان «شدن عبارت 

%) و باالتر و همسران 25ست و پنج درصد(يب
از تا سقف يشود. اعتبار مورد ن ياجراء م» آزادگان

ال از محل ي)ر25.000.000.000ارد (يليست و پنج ميب
ثارگران يد و امور اياد شهياعتبارات بن ييجو صرفه
 شود. ياد پرداخت مين بنيتوسط ا

كه در دوران دفاع مقدس و  يافراد و رزمندگان 97 -
، يجسم بيدچار آس يحوادث زمان انقالب اسالم

صورت سانحه و مدارك  ياند ول شده يو روان يروح
 يگانهاي يهمزمان را ندارند، با معرف ينيبال

ون احراز يسيتوسط كم يمتول يكننده و نهادها اعزام
ون يسيثارگران و با نظر كميد و امور اياد شهيبن

رد و يگ يد قرار مييآنها مورد تأ ي، جانبازيپزشك
اد يش بنآنها تحت پوش  يزان جانبازيمتناسب با م

 رند.يگ يثارگران قرار ميد و امور ايشه
ثارگران بازنشسته و شاغل در دستگاه يا 98 -

ر به استفاده از يو افراد تحت تكفل آنها مخ ياجرائ
%) 100و صددرصد( يليمه و درمان تكميخدمات ب

ا يمتبوع  يمربوطه از دستگاه اجرائ يدرمان يها نهيهز
 اشند.ب يثارگران ميد و امور اياد شهيبن
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د و ياد شهيبن يثارگران از خدمات درمانياستفاده ا
مربوط از  يها نهيز هزيثارگران منوط به واريامور ا

ن بند از يباشد. اعتبارات ا ياد ميبه بن يدستگاه اجرائ
 گردد. ين ميتأم 550000-107ف يمحل رد
) قانون برنامه پنجساله 44بند(ب) ماده( يدر اجرا

 يران دستگاههايا يماسال يپنجم توسعه جمهور
%) 100ن صددرصد (يمكلفند نسبت به تأم ياجرائ
ثارگران شاغل و افراد تحت تكفل يا يدرمان يها نهيهز

 ند.يخود اقدام نما يا نهيآنان از سقف اعتبارات هز

) قانون برنامه 44بند(ل) ماده( يدر اجرا 99 -
ران وزارت يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور

 يو معرف يموظف است با هماهنگ يزراه و شهرسا
ن مسكن يثارگران نسبت به تأميد و امور اياد شهيبن

ط) از ين شرايچهارم واجد كيپنجاه و دوهزار نفر (
%) و باالتر، آزادگان 25ست و پنج درصد (يجانبازان ب

%) كه 70و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاد درصد (
اند با  نكرده استفاده يا مسكن دولتين ياز زم  قبالً
مت يان به قيو اع يا مت منطقهيت عرصه به قيمالك

 ند.يتمام شده اقدام نما
 

 خانواده و جوانان
 

و  يجمهور استيمركز امور زنان و خانواده ر 100 -
جمهور مجازند تا  سيرئ يو فناور يمعاونت علم

تحقق اهداف و  يخود را در راستا ياجرائ يها تيفعال
در  ياجرائ يق دستگاههاياز طرمورد نظر  يها استيس

ن از محل اعتبارات يماب يچهارچوب تفاهمنامه ف

ن قانون به انجام يشده مربوط به خود در ا ينيب شيپ
%) 1درصد( كيمجازند تا  ياجرائ يبرسانند. دستگاهها

) و 1فصول( يخود را به استثنا يا نهياز اعتبارات هز
انان )، در امور مربوط به زنان، خانواده و جو6(

 ند.ينه نمايدستگاه متبوع خود هز
 

 يتيامور محا
 

) قانون برنامه 112( (ز) ماده بند يدر اجرا 101 -
ران، يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور

موظفند منابع  يو صنعت يمناطق آزاد تجار يها سازمان
 يدار نزد خزانه ين بند را به حساب خاصيموضوع ا

كل كشور موظف  يدار انهند. خزيز نمايكل كشور وار
 ياجرا يبرا يرا به نسبت مساو يزياست منابع وار

(ره) و ينيته امداد امام خميادشده به كميمفاد بند 
 د.يهمان مناطق پرداخت نما يستيسازمان بهز

ان و يالت به زندانيمنظور پرداخت تسه به 102 -
ه و يمانند د يمال يها تيازمند در محكوميمحكومان ن
است و  يرعمديا جرح غياز قتل و  يه ناشامثال آن ك

 هزار ، مبلغ دويركالهبرداريازمند غين ين ماليمحكوم
ال از محل وجوه ي) ر2.000.000.000.000( ارديليم

 يدگيرس يار ستاد مردميالحسنه بانكها در اخت قرض
رد يگ يازمند قرار ميان نيه و كمك به زندانيبه امور د

 د.يقدام نماا يتا با نظارت وزارت دادگستر
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الت مذكور توسط يپرداخت تسه ينامه اجرائ نييآ
شود و به  يه ميه تهيو ستاد د يوزارت دادگستر

رسد. دولت مكلف است  يران ميوز أتيب هيتصو
ن بند اقدام يا يالت اعطائين تسهينسبت به تضم

 د.ينما
-تبصره يكه در شرف بازداشت و اجرا يمحكومان 

ن بند يدر ا حكم هستند، مشمول حكم مذكور
 خواهند بود.

ران مكلف است يا ياسالم يجمهور يبانك مركز 103 -
ن و پرداخت ينسبت به تأم يدولت يق بانكهاياز طر
ارد يليالت به مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميتسه

 يال از محل پس اندازهاير )14.400.000.000.000(
الحسنه با درنظرگرفتن دوره تنفس دوساله و در  قرض
ان سازمان يپنجساله جهت اشتغال مددجو اقساط

اد يكشور به بن يتيو ترب ينيزندانها و اقدامات تأم
ان كشور اقدام يع زندانيو صنا يآموز تعاون و حرفه

 د.ينما
ران مكلف است يا ياسالم يجمهور يبانك مركز 104 -
 يالحسنه بانك الت قرضي%) مانده تسه30( درصد يس

%) 20ست درصد (يك بيو رشد منابع مزبور را به تفك
%) سازمان 10( درصد (ره) و دهينيته امداد امام خميكم
ن دستگاهها به يا يكل كشور با معرف يستيبهز

 د.ين نهادها پرداخت نمايان تحت پوشش ايمددجو
ته امداد امام يان تحت پوشش كميمددجو 105 -
كشور از پرداخت  يستي(ره) و سازمان بهزينيخم
عوارض  يساختمانصدور پروانه  يها نهيهز

انشعاب آب و فاضالب و برق و  يها نهيو هز يشهردار

مطابق  يك واحد مسكونيبار و در حد  كي يگاز برا
ارائه دهنده  يمصرف معافند و دستگاهها يالگو

صورت  ن خدمات بهيخدمات مذكور موظف به ارائه ا
ته امداد امام يان تحت پوشش كميگان به مددجويرا
باشند. اعتبارات  يم يستين بهز(ره) و سازما ينيخم
 ين و به دستگاههاين قانون تأمين بند از منابع ايا

 گردد. يدهنده خدمات پرداخت م ارائه
شود  يكشور اجازه داده م يستيبه سازمان بهز 106 -

و اموال  يا هيسرما يها ييوجوه حاصل از فروش دارا
كشور  يرمنقول خود را به حساب درآمد عموميغ

%) وجوه مذكور را 100و معادل صددرصد( ديز نمايوار
ال عالوه ي) ر200.000.000.000ارد (يليست ميتا سقف دو

 يها يينه درآمد حاصل از فروش دارايبر موارد هز
 يه دستگاههايكل يرمنقول برايو اموال غ يا هيسرما
ن سهم يتأم يصورت وجوه اداره شده برا را به ياجرائ

مسكن معلوالن و  نيان در برنامه تأميآورده مددجو
جاد يه در گردش با ايان و كمك به سرمايمددجو

) 3( ان موضوع بنديمددجو يشغل يصندوق فرصتها
مصرف  ت از معلوالن بهي) قانون جامع حما7( ماده

 برساند.
- يطرحها ياجرائ يها نهين هزيبه منظور تأم 107

 يداريو نظارت بر پا يتيحما ينهادها يخود اشتغال
الت ي%) تسه5درصد ( معادل پنجمذكور  يطرحها
به سر جمع  520000ف ي) رد6از محل جزء ( يتخصص

(ره) و سازمان ينيته امداد امام خميف بودجه كميرد
 گردد. ياضافه م يستيبهز
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 مترقبه و امدادريحوادث غ
 

108- 
) قانون برنامه 224( (ش) ماده بند يدر اجرا 1-108 -

 يان، بخشريا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور
ل سازمان ي) قانون تشك12( از اعتبارات موضوع ماده

معادل مبلغ  31/2/1387ت بحران كشور مصوب يريمد
) 2.750.000.000.000ارد(يليدو هزار و هفتصد و پنجاه م

و  يا نهي%) هز40( ال به نسبت چهل درصدير
 يبرا يا هيسرما يها يي%) تملك دارا60درصد( شصت

 ياحمر جمهور ت هالليشبكه امداد و نجات جمع
گاهها و يزات، پاين امكانات، تجهيران و تأميا ياسالم
امداد و نجات  يو خودروها ياضطرار يانبارها

و مقابله با  ي، آمادگيريشگي، پينيب شيمنظور پ به
ت مذكور يها به جمع حوادث، سوانح و بحران

 ابد.ي ياختصاص م
ه در شد ينيب شي%) از اعتبارات پ10( درصد ده2-108 - 

دولت تا  ياز مقررات مال يم بخشي) قانون تنظ10( ماده
) 2.300.000.000.000( ارديليصد ميسقف دو هزار و س

 يها ييو تملك دارا يا نهيهز يال به نسبت مساوير
ف يف و وظايت، تكاليمأمور يجهت اجرا يا هيسرما

احمر  ت هالليمندرج در قانون اساسنامه جمع
ت مذكور اختصاص يعران به جميا ياسالم يجمهور

 ابد.ي يم
) قانون برنامه پنجساله 224( (ش) ماده منابع بند 109 -

تواند  يران ميا ياسالم يپنجم توسعه جمهور
مه محصوالت يب ارانه، حقيبالعوض،  صورت كمك به

الت يالت، تسهيارانه سود تسهي، يو دام يكشاورز
در همه بخشها  يبيصورت ترك ا بهيالحسنه  قرض

 يق بانكها و مؤسسات اعتباريا از طريم يتقطور مس به
نه و يز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزيو صندوقها ن

 مصرف گردد.
ال ي) ر1.500.000.000.000ارد(يليهزار و پانصد م كيمبلغ 

) قانون 224از محل اعتبارات موضوع بند(ش) ماده(
ران يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور

ص يتخص يحصوالت كشاورزمه ميبه صندوق ب
 ابد.ي يم

- يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه 110
س و يجاد، تأسيجمهور موظف است درخصوص ا سيرئ
ا يآس يعيطب يايت اطالعات باليريمركز مد يانداز راه

ران موضوع يا ياسالم يه در جمهوريانوسيو اق
برابر با  3/3/1390مورخ  4/67قطعنامه شماره

 يو اقتصاد يون اجتماعيسيكم يداليم 25/5/2011
ه (اسكاپ) براساس يانوسيا و اقيسازمان ملل مركز آس

ن است، اقدام يد طرفييمركز كه مورد تأ يها برنامه
 د.ينما

ال ي)ر550.000.000.000ارد (يليمبلغ پانصد و پنجاه م 111 -
) قانون برنامه پنجساله 224از محل بند (ش) ماده (

منظور مقابله  ران بهيا ياسالم يپنجم توسعه جمهور
 يمخرب جو يها دهينده و شدت وقوع پديبا روند فزا

در كشور و  يل و گرد و غبار و خشكسالير سينظ
ست يط زيحفاظت مح يها ش آنها به سازمانيپا
 .ابدي يم اختصاص كشور يهواشناس و 

 يفرهنگ اسالم
موظف است  يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم 112 -
عتبارات مربوط به معاونت قرآن و %) از ا10درصد( ده



 

Shenasname.ir | سامانه قوانين و مقررات اداري و مالي 

 

ج و آموزش و يغ و ترويامور تبل يعترت خود را برا
و  يفرهنگ يها كانون يها تيو فعال يقرآن يها پژوهش

 د.ينه نمايمساجد هز يهنر
مجازند  يدولت يشركتها، مؤسسات و بانكها 113 -

) 3.000.000.000.000ارد (يليجمعاً تا سقف سه هزار م

 يخود را در جهت اجرا ياتيملنه عيال از هزير
ت ده يترب يو صرفاً برا يمنشور توسعه فرهنگ قرآن

 ياستهايم و براساس سيون حافظ قرآن كريليم
توسعه فرهنگ  يشورا يون آموزش عموميسيكم
 ند.ينه نمايهز يقرآن

 

 يعلم و فناور -پنجم
 

دانشگاهها و مؤسسات  يامنا يأتهايمصوبات ه 114 -
) قانون 29) و (20ت مواد (يا رعاب يو آموزش يپژوهش

ران يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
مذكور موظفند در مصوبات خود  يأتهايمعتبر است. ه

از امكانات  يريگ ند تا ضمن بهرهيعمل نما يا به گونه
ار دانشگاهها و مؤسسات يدر اخت يها تيو ظرف
 در سقف يتعهدات قانون يتمام يو آموزش يپژوهش

جاد تعهد مازاد در ين گردد و از ايتأم ياعتبارات ابالغ
 د.يعمل آ به يريجلوگ يمنابع ابالغ

دانشگاهها و  يامنا يأتهايه مصوبات هيكل  -تبصره
ش و يافزا يبرا يو پژوهش يمؤسسات آموزش عال

أت يه يكاركنان و اعضا يايپرداخت حقوق و مزا
ان ر كاركنيالزحمه سا و حق يمانيو پ ي، رسميعلم

ن قانون معتبر است و يصرفاً در چهارچوب اعتبارات ا
ممنوع  يجاد تعهد مازاد بر اعتبارات ابالغيهرگونه ا

 باشد. يم
شاغل  يو پژوهش يآموزش يأت علميه ياعضا 115 -

دانشگاهها و  يو پژوهش يآموزش يدر سمتها
 يت دانشگاه برايريبا اطالع مد يمؤسسات آموزش عال

أت يت در هيشركه و عضوال ا سهميداشتن سهام 
قانون راجع به «ان، مشمول يبن دانش يره شركتهايمد

ن و كارمندان يندگان مجلسيمنع مداخله وزرا و نما
» 2/10/1337مصوب  يو كشور يدر معامالت دولت

 ستند.ين
) قانون 5موضوع ماده( ياجرائ يه دستگاههايكل 116 -
%) تا 1ك درصد (يمكلفند  يت خدمات كشوريريمد

انجام امور  ي%) از اعتبارات خود را برا3رصد (سه د
 ند.ينه نمايهز يو توسعه فناور يپژوهش

استها ين بند فقط در چهارچوب سياعتبارات موضوع ا
انقالب  يعال يكشور مصوب شورا يو نقشه جامع علم

قات و يعلوم، تحق يعال يو نظارت شورا يفرهنگ
 يتهادستگاهها و شرك يقاتيتحق يها تيو اولو يفناور

رسد و  يمذكور م يب شورايتصو ربط كه به يذ
) قانون 224) بند(م) ماده(1ت جزء(ين با رعايهمچن

ران يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
گردد، مصرف اعتبارات  ينه مين و مقررات هزيو قوان

 گر ممنوع است.ين بند در موارد ديموضوع ا
 1392رماه يان تيا پان بند حداكثر تيا ينامه اجرائ نييآ

ه يته يقات و فناوريعلوم، تحق يعال يتوسط شورا
 رسد. يران ميوز أتيب هيتصو شود و به يم

از  ي%) وجوه اداره شده پرداخت100صددرصد( 117 -
ان، يبه صندوق رفاه دانشجو 1388تا سال  1385سال 
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و بهداشت،  يقات و فناوريعلوم، تحق يها وزارتخانه
به  يو دانشگاه آزاد اسالم يكدرمان و آموزش پزش

رفاه  يها ه صندوقيش سرمايعنوان كمك جهت افزا
گردد و وجوه حاصل از  يم يان تلقيدانشجو

 يمذكور در قالب درآمد اختصاص يبازپرداخت وامها
ان به مصرف يپرداخت مجدد به دانشجو يبرا
ن بند يرسد. دولت موظف است گزارش عملكرد ا يم

 ارائه دهد. يماسال يشورا را به مجلس
 

 تيريو مد ينظام ادار -ششم
 

ر از يبگ مختلف حقوق يش حقوق گروههايافزا 118 -
و قضات  يو لشكر ي، كاركنان كشوريأت علميل هيقب
كه تفاوت  يطور جداگانه توسط دولت به نحو به
ت يري) قانون مد78) و (71ق موضوع مواد (يتطب

، بماند يدر حكم حقوق، ثابت باق يخدمات كشور
 رد.يپذ يانجام م

نه ياز كمك هزي، امتياجرائ يدستگاهها يدر تمام 119 -
انداز كاركنان  از حساب پسيو امت 6500فوت و ازدواج 

 گردد. ين و پرداخت مييتع 150دولت(سهم دولت) 
منحصر  يت خدمات كشوريري) قانون مد17ماده( 120 -

است و  ياجرائ يدستگاهها يبه امور خدمات ادار
 يا هيسرما يها ييتملك دارا يطرحها يشامل اجرا

ران در مورد يوز أتيارات هين اختيشود. همچن ينم
مناقصات  ين نصاب معامالت موضوع قانون برگزارييتع

شود  يده انجام ميصورت مزا كه معامله به يبه موارد
 ابد.ي يم يز تسرين

ن قانون يه مشموليش از موعد كليپ يبازنشستگ 121 -
موعد كاركنان دولت و قانون ش از يپ يبازنشستگ

ا يدستگاه  ين مقام اجرائيد آن با موافقت باالتريتمد
) قانون محاسبات 53) و (52مقام مجاز موضوع مواد(

ش از موعد يپ يكشور و بدون سنوات ارفاق يعموم

ن حكم از محل منابع دستگاهها و يا يمجاز است. اجرا
 قابل پرداخت است. ياموال دولت يواگذار

ر يا و سايش حقوق و مزايقف افزاس 122 -
، يدولت يشركتها يرنقديو غ ينقد يها يپرداخت

وابسته به دولت، نهادها و  يمؤسسات انتفاع
ها موضوع  مهي، بانكها و بيردولتيغ يمؤسسات عموم

به كاركنان و  يت خدمات كشوريري) قانون مد5ماده(
ن ييران تعيوز أتيتوسط ه 1392ران خود در سال يمد
 يبودجه شركتها يسال، اجرا يد. از ابتداگرد يم

ه ير است. در اصالحيادشده امكانپذيمذكور در سقف 
ش پرداخت ين مذكور، افزايعناو 1392بودجه سال 

ا، پاداش تحت يل حقوق و مزاياز قب يرنقديو غ ينقد
 ينقد ين كمكهاير آن و همچنيو نظا يديهر عنوان، ع

أت يه ياران و اعضيبه كاركنان و مد يرنقديو غ
و  يردولتيغ يره نهادها و مؤسسات عموميمد

كه شمول قانون در  ييو شركتها يدولت يشركتها
ح نام است، عالوه بر يا تصريمورد آنها مستلزم ذكر 

منظورشده در بودجه مصوب سال  يقانون يها پرداخت
 مزبور ممنوع است. يشركتها 1392
و دارندگان  ياجرائ يت كاركنان دستگاههايعضو
ش يب يت تصدين قانون ممنوعير مشموليف و سايرد

ره يأت مديدر ه 11/10/1373ك شغل مصوب ياز 
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وابسته و تابعه  يا شركتهاي يدولت يشركتها
 يعموم يو مؤسسات و نهادها يدولت يشركتها

رموظف فقط در قالب يصورت موظف و غ به يردولتيغ
ا مجاز بوده و يافت حقوق و مزايت با دريمأمور

به هر نحو از جمله به استناد قانون  يافتيهرگونه در
ك يك محل و يآن فقط از  يتجارت و اصالحات بعد

 صندوق مجاز است.
از  يا قسمتيكه تمام و  يه اشخاص حقوقيكل 123 -

ن يتأم ياعتبارات آنها از محل منابع بودجه عموم
ف مذكور يآنها منطبق با تعار يشود و شكل حقوق يم

 ي) قانون محاسبات عموم5( ) و4)، (3)، (2در مواد(

ست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ يكشور ن
ادشده در حكم مؤسسات و يمقررات قانون  ياجرا
 ند.يآ يبه شمار م يردولتيغ يعموم ينهادها

- يانسان يروياستخدام ن 1392سال  ياز ابتدا 124
قانون برنامه پنجساله پنجم  ) 51صرفاً براساس ماده(

ربط قانون  يران و مواد ذيا ياسالم يتوسعه جمهور
مجاز است و هرگونه  يت خدمات كشوريريمد

 ياستخدام مازاد بر آن تخلف و پرداخت هرگونه وجه
 يها جبران استخدام يبرا يتوسط هر دستگاه اجرائ

ب يو موجب تعق يتصرف در اموال عموم يرقانونيغ
 است. يمسؤول دستگاه اجرائ يقضائ

 

 )١٤٦تا  ١٢٥ ي(بندها بودجه و نظارت -هفتم
 
 

تملك  يك از طرحهايش اعتبار هر يافزا 125 -
%) از محل 10درصد( معادل ده يا هيسرما يها ييدارا

هر دستگاه  يا نهير اعتبارات هزيدر سا ييجو صرفه
ن حكم در مورد اعتبارات يمجاز است. اعمال ا

شنهاد يپ ف منوط بهيدستگاهها و دارندگان رد
و  يزير د معاونت برنامهييو تأربط  يذ يدستگاهها

جمهور در سقف كل اعتبارات  سيرئ ينظارت راهبرد
 طرح است.

) قانون برنامه 214ماده(» ب«بند يدر اجرا 126 -
  ران و بهيا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور

ه ي، كليردولتيبخش غ يها تيمنظور استفاده از ظرف
ت ايشروع عمل يمكلفند برا ياجرائ يدستگاهها

 يا هيسرما  ييتملك دارا يها و طرحها پروژه ياجرائ
ا دولت يبزرگ مصوب(مجمع و  يا طرحهايخود و  يمل

 ت مواديبا رعا يدولت ي) شركتهاياز محل منابع داخل
) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 23( ) و22(

ل يمناقصات به روش ذ يو قانون برگزار 10/12/1351
 اقدام كنند:

- يبردار ، اجراء و بهرهين منابع مالياد تأمقرارد 1-126
ها) را به شركت پروژه صاحب  طرحها (پروژه

شود  يس مين منظور تأسيهم ت كه صرفاً بهيصالح
سات يد تأسيخر شيپ يواگذار كنند و با آنها برا

از  يا بخشي(نوع الف)، اجاره درازمدت تمام  ياحداث
د يخر شيا پيد درازمدت و ي(نوع ب)، خر ساتيتأس

 ييج)، بهبود كارآ آن طرح (نوع  يديكاال و خدمات تول
ر انواع مشاركت بخش يا ساي(نوع د) و  يآب و انرژ

 يارائه خدمات عموم يبرا يبا بخش خصوص يعموم
 كنند. (نوع هـ) اقدام 
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خاص با  يشركت پروژه شركت سهام 1تبصره  -
ا شركت يچهارم مبلغ قرارداد و  كيه حداقل يسرما
 يت كه توسط مؤسسات و شركتهااس  يتضامن
 يا سازنده برايمانكار و ي، پيا ، مشاورهيگذار هيسرما

 شود. يس ميعقد قرارداد و انجام پروژه تأس
ن يا يديكاالها و خدمات تول يگذار متيق 2تبصره  -
م به عموم يطور مستق ها و طرحها كه به پروژه

ن و مقررات مربوط و با يت قوانيشود با رعا يعرضه م
 شود. ين مييا خدمت تعيجه به نوع بازار آن كاال تو

- دولت مجاز است صرفاً در قرارداد نوع 3تبصره 
و  يفن يف بودجه كمكهايرد ينيب شي(هـ) پس از پ

ق ياز و از طريك سنوات مورد نيبه تفك ياعتبار
به شركت پروژه تا چهل  يش اعتبار اسناديگشا

 يار براگز %) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه40درصد(
 اعطاء كند. يساخت، كمك مال

در  يدولت يمشاركت دولت و دستگاهها 4تبصره  -
 ت شركت پروژه ممنوع است.يريو مد يسهامدار

ن بند در يموضوع ا يروشها يريكارگ به 5تبصره  -
بالمانع  يژه و استانيو ي) استاني(طرحها يها پروژه
 است.

طرحها طبق  ياجرا ين منابع مـاليتــأم 2-126 -
) قانون 23موضوع ماده ( يابالغ يها دستورالعمل

ت يبرنامه و بودجه كشور حسب نوع قرارداد (با رعا
عهده شركت پروژه طرف  كمك دولت در نوع هـ) به

 باشد. يقرارداد م
ن و يت قوانياز طـرح با رعاين مورد نيزم 3-126 -

ن و به يتأم يمقررات مربوط توسط دستگاه اجرائ
از  يبردار ال حسب نوع بهرهمدت حداكثر پنجاه س

ر يرد، در غيگ يار شركت پروژه قرار ميطرح در اخت

از  يطرح، جزئ ياجرا ين براين زميصورت تأم نيا
 موضوع قرارداد خواهد بود.

از  دولت موظف است حداكثر دوماه پس  4-126 -
و  يزير شنهاد معاونت برنامهين قانون با پيب ايتصو

و  يوزارت امور اقتصادجمهور،  سيرئ ينظارت راهبرد
  نامه نييران آيا ياسالم يجمهور يو بانك مركز ييدارا

و  يارز يش اعتبارات اسنادين بند را شامل گشايا
الت يتسه يا برقراريبه نفع شركت پروژه و  يالير

توسط شركت پروژه)  يالزم (أخذ وام و خطوط اعتبار
 يعنوان بخش ن بند بهيموضوع ا يق قراردادهايو توث

ب برساند. يعامل را به تصو يز وثائق الزم در بانكهاا
احداث  ين تمام منابع ماليت تأميدر هر صورت مسؤول

دولت (از  يسهم كمك مال يطرحها به استثنا يو اجرا
وم) يشده) بر عهده مشاركت (كنسرس نييش تعيپ

 ق شركت پروژه است.يبرنده مناقصه از طر
- يتگاههامطالعات و نظارت دس يها نهيهز 5-126

ن يطرح برعهده دستگاه است. همچن يبر اجرا ياجرائ
ها و  پرداخت شيتعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پ

ش يق گشايمذكور از طر يقراردادها يآت يها پرداخت
 يها ر پرداختيا مقدم بر سايبوده و  ياعتبار اسناد

از محل اعتبارات و منابع  ياجرائ يدستگاهها
ن و يصوب مربوط در قانون، تأمم يفهايدستگاهها و رد

 گردد. يپرداخت م
تعهد  يمكلف است گواه يحساب دستگاه اجرائ يذ

بر پرداخت مبالغ مشخص در  يمبن يدستگاه اجرائ
ن بند يموضوع ا يشده در قراردادها نيمع يدهايسررس
عنوان  و بانكها به يارائه به مؤسسات مال يرا برا

 ي) برا126-4قه موضوع جزء يقه (مكمل وثيوث
 د.يالت توسط شركت پروژه صادر نمايافت تسهيدر
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(نوع د)صرفاً  يقراردادها يها پرداخت  -تبصره
 يناش ييجو براساس و از محل منابع حاصل از صرفه

 رد.يگ يربط صورت م يقرارداد ذ ياز اجرا
از احداث پروژه در صورت توافق  پس  6-126 -

ژه ن بند، شركت پرويموضوع ا يقراردادها يطرفها
ازات، ي(آورده) خود امت مجاز است متناسب با سهم

، منافع و تعهدات را به ييحقوق، مستحدثات، دارا
ا با يت واگذار كند و يصالح ياشخاص ثالث دارا

و منافع  يين حقوق، داراين و مقررات از ايت قوانيرعا
ا انتشار اوراق بهادار استفاده يالت و يأخذ تسه يبرا
 د.ينما

- يز احداث، نقل و انتقال سهام شركاا پس 1تبصره 
شركت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب 

 قرارداد بالمانع است. يت با توافق طرفهايصالح
از احداث پروژه،  در طول دوره اجراء و پس  2تبصره  -

استفاده از حقوق شركت پروژه و منافع پروژه به 
 ياجرا يبرا ياليو ر يارز ين منابع ماليمنظور تأم

 يها تيقرارداد و حفظ مسؤول يبا توافق طرفها پروژه
 شركت پروژه در قرارداد بالمانع است.

وم) مؤسس شركت يمشاركت (كنسرس 7-126 -
مناقصه دو  ين بند صرفاً با برگزاريپروژه موضوع ا

قابل  يو مدل مال يبازرگان يشنهاد فني(با پ يا مرحله
اس مناقصات براس يمال يابيشود. ارز يقبول) انتخاب م

به شركت پروژه( از  ين ارزش حال كل پرداختيكمتر
پرداخت سال  شيقرارداد، پ يمه احتمالينه بيجمله هز

نه و سود ي، هزيآت يها عقد قرارداد، پرداخت
حسب مورد) با  يبردار الت دوره ساخت و بهرهيتسه

  پنج و  ستي%) تا ب15درصد( احتساب نرخ ساالنه پانزده
 .رديگ ي%) صورت م25( درصد

د متضمن يگران با مناقصه يشنهاد ماليپ 1تبصره  -
ا يو  يو مال يگذار هيمؤسسات سرما يرسم يگواه
مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و  يدارا يبانكها

ران در خصوص يا ياسالم يجمهور يا بانك مركزي
 پروژه باشد. ين ماليتأم

- يها و كمكها ر پرداختيپرداخت، سا شيپ 2تبصره 
از طرح  يبردار از بهره شركت پروژه قبل  دولت به

 رد.يگ يصرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت م
برنده در مناقصه (نوع د) براساس 3تبصره  - 
 يشنهاديپرداخت پ حال باز ن نسبت ارزش يتر مناسب

شده  ييجو صرفه يا انرژيآب  يها  نهيحال هز به ارزش 
 خواهد بود.

ها و  كننده در مناقصه مشاركت يشركتها 8-126 -
د حسب مورد براساس يطرف قرارداد با  شركت پروژه
ت شده يص صالحي، تشخيابالغ يها دستورالعمل
ن يموضوع ا ين اجراء و احداث طرحهايباشند. همچن

ت و با يمانكاران صاحب صالحيبند صرفاً توسط پ
 رد.يالزم صورت گ يها ت استاندارديرعا

وظفند حسب مورد م ياجرائ يدستگاهها 9-126 -
، نرخ يمه تعهدات دستگاه اجرائيامكان استفاده از ب

 يشنهاد ماليساالنه محاسبه ارزش حال ارقام پ
پرداخت عقد قرارداد و   شيگران، مبلغ پ مناقصه
 ي، مبلغ و نحوه پرداخت كمك مالين زمانبنديهمچن

دولت به پروژه(نوع هـ) را مشخصاً در اسناد مناقصه 
 ند.يگران اعالم نما به همه مناقصه

- يدر مورد ادامه اجرا ياجرائ يدستگاهها 10-126
) 48) و (47)، (46تمام كه براساس مواد( مهين يطرحها

ر يا مواد متناظر در سايمان و يپ يط عموميشرا
ز مجازند يافته باشند نيا خاتمه يمانها، فسخ شده و يپ

 ن بند اقدام كنند.يبراساس ا
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افته و يقراردادشان خاتمه  كه يمانكارانيدر مورد پ
ن بند در مناقصه همان پروژه برنده يمجدداً به روش ا

%) مبلغ برآورد 2زان دو درصد(يشوند، به م يم
د آنها يق به مبلغ قرارداد جديساخت، به عنوان تشو

 شود. ياضافه م
- يو نظارت راهبرد يزير معاونت برنامه 11-126
عات، ع اطاليجمهور موظف است امور تجم سيرئ

ن يها، تدو نيل أخذ مجوزها و تضميتسه
 يت شركتها، هماهنگيص صالحيها، تشخ دستورالعمل

از مشاركت  يراهبرد يبانين دستگاهها و پشتيب
ند يفرآ يانداز راه يبرا يخصوص -يعموم
را انجام دهد و  يبردار ، ساخت و بهرهيگذار هيسرما

 ياسالم يگزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورا
الزم  يموظفند هماهنگ ياجرائ يرائه كند. دستگاههاا

 عمل آورند. با آن معاونت را به
ها در  استان يفن يار شوراياخت ياليسقف ر 127 -

 ياستان يا هيسرما يها ييتملك دارا يمورد طرحها
 شود. يبرابر نصاب معامالت متوسط اصالح م

مربوط به مطالعه و اجراء  يطرحها ياجرا 128 -
ات ين قانون منوط به خاتمه عمليجداول امندرج در 

) قانون 215( ف مادهيت احكام و تكاليمطالعه و رعا
ران يا ياسالم يبرنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور

 است.
ن عام و خاص كه يه قوانيكل 1392در سال  129 -

ن ييمصرف اعتبارات تع يبرا يفياحكام و تكال
ن يو جداول ان، ارقام، احكام ياند، به شرح عناو كرده

 يزير متبادله با معاونت برنامه يها قانون و موافقتنامه
جمهور و در سقف اعتبارات  سيرئ يو نظارت راهبرد

ها، قابل تعهد، پرداخت و  يمصوب و در حدود وصول
 نه است.يهز

- يه شركتهايكل يصورتجلسات مجامع عموم 130
كه  يت خدمات كشوريري) قانون مد5موضوع ماده(

جمهور و  سيرئ ينظارت راهبرد و يزير نامهمعاون بر
  آن يعضو مجمع عموم ييو دارا ير امور اقتصاديوز
داشته باشد و  يكه نصاب رأ يباشند، درصورت يم

ن دو نفر امضاء شود، معتبر است. ياز ا يكيتوسط 
جمهور و  سيرئ يو نظارت راهبرد يزير معاون برنامه

اكثر ظرف مكلفند حد ييو دارا ير امور اقتصاديوز
ل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت يماه از زمان تحو كي

ند. ينظر نما ا رد صورتجلسه اعالميد و ييبه تأ
نظر در موعد مقرر صورتجلسه  درصورت عدم اعالم

 شود. يم يدشده تلقييتأ
ه ي) قانون برنامه و بودجه، كل35ماده( يدر اجرا 131 -

) 222(موضوع ماده يو استان يمل ياجرائ يدستگاهها
 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور

اطالعات درخصوص عملكرد  يران مكلفند تماميا
از جمله عملكرد  1392و  1391 يقانون بودجه سالها

احكام مندرج در ماده واحده، عملكرد منابع و مصارف 
و نظارت  يزير كه معاونت برنامه يبيترت را به
ن معاونت يد، به اينما يجمهور مقرر م سيرئ يراهبرد

 ند.يارائه نما
) قانون برنامه 219( حكم ماده يدر اجرا 132 -

ران، يا ياسالم يپنجساله پنجم توسعه جمهور
مربوط به  يها تيمكلفند فعال ياجرائ يدستگاهها

 وست شمارهيمندرج در پ ياجرائ يها ك از برنامهيهر
ربط در  يذ ين قانون را به همراه اهداف كمي) ا4(
و  يزير متبادله با معاونت برنامه يها وافقتنامهم

 يند. چگونگيجمهور منظور نما سيرئ ينظارت راهبرد
ت عملكرد يريو مد يابي نهيها، هز تيانتخاب فعال

براساس  ياجرائ يدستگاهها يا نهيبودجه هز ياجرا
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و  يزير است كه توسط معاونت برنامه يدستورالعمل
و به دستگاهها  هيجمهور ته سيرئ ينظارت راهبرد

 شود. يابالغ م
- -درآمد يفهايص و پرداخت اعتبار رديتخص 133
 ياجرائ يبه دستگاهها يو درآمد اختصاص يا نهيهز

و  يت خدمات كشوريري) قانون مد5( موضوع ماده
 يكشور به استثنا ي) قانون محاسبات عموم5( ماده

و  يدانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عال
) 20مشمول بند (ب) ماده ( يههاو دستگا يپژوهش

 ياسالم يقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهور
كه دستگاه مربوط از محل  يران با احتساب اعتباريا

 د.يآ يعمل م دارد، به يافت ميفها درير رديسا
- يع در اجراين و تسريريق خيمنظور تشو به 134

 ي، به دستگاههايا هيسرما يها ييتملك دارا يطرحها
 يا هيسرما يها ييتملك دارا يطرحها يمجر يجرائا

ن ين قانون و همچني) ا1وست شماره(يمندرج در پ
مصوب  ياستان يا هيسرما يها ييتملك دارا يطرحها
ا يشود تمام  ياستانها اجازه داده م يزير برنامه يشورا
هر  يا هيسرما يها يياز اعتبارات تملك دارا يبخش

توسط  يافتيالت درين سود تسهيتأم يطرح را برا
كه  يو مؤسسات اعتبار ين از شبكه بانكيريخ
 يار دستگاه اجرائيهمان طرح در اخت يمنظور اجرا به
 ينه قطعيرد پرداخت و به هزيگ يربط قرار م يذ

ن و ير تأميالزم توسط خ ين بانكيند. تضميمنظور نما
طرح تملك  ياجرا يبراساس سازوكارها يانتخاب مجر

انجام  يو عموم يدولت يبخشها يا هيسرما يها ييدارا
شده توسط بانك و مؤسسه  شود. مبالغ وام گرفته يم

پرداخت  يبه مجر يد دستگاه اجرائييبا تأ ياعتبار
ب يتصو  ن بند بهيا ينامه اجرائ نييگردد. آ يم
 رسد. يران ميوز أتيه

ه مجاز است اعتبارات تملك يس قوه قضائيرئ 135 -
وابسته را  ين قوه و سازمانهايا يا هيسرما يها ييدارا

از مقررات  يم بخشي) قانون تنظ79ت ماده(يبا رعا
) قانون برنامه پنجساله 224دولت و بند(ل) ماده( يمال

ش در يران بدون افزايا ياسالم يپنجم توسعه جمهور
 د.يجا نما سر جمع اعتبارات جابه

ر ياز تأخ يريو جلوگ يور بهره يمنظور ارتقا به 136 -
 يالت ماليق تسهيكه از طر ييطرحها ياجرا در روند
 يو بانك توسعه اسالم يبلندمدت بانك جهان يا توسعه

و نظارت  يزير شوند، معاونت برنامه يم يمال نيتأم
ص يجمهور مكلف است نسبت به تخص سيرئ يراهبرد

 يطرحها ياليو اعتبار ر ي%) سهم داخل100( صددرصد
 د.يقدام نمامذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط ا

تحت هر  يافت و پرداخت هرگونه وجهيدر 137 -
) 5موضوع ماده( ياجرائ يعنوان توسط دستگاهها

) قانون 5و ماده( يت خدمات كشوريريقانون مد
ن موضوعه يد در چهارچوب قوانيبا يمحاسبات عموم

ر، در يافت و پرداخت غيكشور بوده و هرگونه در
محسوب  يدر اموال عموم يرقانونيحكم تصرف غ

  ن،يربط، معاون يه مسؤوالن و مقامات ذيشود و كل يم
حسب مورد مسؤول  يران ماليحسابان و مد يذ

 ن حكم هستند.يا ياجرا
- درصد  استان حداقل هشت يزير برنامه يشورا 138

اد يار بنياستانها را در اخت ي%) از اعتبارات عمران8(
د ده ياستان و شهرستان قرار م يمسكن انقالب اسالم

 يروستاها يعمران و بهساز يطرحها يتا صرف اجرا
 استان شود.

م يژه مقابله با تحرير ويستاد تداب 1392در سال  139 -
آثار  يه مصوبات خود را كه دارايموظف است كل

ن قانون است، يو مرتبط با ا يو تجار ي، مالياقتصاد
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 يب كتباً برايست و چهار ساعت پس از تصويب يط
ارسال  يت مليامن يعال يشورا ياصل يه اعضايكل
ا يك از اعضاء اگر مصوبه را خالف قانون يد. هرينما

توانند لغو آن را از  يص دهند ميمصلحت كشور تشخ
ن صورت مصوبه ستاد يس شورا تقاضا كنند. در ايرئ

مطرح و در  يت مليامن يعال ير در جلسه شورايتداب
كصد و هفتاد و ششم يت اصل يب با رعايصورت تصو

چ يقابل اجراء است. چنانچه ه ي) قانون اساس176(
افت مصوبه ستاد يخ دريپنج روز از تار يط يعضو
لغو آن را نكند، مصوبه قابل اجراء  ير، تقاضايتداب

ر يستاد تداب يت قانونين بند رافع مسؤولياست. مفاد ا
 ست.يآن ن يژه و اعضايو

كاركنان  يايپرداخت حقوق و مزا 1392در سال  140 -
سراسر كشور طبق روش بند  يدانشگاهها يدادقرار

كشور  كل 1386) قانون بودجه سال 19(و) تبصره (
 قابل انجام است. 24/12/1385مصوب 

) وزارت 6) و (1ر از فصل (يغ يا نهياعتبارات هز 141 -
 يا هيسرما ييورزش و جوانان و اعتبارات تملك دارا

مشخص شده در قانون بودجه به  يفهايآن به جز رد
ست ي%) در شهرها و ب75نسبت هفتاد و پنج درصد (

 نه است.ي%) در روستاها قابل هز25و پنج درصد (
عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات  142 -

م شهرها و خارج از محدوده يخارج از حر يساختمان

كهزار و پانصد يتا سقف  ياريده يدارا يروستاها
انه ال به حساب خزي)ر1.500.000.000.000ارد (يليم
%) درآمد حاصل 100ز تا صددرصد (ين استان واريمع

ان يآن در جهت توسعه و عمران روستاها م
 نه گردد.يع و هزيهمان استان توز يها ياريده

ها و  توسط وزارتخانه يپرداخت هرگونه وجه 143 -
) قانون 5موضوع ماده ( يو شركتها يمؤسسات دولت

ه ب ياجرائ يبه دستگاهها يت خدمات كشوريريمد
 يرنقديو غ يه به صورت نقديا هديعنوان كمك 

ن ييمربوط تع يكه در مقررات قانون يجز در موارد به
و  يدولت يكه به دانشگاهها يشود و مبالغ يا ميشده 

، مؤسسات يدولت ييدانشجو ياحداث خوابگاهها
ه، آموزش يعلم يها ، مساجد، حوزهيدولت يآموزش عال

 يستيبهز و پرورش، ورزش و جوانان، سازمان
 يها (ره)، پروژه ينيته امداد امام خميكشور، كم

گردد،  يپرداخت م ييو روستا يو بهداشت يورزش
 ممنوع است.

ف سازمان يدولت مكلف است با توجه به تكال 144 -
 ين و اسناد باالدستيران مندرج در قوانيا ياتم يانرژ

%) اعتبارات مصوب مندرج در 90معادل نود درصد (
ان سال يكل كشور را تا پا 1392سال  قانون بودجه

ص و توسط خزانه پرداخت يبه سازمان تخص يمال
 د.ينما
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