
 چهارصد و هزار سه و سی و میلیون هشت بر بالغ منابع حیث از کشور کل ۱۳۹۳ سال بودجه -واحده ماده ۹۳بودجه سال ن قانو 

 میلیون هشت بر بالغ مصارف حیث از و ریال( ۸.۰۳۳۴۸۴۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰) میلیون یک و هشتاد و پانصد و میلیارد چهار و هشتاد و

 شرح به ریال( ۸.۰۳۳۴۸۴۵۸۱.۰۰۰.۰۰۰) میلیون یک و هشتاد و پانصد و میلیارد چهار و هشتاد و چهارصد و هزار سه و سی و

 :است زیر

 

 حیث از دولت عمومی بودجه مصارف و مالی و ایسرمایه هایدارایی واگذاری و درآمدها لحاظ از دولت عمومی بودجه منابع -الف

 و چهل و ششصد و میلیارد چهار و هشتاد و هزار پنجاه و سیصد و میلیون دو بر بالغ مالی و ایسرمایه هایدارایی تملک و هاهزینه

 :شامل ریال( ۲.۳۵۰.۰۸۴.۶۴۱.۰۰۰.۰۰۰) میلیون یک

 

 میلیون هفت و سی و دویست و میلیارد نه و پنجاه و ششصد و هزار یازده و یکصد و میلیون دو بر بالغ عمومی منابع -۱

 ریال( ۲.۱۱۱.۶۵۹.۲۳۷.۰۰۰.۰۰۰

 

 و میلیارد پنج و بیست و چهارصد و هزار هشت و سی و دویست بر بالغ دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه اختصاصی ایدرآمده -۲

 ریال( ۲۳۸.۴۲۵.۴۰۴.۰۰۰.۰۰۰) میلیون چهار و چهارصد

 

 پنج بر الغب اعتبار تأمین منابع سایر و درآمدها لحاظ از دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و بانکها دولتی، شرکتهای بودجه -ب

 میلیون هشت و سی و هفتصد و میلیارد هفت و پنجاه و دویست و هزار یک و هفتاد و نهصد و میلیون

 و دویست و هزار یک و هفتاد و نهصد و میلیون پنج بر بالغ پرداختها سایر و هاهزینه حیث از و ریال ۵.۹۷۱.۲۵۷.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰)

 ریال( ۵.۹۷۱.۲۵۷.۷۳۸.۰۰۰.۰۰۰) لیونمی هشت و سی و هفتصد و میلیارد هفت و پنجاه

 

 این مصارف محل از پرداخت و تعهد و منابع وصول و باشدمی اجراء قابل ربطذی مقررات و قوانین رعایت با قانون این -۱تبصره

 برنامه نونقا( ۱۷۹) ماده و( ۲۲۴) ماده( خ) و( ت) ،(ک) ،(ز) ،(و) بندهای مفاد رعایت با صرفاً( منابع وصولی حدود در) قانون

 .باشدمی الرعایهالزم۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مصوب ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله

 

 مقرر قانونی موعد در را خود عملکرد گزارش موظفند است شده منظور قانون این در آنها برای تکالیفی که اجرائی دستگاههای کلیه

 و هاتبصره از هریک کامل گزارش است موظف مذکور معاونت. نمایند ائهار جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت به

 ماه شش هر پایان از پس ماه یک مدت ظرف حداکثر کند،می دریافت دستگاهها از که را قانون این هایپیوست و وجداول اجزاء

 ارسال رسمی و کتبی صورت به یاسالم شورای مجلس ربطذی هایکمیسیون سایر و محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون برای

 .نماید



 

 تسویه نحوه و مالی رابطه تعیین منظوربه و کشور گاز و نفت منابع بر حاکمیت و مالکیت حق اعمال راستای در -الف -۲ تبصره

( %۵/۱۴) درصد نیم و چهارده معادل ربط،ذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت و( کشور کل داریخزانه) دولت بین حساب

 مصارف کلیه بابت شرکت آن سهم عنوانبه بند این( ۳) و( ۲)اجزاء موضوع تولیدی،( گازی میعانات و خامنفت) نفت ارزش از

 خسارات جبران و متقابل بیع و ایسرمایه تعهدات شامل تعهدات و بدهی بازپرداخت ازجمله یادشده شرکت ایهزینه و ایسرمایه

 تعیین( سیف)بیمه و حمل هایهزینه احتساب با صادرات هایهزینه و نفتی هایفعالیت از ناشی هایآلودگی و محیطیزیست

 .است معاف دولت سهام سود تقسیم و مالیات پرداخت از که شود،می

 

 به را مذکور مواد ارزش بقیه( %۸۵.۵)درصد نیم و پنج و هشتاد معادل است مکلف ربط،ذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت

 با تبصره این( ی)بند موضوع اجرائی نامهآیین و تبصره این مفاد شرحبه و منظور کشور کل داریخزانه نزد دولت بستانکار حساب

 مناطق توسعه منظور به( %۸۵.۵)درصد نیم و پنج و هشتاد از( %۲)دودرصد. نماید حساب تسویه( کشور کل داریخزانه) دولت

 .یابدمی اختصاص محروم مناطق و گازخیز و خیزنفت

 

 و نفت تولید عملیاتی شرکتهای با را الزم قراردادهای خود، سهم محل از تواندمی ربط،ذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت

 .نماید منعقد عملیاتی بودجه چهارچوب در و شده تمام قیمت براساس گاز

 

 انقالب شورای ۵/۱۰/۱۳۵۸ مصوب کشور کل ۱۳۵۸ سال بودجه قانونی الیحه دائمی( ۳۸) تبصره جایگزین تبصره این مفاد-۱

 .شودمی اسالمی

 

 مبادی از صادراتی نفت بشکه یک معامالتی قیمت ترتیب، به بورس، در شده عرضه یا و اولیه مبادی از صادراتی نفت قیمت -۲

 پاالیشگاههای به تحویلی نفت برای همچنین و اولیه مبادی از شمسی ماه یک در صادراتی قیمت متوسط و محموله هر در اولیه

 در مشابه نفت صادراتی هایمحموله بهای متوسط%( 95)درصد پنج و نود خصوصی و دولتی از اعم پتروشیمی هایمجتمع و داخلی

 .است شمسی ماه هر

 

 (گازی میعانات و امخ نفت)نفت بشکه هر قیمت پخش، و پاالیش ملی شرکت و دولت بین حساب تسویه برای ۱۳۹۳ سال در -۳

 و اموراقتصادی و نفت هایوزارتخانه از متشکل کارگروهی پیشنهاد به که بود خواهد رقمی با برابر داخلی پاالیشگاههای به تحویلی

 تالتفاومابه که شودمی داده اجازه و رسدمی وزیران هیأت تصویب به جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت و دارایی

 به که اجرائی نامهآیین طبق و ثبت کشور کل داریخزانه دفاتر در حسابداری صورت به بند این( ۲)جزء در مذکور قیمت با رقم این

( گازی میعانات و خام نفت)خوراک معادل مورد در قیمت مبنای همچنین. شود حساب تسویه رسد،می وزیران هیأت تصویب



 فوق ترتیب به شده تعیین رقم نیز ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت به هاپتروشیمی تحویلی نفتی هایفرآورده

 .بود خواهد

 

 گازی میعانات و خام نفت صادرات از حاصل هایدریافتی کلیه است مکلف ربط،ذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت -ب

 هایپرداخت الحسابعلی عنوانبه متقابل بیع هایبازپرداخت کسر از پس صورت، هر به را قبل سالهای و جاری سال صادرات از اعم

 بانک تأیید مورد و نظر مورد حسابهای طریق از بالفاصله قبل سالهای بودجه قوانین در متناظر بندهای تسویه و تبصره این موضوع

 .نماید واریز کشور کل داریخزانه در مربوط حسابهای به ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 

 وزارت سهم( %۵/۱۴)درصد نیم و چهارده متناسب، طوربه ماهه هر حاصله وجوه از است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 ملی توسعه صندوق سهم( %۲۹)درصد نه و بیست متقابل، بیع هایبازپرداخت احتساب با ربط،ذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت

 ردیفهای موضوع دولت عمومی درآمد سهم و ۱۳۹۱ سال عیدانه سهم بابت صندوق این از برداشت تبازپرداخ( %۲) درصد دو و

 اسالمی جمهوری مرکزی بانک تأیید مورد نرخ به ارزی مبالغ فروش با قانون، این( 5) شماره جدول ۲۱۰۱۰۹و ۲۱۰۱۰۱ درآمدی

 کل داریخزانه نزد مربوط حساب به را ایران اسالمی مهوریج توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۸۱) ماده( ج)بند موضوع ایران

 .نماید واریز کشور

 

 شرکت آن حسابهای به را ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت سهم است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 و سازندگان پیمانکاران، به پرداخت برای کشور از خارج در بانک آن تأیید مورد و داخل در کشور کل داریخزانه تأیید مورد

 مالی تسهیالت قراردادهای برای و واریز شرکت ارزی جاری هایهزینه و قرارداد طرف به مربوط تجهیزات و مواد کنندگانعرضه

 .نماید توثیق خارجی

 

 بانک ایران، اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۸۴) ماده( ح) بند( ۱) جزء اخیر قسمت اجرای راستای در

 گازطبیعی ارزش کسر از پس را طبیعی گاز صادرات ارزش( %۲۹)درصد نه و بیست است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 .شودمی تسویه و محاسبه سال، یازدهم ماه از واریزی مبلغ. نماید واریز ملی توسعه صندوق حساب به وارداتی

 

 نفت صادرات مقدار و قیمت افزایش از ناشی ارزی منابع مازاد ماههسه صورت به است مکلف یرانا اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 از پس ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت اعالم حسب بودجه محاسباتی مبانی به نسبت( گازی میعانات و خام نفت)

 ردیف به ریال( ۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار پنج و هفتاد سقف تا و رسانده فروش به را ملی توسعه صندوق سهم کسر

 را واریزی وجوه( %۱۰۰) صددرصد است مکلف کشور کل داریخزانه. نماید واریز قانون این( 5) شماره جدول۲۱۰۱۱۰ درآمدی

 نیروهای هب مسلح نیروهای کل ستاد نظر با مسلح نیروهای کل ستاد-۵۳۰۰۰۰ -۱۲۱- ردیف محل از دفاعی بنیه تقویت جهت

 .نماید پرداخت جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت با موافقتنامه اساس بر وابسته هایسازمان و مسلح



 

 پایان در است موظف پتروشیمی شرکتهای و داخلی نفت پاالیش شرکتهای و ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت - ج

 تحویلی پتروشیمی شرکتهای هایفرآورده معادل خوراک همچنین و خود دریافتی گازی میعانات و خام نفت خوراک بهای ماه هر

 کل داریخزانه به و محاسبه تبصره این( الف) بند( ۳جز در مذکور قیمت به را ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت به

 .نماید واریز کشور

 

 و پاالیشگاهها خوراک بهای از دولت سهم به مربوط وجوه است مکلف بط،رذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت

 مبالغ کشور کل داریخزانه هرماه پایان در واریز، عدم درصورت. نماید واریز کشور کل داریخزانه به ماهانه و وصول را هاپتروشیمی

 عدم درصورت همچنین. کندمی برداشت الحسابعلی صورتبه نفت وزارت ربطذی تابعه شرکت حسابهای از را قبل ماه به مربوط

 دارایی و اقتصادی امور وزارت کشور، کل داریخزانه حساب به هاپتروشیمی و پاالیشگاهها خوراک و نفتی هایفرآورده بهای واریز

 اقدام کشور کل داریخزانه حساب به آن واریز و بدهکار شرکتهای حساب از برداشت به نسبت رأساً نفت وزارت اعالم با است مکلف

 بدهکار گذشته سنوات مصرفی خوراک بهای بابت که پتروشیمی واحدهای و پاالیشگاهها خوراک بهای درخصوص حکم این. نماید

 .باشدمی نافذ نیز هستند،

 

 دفمندکردنه قانون در مذکور قیمت به خود هایفرآورده صادرات سهم نسبت به را گازی میعانات و خام نفت که ههاییپاالیشگا

 بانک طریق از و ارز صورتبه را آن بهای و خریداری فارسخلیج( فوب)کشتی روی تحویل قیمت( %۹۵)درصد پنج و نود ها،یارانه

 ماده( ح) بند( ۱) جزء مفاد مشمول کنندمی واریز کشور کل داریخزانه تأیید مورد حسابهای به ایران اسالمی جمهوری مرکزی

 .باشندنمی ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم نجسالهپ برنامه قانون( ۸۴)

 

 شرکتهای سوی از تحویلی افزودنی مواد و نفتی هایفرآورده شامل هوایی سوخت و اصلی فرآورده پنج قیمت التفاوتمابه -د

 وارداتی یا ادراتیص قیمت با داخلی کنندگانمصرفبه شده فروخته ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت به پتروشیمی

 عوارض و مالیات فروش، توزیع، و آنها معادل خام نفت و هافرآورده داخلی انتقال هایهزینه عالوهبه مورد حسب هافرآورده این

 تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت بدهکار حساب به نفت پاالیش شرکتهای دفاتر در افزوده برارزش مالیات قانون موضوع

 .شودمی ثبت نیز( کشور کل داریخزانه) دولت حساب بدهکار در طریق آن از و گرددمی ثبت ربطذی

 

 مالی عملکرد و منظور ربط،ذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت بستانکار حساب به کشور کل داریخزانه در رقم این معادل

 تأیید با حسابرسی سازمان گزارش از پس تیرماه پایان از اههمسه زمانی مقاطع در مذکور شرکت توسط مستقل صورتبه بند این

 و فیزیکی نهائی حساب تسویه و گرددمی تسویه کشور کل داریخزانه با الحسابعلی صورتبه تبصره این( الف)بند موضوع کارگروه

 .شودمی انجام بعد سال تیرماه پایان تا حداکثر مالی

 



 قبل مربوط، قوانین موجب به که متقابل بیع طرحهای جمله از نفت وزارت تابعه دولتی کتهایشر ایسرمایه تعهدات بازپرداخت -ه

 بیمه و حمل هایهزینه احتساب با نفت فروش و صدور هایهزینه همچنین و شوندمی یا و شده ایجاد قانون این اجرای از بعد و

 .باشدمی یادشده شرکتهای عهدهبه( سیف)

 

 طرحهای هایموافقتنامه است موظف ربطذی تابعه دولتی شرکتهای طریق از نفت وزارت عملیاتی، ودجهب اجرای راستای در -و

 مبادله جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت با منابع، سایر و گفتهپیش درصدهای از را خود سهم محل از ایسرمایه

 ریزیبرنامه معاونت و دارایی و اقتصادی امور وزارت به ماههسه مقاطع در دانمی هر تفکیک به را گاز و نفت تولید عملکرد گزارش و

 .نماید ارائه جمهوررئیس راهبردی نظارت و

 

 و کنندگانمصرف( قبوض)درصورتحساب مندرج عوارض و مالیات به توجه با گاز و برق آب، عوارض و افزوده ارزش بر مالیات - ز

 پخش و پاالیش ملی شرکت توسط آنها توزیع و تولید زنجیره انتهای در باریک فقط وارداتی، یهافرآورده و تولیدی نفت همچنین

 تابعه شرکتهای و استانی گاز شرکتهای و نفت وزارت ربطذی تابعه دولتی شرکتهای و( نفت پاالیش شرکتهای) نفتی هایفرآورده

 به مزبور مالیات. شودمی دریافت و محاسبه داخلی فروش قیمت یمبنا بر استانی برق و آب توزیع شرکتهای و نیرو وزارت ربطذی

 ۱۷/۲/۱۳۸۷ مصوب افزوده ارزش بر مالیات قانون( ۳۹) ماده طبق عوارض و واریز کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب

( ۱)تبصره موضوع الیندگیآ عوارض محاسبه برای فروش قیمت مبنای همچنین. گرددمی واریز کشور مالیاتی امور سازمان توسط

 .است کشور داخل در نهائی کنندهمصرف به فرآورده فروش قیمت افزوده، ارزش بر مالیات قانون( ۳۸) ماده

 

 طبیعی گاز مترمکعب هر مصرف ازای به گاز، نرخ دریافت بر عالوه است موظف ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت -ح

 تا را دریافتی وجوه عین کشور کل داریخزانه به واریز از پس و دریافت ازمشترکین عوارض عنوان به ریال( ۱۳۰) سی و یکصد

 به گازرسانی لوله خطوط و تأسیسات احداث برای صرفاً ریال( ۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پانصد و هزار یک و بیست سقف

 است، کشور متوسط از کمتر گاز از آنها برخورداری که هاییاستان و گازخیز خیز،نفت سردسیر، مناطق اولویت با روستاها، و شهرها

 .باشدنمی مالیات مشمول و گرددنمی محسوب ربطذی شرکتهای درآمد عنوان به مذکور منابع. نماید هزینه

 

 :شودمی هزینه زیر شرح به هاوصولی با متناسب حاصله منابع از ریال( ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار هفت-۱

 

 مدارس اولویت با مدارس گرمایشی سامانه سازیاستاندارد و تأمین برای ریال( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار سه۱-۱

 کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان به کشور کل داریخزانه طریق از روستاها

 

 مدارس سرانه طرح برای ریال( ۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد دویست و هزار یک ۱-۲



 

 روستاها بهسازی برای ریال( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار یک۱-۳

 

 روستاها آبرسانی برای ریال( ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار یک۱-۴

 

 درصد پنج و هفتاد حداقل کهطوریبه کشور سراسر عشایری طرحهای برای ریال( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد دویست ۱-۵

 .شود هااستان عشایری ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای صرف نآ( ۷۵%)

 فشار تحت آبیاری طرحهای اعتباری و فنی کمکهای برای ریال( ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ششصد ۱-۶

 

 منظوربه ریال( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار پنج مبلغ تا است مکلف ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت -۲

 میلیارد هزار سه ترتیببه هرمزگان، شرق و بلوچستان و سیستان استان روستاهای و شهرها به گازرسانی لوله خطوط اجرای

 در طبیعی گاز واردات و صادرات تراز مازاد محل از ریال( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار دو و ریال( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 صرف ریال( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار پنجاه سقف تا را آن مازاد و دهد اختصاص مربوط هایپروژه به را ۱۳۹۳ سال

 .کند صادراتی انتقال خطوط اولویت با سراسری طبیعی گاز انتقال خطوط و پاالیشگاهها توسعه

 

 ریالی وجوه متمرکز حسابهای به را ودخ ارزی و ریالی درآمدهای کلیه مکلفند نیرو و نفت هایوزارتخانه تابعه دولتی شرکتهای -ط

 .نمایند واریز شود،می افتتاح ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک نزد آنها نام به کشور کل داریخزانه طریق از که ارزی و

 

 شرکتهای سهم مذکور، وجوه مصوب بودجه دوازدهمیک صورت به و ماهانه وصول، با متناسب است مکلف کشور کل داریخزانه

 .کند پرداخت آنها به ایسرمایه هایدارایی تملک و جاری مصارف برای را مذکور

 

 قراردادی همچنین و ایران نفت ملی شرکت با کشور کل داریخزانه حساب تسویه سازوکار شامل تبصره این اجرائی نامهآیین -ی

 پخش و پاالیش گاز، نفت، عملیات برای تبصره نای مفاد چهارچوب در مزبور شرکت با دولت طرف از نمایندگی به نفت وزارت که

 نظارت و ریزیبرنامه معاونت و دارایی و اقتصادی امور و نفت هایوزارتخانه مشترک پیشنهادبه ماه خرداد پایان تا نماید،می منعقد

 خام نفت فروش و تولید ثارآ که نحوی به الزم حسابداری هایدستورالعمل. رسدمی وزیران هیأت تصویب به جمهوررئیس راهبردی

 پیشنهادبه باشد داشته انعکاس نفت وزارت ربطذی تابعه دولتی شرکتهای زیان و سود حساب و قانونی دفاتر در گازی میعانات و

 .شودمی ابالغ ماه مرداد پایان تا و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت تأیید و نفت وزارت

 



 و خام نفت انتقال لوله خطوط شبکه توسعه و نوسازی به نسبت است مکلف ربط،ذی تابعه لتیدو شرکت طریق از نفت وزارت -ک

 و سازیذخیره تأمین، هایزیرساخت و پاالیشگاهها توسعه در دولت سهم مالی منابع تأمین و نفتی هایفرآورده و گازی میعانات

 عوارض عنوانبه را نفتی هایفرآورده لیتر هر قیمت به%( 5)درصدپنج افزایش محل از نیاز مورد منابع و کند اقدام هافرآورده توزیع

 شرکت درآمد جزء مذکور درآمد. نماید تأمین ریال( ۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار پانزده سقف تا خزانه به واریز از پس

 .رسدمی مصرف به مذکور موارد برای آن( %۱۰۰)صددرصد و باشدمی مالیات از معاف و گرددنمی محسوب

 

 مصوب طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون( ۲۴ماده اجرای راستای در است مکلف نفت وزارت -ل

 و نیرو وزارت. نماید اقدام کشاورزی چاههای از( %۲۰) درصد بیست حداقل کردن داربرق اعتبار تأمین به نسبت۱۳۸۹.۲۴.۳

 .نمایند تأمین را چاهها برق ها،شهرستان جهادکشاورزی سازمان درخواست با موظفند استانی برق توزیع شرکتهای

 

 از استفاده جایبه خورشیدی انرژی جمله از نوین انرژی منابع با کشاورزی چاههای کردن برقی ازای در است موظف دولت - م

 خورشیدی جملهاز برق تولیدی شرکتهای به را سوخت یارانه بابت پرداختی معادل مبلغ( گاز نفت( )فسیلی)ایسنگواره سوختهای

 .دهد تحویل کشاورزان به را مربوطه تجهیزات و نماید پرداخت

 

 در خود ارزی منابع محل از دالر( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ده مبلغ تا است مجاز ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک - ن

 جهت نفت وزارت تابعه شرکتهای داخلی منابع محل از تسهیالت نای سود و اصل بازپرداخت و تعهد به منوط را کشور از خارج

 و گاز انتقال اصلی لوله خطوط و مشترک هایحوزه در گاز و نفت باالدستی طرحهای جمله از نفت وزارت طرحهای منابع تأمین

 .دهد اختصاص یاعتبار خط صورتبه مذکور شرکتهای به گازی میعانات و خام نفت انتقال خطوط و نفتی هایفرآورده

 

 توسط که خاصی حساب به ربطذی دولتی شرکتهای توسط فاضالب و آب گاز، برق، انشعابات فروش از حاصل منابع - س

 ایتوسعه طرحهای برای مذکور حساب از دریافت از پس آن( %۱۰۰) درصدصد و گرددمی واریز شودمی تعیین کشور کلداریخزانه

 .رسدمی مصرفبه شرکتها این

 

 علمیه، هایحوزه برای گاز و آب برق، انشعاب حق و( اصلی فضاهای مساحت با متناسب) مصرف الگوی رعایت با مصرف هزینه – ع

 .است رایگان اساسی قانون در مصرح دینی هایاقلیت دینی اماکن و هاحسینیه ها،دارالقرآن مساجد،

 

 هزار شش سقف تا رایگان قیر تن هزار پانصد ریالی ارزش معادل ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از است موظف نفت وزارت – ف

 تابعه شرکت اختیار در آسفالت فاقد روستایی راههای آسفالت و آسفالت روکش جهت را ریال( ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد

 .دهد قرار شهرسازی و راه وزارت ربطذی



 

 هزارسی سقف تا ربطذی تابعه دولتی شرکت طریق از نفت وزارت تضمین با شودمی داده اجازه گازرسانی شرکتهای به - ص

 مناطق اولویت با گاز فاقد شهرهای و روستاها به گازرسانی خطوط اجرای جهت تسهیالت ریال۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد

 .نمایند دریافت پنجساله بازپرداخت و سردسیر

 

 .دهد صورت عامل بانکهای طریق از را الزم ماهنگیه است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 

 :شودمی داده اجازه ۱۳۹۳ سال در –ق

 

 و خام نفت تولید ظرفیت افزایش جمله از گاز و نفت طرحهای اجرای برای ربطذی تابعه دولتی شرکتهای طریق از نفت وزارت-۱

 صادرات رشد پتروشیمی، محصوالت و گازی ناتمیعا و خام نفت پاالیش ظرفیت افزایش و مشترک مخازن اولویت با گاز

 تا ربطذی نفتی هایفرآورده جایبه وارداتی یا داخلی گاز جایگزینی و نفت همراه گازهای سوختن از جلوگیری و نفتی هایفرآورده

 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون رعایت با آن ریالی معادل یا ارزی صورت به دالر( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد یکصد سقف

 روشهای یا و (BOT)تحویل و برداریبهره ساخت، متقابل،بیع روش به گذاریسرمایه به اقدام اساسی قانون (۴۴)چهارم و چهل

 فروش به اجازه محصول، خرید تضمین با ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۱۴)ماده( ب)بند موضوع

 همچنین و نماید صادر گذاریسرمایه برای را الزم مجوزهای یا و منعقد قرارداد( سالده حداقل) بلندمدت برای صادرات یا داخلی

 با) صنعت جمله از مختلف بخشهای در انرژی مصرف کاهش و ایگلخانه گازهای کاهش سازی،بهینه طرحهای اجرای منظور به

 تجدیدپذیر، هایانرژی از استفاده توسعه ساختمان، شهری، برون و درون ریلی و عمومی نقل و حمل و( برانرژی صنایع اولویت

 وزارت به مصرف،کم خودروهای تولید و( شهری بین اصلی راههای مسیر و بزرگ شهرهای اولویت با) CNG از استفاده گسترش

 گذارانسرمایه و متقاضیان با سیاسا قانون (۴۴)چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون رعایت با شودمی داده اجازه نفت

 .نماید منعقد قرارداد داخل، ساخت تجهیزات از استفاده اولویت با عمومی و خصوصی بخش

 

 وزارت پیشنهاد با طرحها از هریک در دولت تعهد سقف و بازپرداخت و اجراء بندیزمان محیطی،زیست و اقتصادی و فنی توجیه

 .رسدمی اقتصاد شورای تصویب به نفت

 

 سوخت صادرات از ناشی منابع ایران نفت ملی شرکت و بوده دولت عهدهبه بند این موضوع هایگذاریسرمایه اصل بازپرداخت تعهد

 و پرداخت گذارسرمایه به سررسید سالهای در نفت وزارت اعالم از پس پروژه هر در را( معادل خامنفت) شده حاصل جوییصرفه

 .نمایدمی حساب تسویه و منظور( کشور کل داریخزانه) دولت بدهکار حساب به همزمان

 



 قانون( 44) چهارم و چهل اصل کلی سیاستهای اجرای قانون رعایت با شودمی داده اجازه نفت وزارت وابسته و تابعه شرکتهای به

 .نمایند مشارکت غیردولتی بخش گذارسرمایه با اساسی

 

 بیش و نفت وزیر تأیید به آن ریالی معادل یا دالر( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون پانصد ات دولت تعهد سقف تا بند این موضوع طرحهای

 .رسدمی اقتصاد شورای تأیید به نفت وزیر پیشنهاد با آن از

 

 نود بین داخل در غیردولتی موجود واحدهای کمی توسعه یا و پاالیش جدید واحدهای برای گازی میعانات و خام نفت قیمت -۲

 توسط که دستورالعملی اساس بر فارس خلیج( فوب) کشتی روی تحویل صادراتی قیمت( %۹۵) درصد پنج و نود تا( %۹۰) درصد

 .گرددمی تعیین برداری بهره از پس سال ده حداقل برای شودمی اعالم نفت وزارت

 

 سیزده از که گرددمی تعیین یاگونه به هایارانه کردن هدفمند قانون چهارچوب در پتروشمی واحدهای گاز خوراک پایه قیمت -۳

 توسعه به اقتصادی فعاالن و پتروشیمی واحدهای تشویق و تحریک منظور به همچنین. نشود کمتر مکعب متر هر در سنت( ۱۳)

 وزارت یابی مکان رعایت و یافته توسعه کمتر مناطق اولویت با بیشتر اشتغالزایی و دست پایین و تکمیلی صنایع در گذاریسرمایه

. باشد( %۳۰)درصدسی تا گذارسرمایه ارزی داخلی بازده نرخ که دهد تخفیف ایگونه به پلکانی صورتبه را گاز خوراک قیمت ،نفت

 نفت وزارت توسط قانون این تصویب از پس ماهسه مدت ظرف فوق ترکیبی شاخصهای اساس بر پلکانی تخفیف اجرائی نامه آیین

 .رسدمی نوزیرا هیأت تصویب به و شودمی تهیه

 

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاون و نفت وزیر پیشنهاد با قانون این تصویب تاریخ از ماهیک ظرف تبصره این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویب به جمهور رئیس

 

 چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( ۳) ماده(ب) و( الف) بندهای( ۱) تبصره اجرای راستای در -الف- ۳ تبصره

 سال پایان تا سازیخصوصی سازمان طریق از است مجاز دارایی و اقتصادی امور وزارت ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ مصوب اساسی، قانون( 44)

 در را دولت مدیریت و برداریبهره حق مالکانه، حقوق الشرکه،سهم و سهام از ناشی تقدم حق الشرکه،سهم سهام، کلیه ۱۳۹۳

 وحق مالکانه حقوق و فارس خلیج( هلدینگ) تخصصی مادر شرکت و مذکور قانون( 2) ماده دو و یک گروههای بنگاههای

 و دولت به متعلق معادن در موجود فروش قابل هایباطله نیز و غیرفعال و فعال برداریبهره حال در معادن کلیه از برداریبهره

 آن به وابسته و تابعه شرکتهای و ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و هتوسع سازمان جمله از دولتی هایسازمان و شرکتها

 این( 5) شماره جدول ۳۱۰۵۰۲ شماره ردیف به را حاصل منابع و واگذار تعاونی اولویت با تعاونی و خصوصی بخشهای به سازمان

 .نماید واریز قانون

 



 منابع و اضافه ریال۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزارازدهدو مبلغ ردیف این موضوع دولتی شرکتهای سهام واگذاری سقف به

 :گرددمی زیر امور صرف مساوی صورت به آن

 

 خانوار ۱۰۰ باالی روستایی هادی طرحهای تکمیل -۱

 

 خانوار ۲۰ باالی روستایی آبرسانی طرحهای تکمیل-۲

 

 خانوار ۵۰ باالی روستایی راههای آسفالت-۳

 

 روستایی ایورزشگاهه تکمیل و احداث-۴

 

 هایسیاست اجرای قانون( ۳)ماده( الف)بند اصالح( ۳)تبصره موضوع ایتوسعه هایسازمان تمامنیمه گذاریسرمایه طرحهای -ب

 .باشندمی مستثنی تبصره این شمول از است نیافته خاتمه آنها مورد در مقرر مهلت که اساسی قانون( 44)چهارم و چهل اصل کلی

 

 اولویت با را( ۱۸) جدول مصارف و هاشهرداری تعاونی، و خصوصی بخشهای به خود بدهیهای شودمی داده اجازه دولت به -ج

 آزادگان از حمایت قانون( ۱۳) ماده تفسیر قانون مفاد و شهدا خانواده و آزادگان جانبازان، ایثارگران، دیون و مطالبات پرداخت

 ردیف و تبصره این موضوع مالکانه بهره و برداریبهره حق الشرکه،سهم ام،سه واگذاری از حاصل منابع محل از۱۳۸۹.۱۲.۴ مصوب

 سازمان اعالم با جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت تأیید از پس قانون این( 8)شماره جدول ۹-۱۰۱۰۰۰ شماره

 کلی هایسیاست اجرای قانون( ۲۹) ماده رعایت به الزام بدون مورد حسب ربطذی اجرائی دستگاههای حسابذی یا و حسابرسی

 .نماید تهاتر سپس و تسویه یا و پرداخت اساسی قانون( 44)چهارم و چهل اصل

 

 از نباید تهاترشده سهام قیمت و شود انجام( خزانه گردش) اساسی قانون( ۵۳) وسوم پنجاه اصل رعایت با باید تهاتری واگذاری

 .باشد کمتر مزایده پایه یا و بورس پایه قیمت

 

 آزادگان از حمایت قانون ۱۳) ماده تفسیر قانون مفاد و شهدا معظم خانواده و آزادگان جانبازان، ایثارگران، دیون و مطالبات پرداخت

 نظارت و ریزیبرنامه معاونت تأیید و اجرائی دستگاه رئیس و حسابذی تأیید با و شودنمی حسابرسی سازمان تأیید مشمول

 .پذیردمی انجام ورجمه رئیس راهبردی

 



 .است پرداخت و تأمین قابل سازیخصوصی سازمان توسط هاواگذاری از حاصل منابع محل از کارشناسی هزینه -د

 

 واگذاری مشمول بنگاههای اسناد دریافت عدم درصورت است مجاز( سازیخصوصی سازمان) دارایی و اقتصادی امور وزارت -ه

 پس جایگزین سهام اوراق انتشار به نسبت وزیران، هیأت تصویب با سازیخصوصی سازمان ستدرخوا از پس ماهیک ظرف حداکثر

 .نماید اقدام قبلی هایواگذاری تکلیف تعیین از

 

 واگذاری از قبل مالیاتی نرخ براساس واگذاری، سال طول در( کنترلی سهام) واگذارشده شرکتهای کارکنان کلیه حقوق مالیات -و

 .شودمی پرداخت و محاسبه

 

 هایسیاست اجرای قانون ششم فصل موضوع عمومی مجامع مصوب شدهتقسیم عدالت سهام سود مکلفند پذیرسرمایه شرکتهای -ز

 اصل کلی هایسیاست اجرای قانون تصویب زمان از اقساط کامل حساب تسویه تا را اساسی قانون( 44)چهارم و چهل اصل کلی

 حساب به را وصولی مبالغ است مکلف مذکور سازمان و نمایند پرداخت سازیخصوصی سازمان به اساسی قانون( ۴۴)چهارم و چهل

 اقساط سایر و بند این موضوع سهام سود وصول جهت تواندمی مذکور سازمان. کند واریز کشور کلداریخزانه نزد عمومی درآمد

 امور سازمان اجرائیات. نماید اقدام ۱۳۶۶.۶.۱ مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( ۴۸)ماده طریق از واگذارشده شرکتهای معوق

 .کند همکاری سازیخصوصی سازمان با اقساط این وصول درخصوص نوبت از خارج است موظف کشور مالیاتی

 

 در بنگاههای توسط تسهیالت أخذ همچنین و غیرجاری هایدارایی و اموال فروش بر بیشتر نظارت منظور به ۱۳۹۳ سال در - ح

 امالک و اسناد ثبت سازمان به سازیخصوصی سازمان سوی از بنگاهها این اسامی کنترلی، صورت به واگذارشده و گذاریوا حال

 در تغییرات هرگونه ثبت است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان. شودمی اعالم ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و کشور

 پس را اجاره و فروش و خرید و زمین انتقال و نقل ازجمله اموال در تصرف و دخل گونههر ثبت همچنین و سرمایه اساسنامه، زمینه

 .دهد انجام سازیخصوصی سازمان از کتبی مجوز أخذ از

 

 سازمان از مجوز أخذ به مشروط را مذکور شرکتهای به تسهیالت هرگونه اعطای است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک

 .نماید سازیخصوصی

 

 دولتی شرکتهای همچنین و۱۳۸۶.۷.۸ مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون( ۵) و( ۴) مواد موضوع دولتی شرکتهای کلیه -ط

 هایبیمه و بانکها استثنای به اساسی، قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون( ۱۸) ماده( ۳ بند موضوع

 کاال فروش از حاصل درآمدهای تمامی و باشندمی کشور عمومی محاسبات قانون( ۷۶) و( ۳۹) ،(۳۱) مواد مقررات مشمول دولتی،



 قانونی مقررات و احکام طبق مورد حسب تا شودمی واریز کشور کل داریخزانه سوی از شده معرفی حسابهای به آنها خدمات و

 .شود هزینه مربوط

 

 تصرف است، یافته گشایش مذکور مقررات خالف که حسابهایی ردمو در کشور عمومی محاسبات قانون( ۷۶ ماده مفاد رعایت عدم

 طریق از موظفند کشور کل داریخزانه و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک. شودمی محسوب عمومی اموال در غیرقانونی

 .نمایند اقدام اند،شده افتتاح قانونی رویه این برخالف که حسابهایی بستن به نسبت عامل بانکهای

 

 عدم درصورت. باشندمی دوازدهمیک صورتبه ماه هر در سهام سود و الحسابعلی مالیات واریز به موظف دولتی شرکتهای -ی

 و دولت سهم سود است مکلف کشور مالیاتی امور سازمان دولتی، شرکتهای توسط کشور عمومی محاسبات قانون( ۴۴) ماده اجرای

 در مربوطه مقررات و قوانین برابر مورد حسب را( زیان و سود حساب و ترازنامه) یمال درصورتهای مندرج سود به متعلق مالیات

 سهام سود است موظف( مالیاتی امور سازمان) دارایی و اقتصادی امور وزارت همچنین و نماید وصول کشور کلداریخزانه وجه

 موضوع عمومی درآمد حساب به را است( %۵۰) درصد پنجاه از کمتر آنها در دولت سهم که شرکتهایی در دولت سهم شده تقسیم

 .نمایند واریز نماید،می افتتاح منظور همین به کشور کل داریخزانه که قانون این( 5) شماره جدول ۱۳۰۱۰۸ ردیف

 

 یک و الحسابعلی صورتبه مالیات و دولت سهام سود واریز عدم صورت در شودمی داده اجازه کشور کل داریخزانه به -ک

 یک هر توسط( مالیاتی امور سازمان اعالم براساس) افزوده برارزش مالیات و عوارض ،(مالیاتی امور سازمان اعالم براساس) زدهمدوا

 حسابهای به مورد حسب را مربوطه مبالغ و برداشت کشور کل داریخزانه نزد آنها حساب موجودی از مذکور دولتی شرکتهای از

 .نماید واریز ربطذی

 

 مکلفند دارند قرار ۱۳۹۳ سال واگذاری فهرست در که قانون این( 3) شماره پیوست در مندرج دولتی شرکتهای تمامی -ل

 ثمن أخذ و واگذاری زمان تا را قانون این( 3) شماره پیوست در شرکت بودجه در شده بینیپیش سهام سود و مالیات دوازدهمیک

 کل داریخزانه. نمایند واریز کشور کل داریخزانه به سازیخصوصی سازمان توسط سهام انتقال قرارداد ابالغ و فروش از حاصل

 منظور قانون این( ۵) شماره جدول ۱۳۰۱۰۱ و ۱۱۰۱۰۲درآمدی ردیفهای حساب به ماههسه مقاطع در را مبالغ این کشور

 .نمایدمی

 

 به مزایده برگزاری طریق از را ورزشی و نریه فرهنگی، هایمجتمع رفاهی، خدماتی، واحدهای شود،می داده اجازه دولت به -م

 اماکن در و برابر شرایط در تعاونی بخش اولویت با هادهیاری و هاشهرداری تعاونی، خصوصی، بخشهای صالحیت صاحب اشخاص

 و یکاربر بر نظارت. نماید واگذار اجاره صورتبه شهرستانی و استانی ورزشی هیأتهای اولویت با مساوی شرایط در ورزشی

 مابینفی قرارداد از بخشی عنوان به کنندهمصرف حقوق رعایت همچنین و مؤسسات این رسانیخدمات و برداریبهره استانداردهای

 ردیف موضوع دولت عمومی درآمدهای حساب به واریز از پس بند این از حاصل وجوه معادل. است مربوط اجرائی دستگاه عهده بر



 ردیفهای اعتبارات محل از دولت تصویب با مورد حسب کشور کل داریخزانه نزد قانون این( 5) شماره جدول ۲۱۰۲۱۳ درآمدی

 براساس و یابدمی اختصاص استانی یا ملی ربطذی دستگاه به قانون این( ۹) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰ ردیف ذیل مربوطه متفرقه

 با مشارکت هایپروژه و طرحها برای ایران اسالمی وریجمه توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۲۴) ماده( ص) بند سازوکار

 .شودمی هزینه خصوصی، بخش

 

 صالحیت تعیین نحوه دولت، عمومی درآمدهای به بهااجاره وجوه واریز و تعیین واگذاری، نحوه شامل بند این اجرائی نامهآیین

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت و دارایی و دیاقتصا امور وزارت پیشنهاد با کنندگانمصرف به خدمات ارائه و شرکتها

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه جمهوررئیس

 

 دیگر شهرستان به آن هزینه و انتقال و شودمی هزینه شهرستان همان ورزش برای صرفاً  شده داده اجاره ورزشی اماکن درآمد

 .است ممنوع

 

 تبدیل ضرورت یا محل تغییر به نیاز یا نیاز عدم صورت در شودمی داده اجازه ستانیا و ملی دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه به – ن

 استانی تابعه واحدهای و ودارایی اقتصادی امور وزارت هماهنگی با را خود غیرمنقول اموال کاربری تغییر درخواست شدن، احسن به

 و ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ مصوب ایران معماری و شهرسازی عالی شورای تأسیس قانون( 5) ماده موضوع کمیسیون دبیرخانه به مورد حسب

 تحویل تاریخ از پس ماه یک حداکثر است موظف کمیسیون. نمایند ارسال ربطذی هایاستان از یک هر در آن، بعدی اصالحات

 دستور از پس کاربری تغییر مجوز صدور به نسبت قانونی ضوابط رعایت و همجوار امالک و محل موقعیت بررسی با درخواست،

 حسن بر موظفند استانداران. نماید ابالغ متقاضی دستگاه به را کمیسیون مصوبه و اقدام دستگاه توسط قانونی عوارض پرداخت

 و جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت کشور، وزارت به را آن عملکرد باریک ماه سه هر و نظارت حکم این اجرای

 طریق از مذکور امالک فروش از پس موظفند دستگاهها این. نمایند گزارش هااستان از یک هر استان سعهتو و ریزیبرنامه شورای

 قانون این( 5) شماره جدول ۲۱۰۴۰۰ ردیف موضوع کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد به را حاصله وجوه عمومی مزایده

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه بامعاونت موافقتنامه مبادله از پس ههفت یک حداکثر است مکلف کشور کل داریخزانه. نمایند واریز

 با شده فروخته ملک جایگزینی صرف تا دهد قرار ربطذی دستگاه اختیار در را شده واریز وجوه( %۱۰۰) صددرصد جمهور رئیس

 موارد سایر یا مصوب تمامنیمه هایپروژه تکمیل یا ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۱۵) ماده رعایت

 صرف دریافتی وجوه از( %۸۰) درصد هشتاد حداقل. نماید حاصله درآمد سقف در و معاونت تأیید با شهرستان همان در ضروری

 .شودمی ایسرمایه هایدارایی تملک

 

 کاربری برای ایصورتجلسه طی ماندارانفر درخواست با را روستاها در خود مازاد آموزشی اماکن مجازند پرورش و آموزش ادارات

 .دهند قرار جوانان و ورزش ادارات اختیار در فرهنگی و ورزشی

 



 هایدارایی تملک طرحهای شودمی داده اجازه آن هایپیوست و قانون این در ردیف دارندگان کلیه و اجرائی دستگاههای به -س

%( 50)درصدپنجاه کمتراز که را مشابه موارد وسایر خدماتی و ورزشی درمانی، آموزشی، فرهنگی، هایدرحوزه خود ایسرمایه

 واگذار عمومی مزایده طریق از ساله ده حداقل بلندمدت اجاره یا فروش صورت به تعاونی یا خصوصی بخشهای به اندداشته پیشرفت

 درصد واحد ده تا حداکثر و مساوی شرایط رد. کنند اقدام آنها از برداریبهره و تکمیل به نسبت موجود کاربری حفظ با تا نمایند

 .است دستگاه همان بازنشستگان یا کارگران یا کارکنان تعاونی تشکلهای با اولویت تخفیف،

 

 جدول ۲۱۰۳۰۱ ردیف موضوع دولت عمومی درآمدهای حساب به واریز از پس هاپروژه و طرحها این واگذاری از حاصل منابع

 ربطذی دستگاه به قانون این( ۹) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰-۹۵ متمرکز ردیف اعتبارات محل از مورد حسب قانون این( 5) شماره

 .شود هزینه اجراء دست در هایپروژه تکمیل یا و اعتباری و فنی کمکهای منظوربه تا یابدمی اختصاص

 

 صاحب غیردولتی بخش به دخو رسانیخدمت واحدهای واگذاری به نسبت شودمی داده اجازه اجرائی دستگاههای تمامی به

 .کنند اقدام مذکور واحدهای از خدمات دریافت به نسبت وجه، دریافت جای به آن مقابل در و کرده اقدام خیّرین ویژه به صالحیت

 

 تعهدات تقسیط تسهیالت، و تخفیفات اعطای و قیمت تعیین و کشف روش بر مشتمل اجرائی نامهآیین موجب به بند این اجرای

 بر نظارت واگذارشده، هایپروژه رساندن برداریبهره به زمان مدت متقاضیان، انتخاب ها،واگذاری رسانیاطالع نحوه ان،متقاضی

 بود خواهد کنندگانمصرف حقوق رعایت همچنین و برداریبهره از بعد هاپروژه رسانیخدمات و برداریبهره استانداردهای و کاربری

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه تمعاون پیشنهاد به بنا که

 

 چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون رعایت با و مزایده طریق از دولتی ورزشی و فرهنگی باشگاههای سهام ۱۳۹۳ سال در -ع

 .شودمی واگذار اساسی قانون( 44) چهارم و

 

 فهرست در یا و باشندمی واگذاری حال در یا و واگذارشده که اساسی قانون( ۴۴) چهارم و چهل اصل مشمول شرکتهای -ف

 ایثارگران به مربوط مقررات و قوانین از واگذاری، از بعد و قبل شاغل ایثارگران برای موظفند گیرند،می یا و گرفته قرار واگذاری

 .نمایند تبعیت

 

 شودمی داده اجازه ایران عشایر امور سازمان به طبیعی منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون( 17) ماده اجرای در -ص

 در که را مربوطه مستحدثات و اراضی و کاال و علوفه ذخیره انبارهای و( فسیلی)ایسنگواره سوخت جایگاههای فروشگاهها، کلیه

 صورتبه قیمت( %۱۰) درصدده دریافت و اسیکارشن قیمت با دارند قرار مربوطه هایاتحادیه و عشایری تعاونی شرکتهای اختیار

 .نماید واگذار برداربهره هایاتحادیه و شرکتها به پنجساله اقساط صورتبه مابقی و نقد



 

 صددرصد معادل و واریز گرددمی منظور کشور کل داریخزانه نزد منظور همین به که حسابی به هاواگذاری از حاصل وجوه

 در دولت سهم سرمایه افزایش عنوانبه تا گیردمی قرار ایران عشایر امور سازمان اختیار در۵۳۰۰۰۰-۶ ردیف محل از آن( ۱۰۰%)

 .نماید هزینه( عشایری) کشاورزی بخش توسعه از حمایت هایصندوق

 

 دعق به نسبت۱۳۹۳ سال در که مسکونی واحد هزار از بیش هایدرمجموعه مکلفند تعاونی و خصوصی بخشهای کارفرمایان - ق

 به نسبت رأساً یا و تأمین را مسجد احداث هایهزینه خیریه امور و اوقاف اداره برآورد براساس کنند،می اقدام آنها ساخت قرارداد

 .کنند اقدام آن احداث

 

 معدن ت،صنع و شهرسازی و راه نیرو، نفت، هایوزارتخانه وابسته و تابعه شرکتهای قانونی بدهیهای شودمی داده اجازه دولت به -ر

 اعالم با ریال( ۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار پنجاه سقف تا را تعاونی و خصوصی حقوقی و حقیقی اشخاص به تجارت و

 محل از خرجی جمعی صورت به واگذاری اقساط بابت اشخاص همان بدهی با دارایی و اقتصادی امور وزارت تأیید و مربوط وزیر

 .نماید تسویه قانون این( ۸) شماره جدول ۱۰۱۰۰۰ و( 5) شماره جدول ۳۱۰۵۰۳ ردیفهای

 

 تسهیالت از عامل بانکهای به الزم هایتضمین سپردن با تعاونی و خصوصی بخشهای و اجرائی دستگاههای استفاده -الف- 4 تبصره

 میلیارد پنج و سی ریالی معادل قبل سالهای سهمیه ماندهباقی بر عالوه۱۳۹۳ سال در( فاینانس) خارجی مالی تأمین

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۸۲)ماده مفاد براساس اقتصاد شورای توسط تا گرددمی تعیین دالر( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .یابد اختصاص محیطیزیست و مالی اقتصادی، فنی، توجیه دارای طرحهای به ایران اسالمی جمهوری

 

 مناطق شاخصهای و محرومیت جمعیت، شاخصهای تناسب به تبصره این موضوع( فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت

 سال ماهآبان پایان تا که درصورتی. شودمی توزیع تمامنیمه هایپروژه اتمام و تکمیل اولویت با هااستان بین غیربرخوردار،

 رأساً تواندمی جمهوررئیس راهبردی تنظار و ریزیبرنامه معاونت نشود انجام هااستان توسط آنها بانکی و اداری مراحل کلیه۱۳۹۳

 .کند اقدام رسیده، انجام به آنها بانکی و اداری مراحل که هاییپروژه به آن اختصاص و جاییجابه به نسبت

 

 اجرائی دستگاه تأیید با باید گرددمی تأمین( فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت محل از آنها منابع که مصوب طرحهای کلیه

 جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت و ایران اسالمی جمهوری مرکزی وبانک دارایی و اقتصادی امور وزارت و طربذی

 دوران در طرح عایدات محل از صرفاً طرح منابع سود و اصل بازپرداخت و باشد محیطیزیست و مالی اقتصادی، فنی، توجیه دارای

 آتی اعتبارات سهم از کفایت عدم درصورت و طرح تصویب زمان در بودجه قانون در طرح شده یبینپیش منابع یا و برداریبهره

( فاینانس) مالی کنندهتأمین کشور نزد ایران اسالمی جمهوری موجود منابع محل از و باشد پرداخت قابل طرح اجرای محل استان

 .نشود پرداخت و برداشت



 

 از که طرحهایی ریالی پرداختپیش تأمین منظور به شودمی داده اجازه جمهوررئیس ردیراهب نظارت و ریزیبرنامه معاونت به -ب

 هایدارایی تملک طرحهای اعتبارات جاییجابه به نسبت کنند،می استفاده( فاینانس) خارجی مالی تأمین تسهیالت منابع

 .نماید اقدام ربطذی فصل قالب در و دستگاه هر در ایسرمایه

 

 عامل، بانکهای اعتباری ارکان در طرحها تصویب و پذیرش با متناسب تا شودمی داده اجازه ملی توسعه صندوق به -فال- 5 تبصره

 در را کشور کل ۱۳۹۲ و۱۳۹۱ سالهای بودجه قوانین( 5-2) و( 5-1) بندهای موضوع هایوصولی و اعتبارات مانده ریالی منابع

 مالی و اقتصادی ،فنی توجیه دارای که طرحهایی به ریالی تسهیالت پرداخت برای ات نماید گذاریسپرده دولتی و خصوصی بانکهای

 حساب به گذاریسپرده از حاصل سود. یابد اختصاص است، رسیده عامل بانکهای تأیید به آنها متقاضیان اهلیت نیز و هستند

 .شودمی گرفته کاربه صندوق اهداف جهت مجدداً و واریز صندوق

 

 دولتی و خصوصی داخلی بانکهای نزد را خود منابع از( %۲۰)درصد بیست تا شودمی داده اجازه ملی توسعه صندوق به -ب

. شودمی گرفته کاربه صندوق اهداف جهت مجدداً و واریز صندوق حساب به گذاریسرمایه از حاصل سود. نماید ارزی گذاریسپرده

 .نیست مرکزی بانک به فروش قابل شرایطی هیچ تحت شود،می گذاریسپرده داخلی بانکهای در محل این از که ارزی وجوه

 

 عبارت شدن اضافه با ۱۳۹۳ سال در ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۸۴) ماده( ح) بند( 2) تبصره -ج

 .شودمی اجراء «کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک تأیید مورد حسابهای و»

 

 و تعاونی خصوصی، بخشهای به تسهیالت پرداخت جهت ۱۳۹۳ سال در ملی توسعه صندوق به ورودی منابع از (%۱۰) درصدده -د

 اهلیت و مالی محیطی،زیست اقتصادی، ،فنی توجیه دارای طرحهای به غیردولتی عمومی مؤسسات به متعلق اقتصادی بنگاههای

 و طبیعی منابع تکمیلی، تبدیلی و تبدیلی صنایع کشاورزی، و آب بخش در ریالی بازپرداخت و پرداخت صورتبه متقاضی

 .گیردمی صورت مرکزی بانک نظر زیر ارزی مبادالت مرکز در بند این موضوع ریال به ارز تبدیل. یابدمی تخصیص زیستمحیط

 

 و فنی توجیه دارای طرحهای به تسهیالت پرداخت جهت ۱۳۹۳ سال در ملی توسعه صندوق به ورودی منابع از( %۱۰)درصدده -ه

 عمومی مؤسسات به متعلق اقتصادی بنگاههای و تعاونی خصوصی، بخشهای برای ریالی بازپرداخت و پرداخت صورتبه اقتصادی

 در بند این موضوع ریال به ارز تبدیل. یابدمی اختصاص مسکن ساخت بخش استثنایبه گردشگری و معدن و صنعت غیردولتی

 .گیردمی صورت مرکزی بانک نظر زیر ارزی مبادالت مرکز

 



 صورتبه کشور بهزیستی سازمان و( ره)خمینی امام امداد کمیته معرفی با تبصره این( ه) و( د)بندهای منابع از%( 5)درصد پنج -و

 بر عالوه مکلفند لعام بانکهای و یابدمی اختصاص کوچک صنایع توسعه به کمک و زاییاشتغال تسهیالت پرداخت جهت ریالی

 عامل بانک. نمایند پرداخت ربطذی اجرائی دستگاههای معرفی با داخلی منابع محل از را آن برابر یک تا حداکثر مذکور، منابع

 از%( 15)درصدپانزده همچنین و بپذیرد ضمانت عنوانبه را هایارانه هدفمندی نقدی مبلغ پرداخت محضری تعهد أخذ با است مجاز

 یا ایثارگر به متعلق آنها سهام( %۵۰)درصدپنجاه از بیش که شرکتهایی یا ایثارگر افراد به مربوط طرحهای به مذکور ندهایب منابع

 .یابدمی اختصاص است، ایثارگران

 

 ،(وایدر) ایران صنایع نوسازی و گسترش هایسازمان به کشور، یافتهتوسعه کمتر و محروم مناطق در گذاریسرمایه منظور به -ز

 داده اجازه ایران کوچک صنایع و صنعتی شهرکهای شرکتهای و( ایمیدرو) ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان

 .نمایند مشارکت حقوقی شخص قالب در( %۴۹) درصد نه و چهل سقف تا تعاونی و خصوصی بخش با شودمی

 

 اختراعات و نوآوری سازیتجاری و بنیاندانش مؤسسات و شرکتها از تحمای قانون در مندرج اهداف از بخشیتحقق منظوربه -ح

 میلیون دویست مبلغ ریالی معادل است مکلف ملی توسعه صندوق مذکور قانون( 5) ماده( 2) تبصره ویژهبه۵.۸.۱۳۹۸ مصوب

 تبدیل. دهد اختصاص بنیانشدان شرکتهای از حمایت بابت شکوفایی و نوآوری صندوق سرمایه افزایش برای دالر( ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .گیردمی صورت مرکزی بانک نظر زیر ارزی مبادالت مرکز در بند این موضوع ریال به دالر

 

 و خصوصی بخشهای به تسهیالت اعطای صرف دولتی بانکهای عاملیت به ارزی ذخیره حساب از که منابعی( %۱۰۰)صددرصد -ط

 به آن بر مازاد مبالغ و گرددمی لحاظ بانکها این به دولت بدهی تسویه بتبا شود،می وصول۱۳۹۳ سال در و است شده تعاونی

 وصول به نسبت رأساً موظفند بند این موضوع عامل بانکهای. شودمی منظور مربوط بانکهای در دولت سرمایه افزایش حساب

 .نمایند اقدام مزبور مطالبات

 

 بخشودگی نحوه استمهال، زمان ریال، به ارز تبدیل نرخ سرمایه، افزایش نحوه تسهیالت، گیرندگان با مذکور مطالبات تسویه نحوه

 این ابالغ تاریخ از پس ماه دو ظرف حداکثر که است دستورالعملی براساس زمینه این در بانکها مدیره هیأت اختیارات و هاجریمه

 .رسدمی اعتبار و پول شورای تصویب به قانون

 

 صورتحساب در کشور عمومی محاسبات قانون( ۱۰۳) ماده طبق را بند این عملکرد است ظفمو دارایی و اقتصادی امور وزارت

 .نماید درج بودجه عملکرد

 



 بودجه قانون در مربوط بندهای عملکرد شامل که را صندوق عملکرد گزارش است موظف ملی توسعه صندوق عامل هیأت – ی

 شورای مجلس محاسبات و بودجه و برنامه و اقتصادی هاییسیونکم به فصل هر پایان در ماههسه صورتبه است 1393 سال

 .نماید ارائه اسالمی

 

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۸۴) ماده رعایت با شودمی داده اجازه ملی توسعه صندوق به – ک

 پیمانکاران کارگاه تجهیز و پرداختپیش برای ینگینقد تأمین یا ضمانتنامه صدور برای دالر۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد دو مبلغ

 در گردند،می مهندسی فنی خدمات یا کاال صدور به موفق که شرکتهایی یا و شوندمی برنده خارجی هایمناقصه در که ایرانی

 مجوزهای از غیر به ارزی تسهیالت پرداخت برای مرکزی بانک اعتباری خط از استفاده. نماید گذاریسپرده هدف، کشور بانکهای

 .است ممنوع شکل هر به قانون این

 

 ارزی تسهیالت ارزی، ذخیره حساب از که تعاونی و خصوصی بخش اقتصادی و تولیدی تمامنیمه طرحهای ۱۳۹۳ سال در - ل

 قانون( ۸۴) ماده ترعای با توانندمی ندارند را خود تعهدات انجام امکان غیرارادی عوامل دلیل به حاضر درحال و اندنموده دریافت

 صندوق این از را خود تسهیالت ماندهباقی ملی توسعه صندوق مقررات و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه

 .نمایند دریافت

 

 به ارزی تسهیالت صورت به ۱۳۹۳سال در ملی توسعه صندوق به ورودی منابع از( %۱۸)درصد هجده تقاضا صورت در - م

 وزارت تضمین با مشترک میادین اولویت با گاز و نفت باالدستی ایتوسعه طرحهای برای تعاونی یا خصوصی بخش رانگذاسرمایه

 .یابدمی تخصیص تولیدی و مخازن در موجود گاز و نفت مالکیت انتقال بدون نفت

 

 به تبصره این( ه) و( د) بندهای موضوع تسهیالت گردش در سرمایه پرداخت در مکلفند عامل بانکهای و ملی توسعه صندوق – ن

 فیزیکی پیشرفت با طرحهای سپس و برداریبهره آماده و موجود واحدهای کامل ظرفیت از استفاده تعاونی، و خصوصی بخشهای

 گاز، و نفت صادرات و تولید با مرتبط محیطیزیست و اقتصادی و فنی توجیه دارای طرحهای نهایتاً و برداریبهره به نزدیک

 .دهند قرار اولویت در را برق و آب و معدن شیمی،پترو

 

 یا و ملی توسعه صندوق محل از آنها به یافته اختصاص منابع مکلفند تبصره این( ط) و( ب) بندهای در مذکور بانکهای – س

 و خصوصی بخش کشاورزی و تجارت معدن، صنعت، تولیدی، بخشهای به تسهیالت ارائه جهت در فقط را ارزی ذخیره حساب

 .دهند اختصاص تعاونی

 



 تولید وریبهره افزایش و تولید ساماندهی منظور به۱۳۹۳ سال در ملی توسعه صندوق به ورودی منابع از( %۱) درصدیک – ع

 از تولید زنجیره وریبهره افزایش و اصالح با عشایر دام پرواربندی طرح قالب در مصرف بازار به مناسب عرضه و سالم قرمز گوشت

 عشایر کشاورزی گذاریسرمایه توسعه از حمایت صندوق معرفی با تا گیردمی قرار کشاورزی بانک اختیار در عاملیت قرارداد طریق

 در بند این موضوع ریال به دالر تبدیل. گردد پرداخت مربوطه تشکلهای و عشایر گذاریسرمایه طرحهای به تسهیالت صورتبه

 .گیردمی صورت ارزی مبادالت مراکز

 

 مورد مدارک کلیه تسهیالت، درخواست تاریخ از پس هفته یک طی حداکثر موظفند غیردولتی و دولتی بانکهای عامل مدیران – ف

 توجیه بررسی به نسبت دوماه طی حداکثر موظفند مدارک کلیه تحویل از پس و برسانند متقاضی اطالع به کتبی صورتبه را نیاز

 عامل هیأت رئیس. نمایند ارسال ملی توسعه صندوق به تأیید صورت در و اقدام متقاضی اهلیت و طرح مالی و اقتصادی فنی،

 بانک با عاملیت قرارداد قالب در تسهیالت پرداخت با رابطه در نظراعالم به نسبت روز پانزده ظرف حداکثر ملی توسعه صندوق

 را آن هفته دو ظرف و اقدام متقاضی به تسهیالت ادقرارد عقد به نسبت ماهیک طی حداکثر عامل بانک. کندمی اقدام ربطذی

 .کندمی پرداخت

 

 ارائه ۱۳۹۴سال بودجه الیحه همراه را ۱۳۹۳سال ملی توسعه صندوق وجوه گردش و موجودی جدول گزارش است موظف دولت

 هایکمیسیون به فصل هر پایان در ماههسه صورت به را ملی توسعه صندوق عملکرد گزارش است موظف عامل هیأت. نماید

 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس ومحاسبات وبودجه برنامه و اقتصادی

 

 بانکهای نزد دالر( ۳.۵۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون پانصد و میلیاردسه مبلغ حداقل شودمی داده اجازه ملی توسعه صندوق به -ص

 جهاد و تجارت و معدن صنعت، هایوزارتخانه عرفیم با و عامل بانکهای سوی از مذکور مبلغ تا نماید گذاری سپرده تخصصی،

 عمومی مؤسسات به وابسته اقتصادی بنگاههای و تعاونی خصوصی، تولیدی واحدهای گردش در سرمایه تأمین قالب در کشاورزی

 .برسد مصرفبه غیردولتی

 

 و ارتباطات مسلح، نیروهای پشتیبانی و دفاع شهرسازی، و راه نفت، نیرو، هایوزارتخانه تابعه و وابسته شرکتهای به -الف- 6 تبصره

 مصوب مشارکت اوراق انتشار نحوه قانون رعایت با شودمی داده اجازه جهادکشاورزی و تجارت و معدن صنعت، اطالعات، فناوری

 فنی، وجیهت دارای انتفاعی طرحهای اجرای برای ریال( ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار پنجاه و یکصد سقف تا۱۳۷۶.۶.۳۰

 طرحهای مرزی، آبهای مهار و همسایگان با مشترک گاز و نفت میادین طرحهای و هاپروژه اجرای اولویت با خود مالی و اقتصادی

 نیروگاههای فاضالب، و آب هایخانهتصفیه کن،شیرینآب طرحهای تکمیل و احداث آب، تأمین و آبرسانی طرحهای نقل، و حمل

 تنظیم قانون( 88) ماده رعایت با و اسالمی صکوک یا و ریالی مشارکت اوراق یافته، توسعه کمتر و روممح مناطق همچنین و برق

 در خود تضمین با رسد،می اقتصاد شورای تصویب به که طرحهایی برای و ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ مصوب دولت مالی مقررات از بخشی

 .نمایند منتشر سود، و اصل خصوص



 

 با خود تضمین با ریالی مشارکت اوراق ریال( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار سی مبلغ تا ودشمی داده اجازه دولت به -ب

 اوراق انتشار نحوه قانون طبق و مالی و اقتصادی فنی، توجیه دارای انتفاعی طرحهای اجرای منظوربه آن سود و اصل بازپرداخت

 طرحهای به واریزی منابع. نماید واریز قانون این( ۵)شماره دولج ۳۱۰۱۰۲ شماره ردیف به را شده أخذ وجوه و منتشر مشارکت

 با موافقتنامه مبادله براساس تا یابدمی اختصاص قانون این( 1) شماره پیوست در مندرج تمامنیمه ایسرمایه هایدارایی تملک

 سایر و بانکها شرکتها، از اعم دولتی شبخ به اوراق این واگذاری. شود هزینه جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 .است ممنوع سررسید از قبل و پول بازار در دستگاهها

 

 کنندگانتأمین و مشاوران پیمانکاران، به واگذاری قابل تبصره، این( ب) و( الف)بندهای طرحهای نرفتهفروش مشارکت اوراق -ج

 و ریزیبرنامه معاونت و ربطذی حسابذی و اجرائی دستگاه رئیس تأیید با طرح معوق مطالبات سقف در طرح همان تجهیزات

 .نیست عامل بانک توسط سررسید از قبل بازخرید، قابل واگذارشده، اوراق. است جمهوررئیس راهبردی نظارت

 

 مرکزی کبان مجوز با انفرادی یا مشترک طوربه شودمی داده اجازه آنها به وابسته هایسازمان و کشور هایشهرداری به -د

 و مشارکت اوراق ریال( ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار هفتاد سقف تا کشور وزارت اطالع با و ایران اسالمی جمهوری

 .نمایند منتشر هاشهرداری توسط آن سود و اصل بازپرداخت با خود تضمین با اسالمی صکوک

 

 و دولت( %۵۰ درصدپنجاه نسبت به شهری قطار هایطرح اجرای برای مشارکت اوراق سود و اصل بازپرداخت تضمین - ه

 .است صفر مالیاتی نرخ با هاشهرداری%( 50) درصدپنجاه

 

 سوی از ریالی و ارزی اسالمی صکوک و مشارکت اوراق فروش محض به است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -و

 و اقتصادی امور وزارت و جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزینامهبر معاونت به را آن گزارش ها،شهرداری و اجرائی دستگاههای

 .نماید اعالم( کشور کل داریخزانه) دارایی

 

 از هریک سهم و( و) تا( الف)بندهای موضوع مشارکت اوراق سود و اصل بازپرداخت و بازخرید واگذاری، نحوه اجرائی نامهآیین -ز

 نظارت و ریزیبرنامه معاونت ایران، اسالمی جمهوری مرکزی بانک همکاری با صرهتب این( الف)بند منتشره اوراق از شرکتها

 تصویب به و شودمی تهیه قانون این ابالغ از پس دوماه تا حداکثر دارایی و اقتصادی امور وزارت و جمهوررئیس راهبردی

 .رسدمی وزیرانهیأت

 

 .است معاف مالیات پرداخت از نونقا این موضوع منتشرشده اسالمی صکوک و مشارکت اوراق -ح



 

 و کند صادر بانام، یا و نامبی صورتبه سالسه تا یک سررسید با را خرید قدرت حفظ با اسالمی خزانه اسناد است مجاز دولت -ط

 به کشورعمومیمحاسبات قانون( 20) ماده مطابق ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای بابت خود مسجل بدهی تسویه منظوربه

 پرداخت از مزبور اسناد. نماید واگذار غیردولتی طلبکاران به ریال( ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار سی سقف تا اسمی قیمت

 وزیر امضای با و شده محسوب ۱۳۸۴.۹.۱ مصوب بهادار اوراق بازار قانون موضوع مالی ابزار عنوان به و بوده معاف مالیات هرگونه

 .شودمی صادر اییدار و اقتصادی امور

 

 در. نمایدمی بینیپیش سنواتی بودجه الیحه در را خاصی ردیف سررسید، زمان در مزبور اسناد اعتبار تأمین منظور به دولت-۱

 و اقتصادی امور وزارت توسط سررسید، در اسالمی خزانه اسناد دولت، عمومی بودجه در مصوب اعتبار تکافوی یا وجود عدم صورت

 باقی خود قوت به یادشده اسناد تسویه زمان تا حکم این. است پرداخت و تأمین قابل سال همان عمومی درآمد حلم از دارایی

 .است

 

 معامله انجام ترتیبات باید بهادار اوراق و بورس سازمان و است برخوردار ثانویه بازار در ستد و داد قابلیت از اسالمی خزانه اسناد-۲

 .کند فراهم فرابورس یا ورسب بازار در را آنها ثانویه

 

 ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط سررسید از پس اسالمی خزانه اسناد بازپرداخت و توزیع برای عامل بانکهای تعیین -۳

 .پذیردمی صورت دارایی و اقتصادی امور وزارت و

 

 .است ممنوع ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط اوراق این فروش و خرید -۴

 

 جمهور،رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت توسط قانون این تصویب زمان از ماه سه ظرف بند این اجرائی نامهآیین -۵

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور وزارت

 

 و ربطذی دستگاههای سایر با هماهنگی و بنادر تجهیز با است مکلف( دریانوردی و بنادر سازمان) شهرسازی و راه وزارت – ی

 یا و کاهش به نسبت سال طول در بنادر بین صادراتی و وارداتی کاالهای توزیع و بنادر کلیه ظرفیت از استفاده و کاال صاحبان

 جریمه حذف یا و کاهش برای مکلفند ربطذی دستگاههای کلیه. نماید اقدام ۱۳۹۳ سال ابتدای از( دموراژ) تأخیر جریمه حذف

 اجازه دریانوردی و بنادر سازمان به همچنین. نمایند همکاری( دریانوردی و بنادر سازمان) شهرسازی و راه وزارت با( دموراژ) تأخیر

 در ایتوسعه یا جدید طرحهای در گذاریسرمایه برای تعاونی و خصوصی غیردولتی، بخشهای ریالی و ارزی تسهیالت شودمی داده

 .نماید تضمین خود داخلی منابع محل از مالکیت انتقال بدون را کشور بنادر



 

 موقوفات توسعه حوزه در المنفعهعام انتفاعی طرحهای مالی تأمین منظوربه شودمی داده اجازه خیریه امور و اوقاف سازمان به - ک

 تا( اسالمی صکوک اوراق)مشارکت انتشاراوراق به اقدام خود وتضمین ایران اسالمی ریجمهو مرکزیبانک نظارت با متبرکه بقاع و

 ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار یک سقف تا( سودبدون) وقفی اوراق و ریال۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار سه سقف

 .نماید ریال

 

 از بخشی ،(مصالح)اوراق دارنده. گرددمی منتشر وقف منظور به صلح ادقرارد براساس که است غیرانتفاعی بهادار اوراق وقفی، اوراق

 را ایالمنفعهعام طرح صلحی، اموال سایر همراه وی تا دهدمی قرار( متصالح)بانی اختیار در صلح قرارداد براساس را خود اموال

 .نماید شرعی وقف اوراق، صاحبان طرف از سپس کرده احداث

 

 برداریبهره و کنترل جهت ریال(۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار دوازده مبلغ تأمین به نسبت ستا مکلف نیرو وزارت - ل

 نزد خاص حساب به و اقدام دولت تضمین با مشارکت اوراق یا و الشرکهسهم و اموال فروش طریق از مرزی آبهای از سریعتر هرچه

 .نماید واریز کشور کل داریخزانه

 

 پایان تا که را تسهیالت سود یارانه و شده اداره وجوه مانده ،۱۳۹۳ سال شهریورماه پایان تا موظفند بانکها کلیه -الف- 7 تبصره

 سود احتساب با است نشده اجرائی و پرداخت آن از بخشی یا و نیافته تخصیص متقاضیان به عامل بانکهای سوی از 1392 سال

 وجوه) اعطائی تسهیالت بازپرداخت بابت وصولی مبالغ و ۳۱۰۳۰۵ درآمدی ردیف حساب به بانک، نزد وجوه ماندگاری دوره سپرده

 .نمایند واریز ۳۱۰۶۰۲ درآمدی ردیف حساب به وصول از پس هفته یک حداکثر را( شده اداره

 

 و تجارت و عدنم صنعت، دارایی، و اقتصادی امور وزرای جمهور،رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاون از مرکب ایکمیته به

 و ریزیبرنامه معاونت طریق از را مذکور وجوه شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک کلرئیس و جهادکشاورزی

 پس دولتی بانکهای سرمایه افزایش منظور به قانون این( 9)شماره جدول ۵۴۰۰۰۰-۴ ردیف محل از جمهوررئیس راهبردی نظارت

 .دهد اختصاص شده،اداره وجوه پرداخت یا و ربطذی ونیقان مرجع تصویب از

 

 در ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک چکایران انتشار و چاپ به نسبت است مجاز ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک – ب

 قانون( 21)ماده موضوع اسکناس اندوخته هیأت نظارت تحت آن ریالی معادل نمودن مسدود با و اعتبار و پول شورای مصوب سقف

 .نماید اقدام۱۳۵۱.۴.۱۸ مصوب کشور بانکی و پولی

 



 جمهوری مرکزی بانک خارجی هایدارایی خالص افزایش عدم به مشروط۱۳۹۳ سال در ارزی تسهیالت از استفاده هرگونه -ج

 .است ایران اسالمی

 

 و کشاورزی تکمیلی صنایع و کشاورزی یطرحها اجرای محل کشاورزی اراضی رسمی اسناد ۱۳۹۳ سال در مجازند بانکها – د

 .بپذیرند روستایی و کشاورزی بخش وامهای وثیقه عنوانبه را روستایی منازل اسناد

 

 بیست مبلغ کشور به شیمیایی کود انواع واردات کیلوگرم هر ازای به است مکلف ایران اسالمی جمهوری گمرک -الف-8 تبصره

 کشور کلداریخزانه نزد ۱۶۰۱۴۶ ردیف عمومی درآمد حساب به و دریافت غیردولتی و تیدول از اعم واردکنندگان از ریال( 20)

 .نماید واریز

 

 به عادی رانندگی هایگواهینامه تعویض و صدور به نسبت شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی به - ب

 درآمدی ردیف حساب به حاصله درآمد. نماید دریافت ریال( ۱۵۰.۰۰۰) هزار پنجاه و یکصد کارت هر ازای به و اقدام هوشمند

 این( 9) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰ – ۸۰ ردیف اعتبار محل از واریزی وجوه معادل و واریز قانون این( 5) شماره جدول ۱۴۰۱۵۱

 توسعه هوشمند، رانندگی مهگواهینا صدور هزینه بابت تا گرفت خواهد قرار ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی اختیار در قانون

 .برسد مصرف به انتظامی نیروی تقویت و رانندگی نامهگواهی صدور مراکز تجهیز و

 

 حاصله درآمد. یابدمی افزایش( فوب) کشتی روی تحویل قیمت%( 5) درصد پنج میزان به سواری خودروهای واردات عوارض - ج

 تأمین منظوربه ریال( ۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پانصد و هزارکی سقف تا کشور کل داریخزانه حساب به واریز از پس

 .گیردمی قرار پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت اختیار در کشور اورژانس نیاز مورد آمبوالنس

 

 سال یبرا ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 52)ماده موضوع مالیاتی معافیت سقف -الف-9 تبصره

 و( %۱۰) درصد ده نرخ به برابر هفت تا آن مازاد و شودمی تعیین سال در ریال(۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیون یکصدوبیست مبلغ ،۱۳۹۳

 مدیریت قانون( 5) ماده موضوع اجرائی دستگاههای سایر و دولتی و خصوصی بخش برای%( 20) درصد بیست نرخ به این بر مازاد

 .گرددمی تعیین کشور عمومی محاسبات نقانو( 5) ماده و کشوری خدمات

 

 .گرددمی تمدید ۱۳۹۳ سال پایان تا افزوده ارزش بر مالیات قانون آزمایشی اجرای مدت -ب

 



 مصوب مستقیم هایمالیات قانون( ۱۰۱)ماده موضوع مالیاتی معافیت از برخورداری برای مالیاتی اظهارنامه تسلیم شرط -ج

 نقلیه، وسائط مشاغل صاحبان برای ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 119) ماده( 2)تبصره و۱۳۶۶/۱۲/۳

 .نیست الزامی ۹۳-۹۲-۹۱-۹۰ سالهای عملکرد برای ارث منبع و امالک

 

 صادیاقت شماره دریافت برای نامثبت به مکلف قانون طبق ۱۳۹۳ سال در کشور مالیاتی امور سازمان اعالم طبق که اشخاصی -د

 در مقرر هایجریمه بخشودگی و هامعافیت کلیه از مذکور، سازمان توسط شدهتعیین مهلت در نامثبت عدم درصورت شوند،می

 .شوندمی محروم مربوط سال در افزوده برارزش مالیات قانون و مستقیم هایمالیات قانون

 

 هر ازای به شهری، بهایآب نرخ دریافت بر عالوه است مکلف کشور سراسر شهری آبفای شرکتهای طریق از نیرو وزارت - ه

( %۱۰۰)صددرصد. نماید واریز کشور کل داریخزانه به و دریافت آب مشترکین از ریال ۱۰۰)یکصد مبلغ شرب آب فروش مترمکعب

 روستایی شرب انیآبرس جهت صرفاً مذکور حساب محل از ریال( ۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد نود و سیصد سقف تا دریافتی وجوه

 شرکت طریق از ماههسه مقاطع در کشور هایاستان بین سالم شرب آب کمبود شاخص براساس مذکور اعتبار. یابدمی اختصاص

 و آب شرکتهای و هااستانداری ریزیبرنامه معاونت بین موافقتنامه مبادله از پس تا شودمی توزیع کشور فاضالب و آب مهندسی

 عنوانبه فوق وجوه و است یافتهتخصیص( %۱۰۰)صددرصد هاوصولی حسب مذکور اعتبار. گردد هزینه هاتاناس روستایی فاضالب

 .شودنمی مالیات مشمول و گرددنمی محسوب ربطذی شرکت درآمد

 

 قانون در گمرکی تخفیفات و هامعافیت مورد در ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۱۱۹) ماده حکم -و

 .است جاری مصوب، قوانین سایر در و گمرکی امور

 

 عنوانبه ریال (30)سی مبلغ شده،فروخته برق ساعت کیلووات هر ازای به برق بهای دریافت بر عالوه است موظف نیرو وزارت -ز

. نماید دریافت کشاورزی چاههای و روستایی خانگی مشترکین استثنایبه برق مشترکین از و درج مربوطه قبوض در برق عوارض

 ریال(۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) چهارهزارمیلیارد سقف تا حداکثر و واریز کشور کلداریخزانه نزد خاصی حساب به حاصله وجوه

 .شودمی هزینه توانیر شرکت توسط پاک و تجدیدپذیر برق تولید و روستایی هایشبکه نگهداری و توسعه از حمایت بابت صرفاً

 

( ۲) تبصره وجوه از( %۲۰)درصدبیست ۱۳۹۳ سال در شودمی داده اجازه( هادهیاری و هاشهرداری سازمان) کشور توزار به - ح

 قرار وزارتخانه آن اختیار در که ریال( ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد هزار شش معادل افزوده ارزش بر مالیات قانون( ۳۹) ماده

 .نماید هزینه هادهیاری و جمعیت نفر هزار پنجاه زیر هایشهر عمرانی و خدماتی آالتماشین تأمین و کمک برای را گیردمی

 



 نرخ به سالمت مالیات عنوان به درصد واحد یک افزوده، ارزش بر مالیات نرخ قانونی افزایش بر عالوه ۱۳۹۳ سال ابتدای از – ط

 صددرصد. شودمی واریز ۱۱۰۵۱۲ درآمدی ردیف هب مستقیماً دریافت با همزمان و اضافه دولت سهم افزوده ارزش بر مالیات

 دارای شهرهای و روستاها در ساکن افراد درمان کامل پوشش به ۵۳۰۰۰۰-۱۲۲ردیف طریق از دریافتی منابع( ۱۰۰%)

 تأمین به نسبت فوق هدف تحقق از پس و اقدام ،(ارجاع نظام چهارچوب در) عشایری جامعه و ترپایین و جمعیت هزارنفربیست

 بیماران بیمه سطح ارتقای و ارزی امنای هیأت مصارف نیافته،توسعه مناطق هایبیمارستان اولویت با بیمارستانی هیزاتتج

 .نماید اقدام جمعیت نفر هزاربیست باالی شهرهای و روستاها از خارج حمایتی نهادهای پوشش تحت افراد و العالجصعب

 

 کارانه، مأموریت، هایالعادهفوق پاداش، رفاهی، کمکهای کار،اضافه مزایا، و قحقو نظیر پرسنلی هایهزینه پرداخت هرگونه

 منصوبات و اثاثیه تأمین و اداری مصرفی اقالم نظیر اداری هایهزینه همچنین و آن مانند و دیون کاری،نوبت مدیریت، وری،بهره

 .باشدمی ممنوع محل این از اداری

 

 ساکن نیز دیگری شهر و روستا در کهدرصورتی اندنموده پرداخت را عشایر و روستاییان ماعیاجت بیمه حق که افرادی کلیه – ی

 حق قانون، اجرای ایام طول در که است افرادی شامل حکم این. نمایند استفاده ۱۳۹۳ سال در قانون این مزایای از توانندمی باشند

 .اندکرده پرداخت بیمه

 

 پروانه دارای تولیدشده خدمات یا و کاال تولید واحدهای برای مستقیم هایمالیات انونق( ۲۰۲) ماده در مندرج مبلغ – ک

 .یابدمی افزایش ریال( ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پنج به( حقوقی و حقیقی اشخاص) برداریبهره

 

 سازمان نام به آنها یبرداربهره پروانه که آهن سنگ معادن کننده استخراج حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه –۱– الف-۱۰تبصره

 فوق معادن از برداریبهره پروانه انتفاع حق بابت موظفند باشد،می تابعه شرکتهای یا و ایران معدنی صنایع و معادن ونوسازی توسعه

 شامل( کنسانتره)افشرده و بندیدانه آهن سنگ خام، آهن سنگ) خود محصوالت فروش مبلغ%( 30) درصدسی ،1393 سال در

 به را( شرکت از خارج به( فروشیکنسانتره)فروشیافشرده و شرکت درون سازیگندله برای تحویلی( هایکنسانتره)ایهافشرده

 .نمایند واریز کشور کل داریخزانه نزد قانون این( 5) شماره جدول 130419 ردیف عمومی درآمد حساب

 

 تخصیص صورت به واریز دریافتی میزان با متناسب واریزی لغمبا از ریال ۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد پانصد و هزار سه سقف تا

 درصد ده و ایران معدنی صنایع و معادن نوسازی و توسعه سازمان( %۹۰) درصد نود) تجارت و معدن صنعت، وزارت اختیار در یافته

 جهت تا گیردمی قرار۵۳۰۰۰۰-۱۲۴ و۵۳۰۰۰۰-۹۲ ردیفهای طریق از( کشور معدنی اکتشاف و شناسیزمین سازمان%( 10)

 .شود هزینه معدنی هایزیرساخت ایجاد و کاربردی پژوهشی طرحهای اکتشافی، طرحهای

 



 معدنی زیرساختهای صرف۴۰۳۰۱۰۰۱ ردیف طریق از مذکور بند درآمد از ریال( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پانصد مبلغ

 .شودمی

 

 .گرددمی واریز معدن استقرار محل استان معین خزانه حساب به ندب این موضوع معادن از یک هر ۱۳۹۲ سال درآمد بر مالیات-۲

 

( 48) ماده براساس و است االجراءالزم اسناد به مستند مطالبات حکم در مذکور مطالبات فوق، مبالغ پرداخت عدم درصورت-۳

 .دباشمی وصول قابل مستقیم هایمالیات قانون اجرائی مقررات طبق کشور، عمومی محاسبات قانون

 

 کاالهای و معدنی مواد صادرکنندگان از شده أخذ افزوده ارزش بر مالیات مکلفند هااستان در تابعه ادارات و مالیاتی امور سازمان-۴

 .دهند عودت ایران اسالمی جمهوری گمرک تأیید و گمرکی سبز برگ ارائه از پس روز پانزده حداکثر را غیرنفتی

 

 دخانیات دولتی انحصار قانون لغو به عنایت با و اساسی قانون( ۴۴ چهارم و چهل اصل کلی هایسیاست اجرای قانون اجرای در -ب

 دخانیات شرکت دریافتی وجوه هرگونه خالص وصول به نسبت است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت۱۳۰۷.۱۲.۲۹مصوب

 بابت مزبور شرکت سهام واگذاری مصوبه» تاریخ از پس دخانی محصوالت انحصار حقوق سایر و( هولوگرام) نگاشت تمام بابت ایران

 نزد عمومی درآمد حساب به را مزبور وجوه و اقدام حسابرس گزارش اساس بر «فوالد صنعت کارکنان بازنشستگی صندوق دیون رد

 از ریزیوا وجوه از( %۴۰)درصدچهل معادل. نماید واریز قانون این( 5)شماره جدول ۱۳۰۴۲۱ردیف موضوع کشور کل داریخزانه

 معاونت با موافقتنامه مبادله از پس تا یابدمی اختصاص مزبور وزارتخانه به قانون این( ۹)شماره جدول۵۳۰۰۰۰-۱۱۳ ردیف محل

 منابع تقویت نیز و دخانی امور در حاکمیتی وظایف ایفای و ساماندهی صرف جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه

 .شود معدن و صنعت بخش ایتوسعه هایصندوق

 

 کلی هایسیاست اجرای قانون با تطبیق در دخانی محصوالت حوزه در دولتی حقوق و حاکمیتی وظایف سازیشفاف تا همچنین

 هرگونه و مجوزها صدور از حاصل درآمدهای است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت اساسی، قانون( 44) چهارم و چهل اصل

 .نماید واریز فوق درآمدی ردیف به ۱۳۹۳ سال طی را دخانی محصوالت تولید و واردات بابت دریافتی دولتی حقوق

 

 تشکلهای و تولیدی هایتعاونی و غیردولتی بخش حقوقی و حقیقی گذارانسرمایه جلب و تشویق منظور به -الف-11 تبصره

 طرحهای تجهیز و تکمیل احداث، در تسریع بندانها،آب احداث امر در کشاورزی هایشهرک و زراعی سهامی شرکتهای و برانآب

 انرژی، و آب مصرف سازیبهینه و آبیاری نوین روشهای و کشاورزی خاک و آب عملیات اجرای زهکشی، و آبیاری فرعی هایشبکه

 ۴۰۲۰۱ و ۴۰۱۵۲ هایبرنامه ذیل مربوط ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای اعتبارات محل از استانی و ملی اجرائی دستگاههای

 بالعوض صورتبه دولت سهم عنوانبه( %۸۵) درصد پنج و هشتاد میزان به را موصوف طرحهای تکمیل و احداث نیاز مورد اعتبارات



 طرح اجرای در نیاز مورد کاالی یا زمین تهاتر یا کارگر تأمین یا نقدی صورت به برداران بهره سهم عنوانبه( %۱۵) درصد پانزده و

 .نمایند پرداخت

 

 نقدی سهم پرداخت از باشند نموده مشارکت زهکشی و آبیاری اصلی هایشبکه احداث در که بردارانی بهره و محروم مناطق

 .معافند زهکشی و آبیاری فرعی هایشبکه احداث در مشارکت

 

 مصوب زیکشاور جهاد وزارت در کشاورزی بخش به مربوط اختیارات و وظایف تمرکز قانون( 1) ماده( الف) بند اجرای در -ب

 طریق از ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک طبیعی، منابع و کشاورزی بخش وریبهره افزایش قانون( 33)ماده و ۱۳۹۱.۱۱.۲۴

 تولید گندم خرید برای گندم خرید سامانه طریق از را الزم تسهیالت کشاورزی جهاد وزارت معرفی با است مکلف عامل بانکهای

 در برداشت فصل شروع از قبل بانکها داخلی منابع محل از ریال ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد رهزا یکصدوده سقف تا داخلی

 قرار خصوصی بخش سیلوداران و آرد هایکارخانه ،(تولیدی و روستایی هایتعاونی شبکه)روستایی تعاون مرکزی سازمان اختیار

 مقرر موعد در و برسانند مصرف به فوق محصوالت خرید برای ار دریافتی تسهیالت موظفند مذکور شرکتهای و هاکارخانه. دهد

 .نمایند بازپرداخت

 

 موعد در اجتماعی بیمه حق پرداخت به قادر و انددیده خسارت خشکسالی جمله از غیرمترقبه حوادث اثر در که کشاورزانی - ج

 به پرداختی بانکی تسهیالت دیرکرد جریمه همچنین و باشندمی معاف معذوریت مدت برای جریمه پرداخت از اندنشده مقرر

 جهاد وزارت و جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت پیشنهاد با بند این اجرائی نامهآیین. شودمی بخشوده کشاورزان

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به قانون این ابالغ از پس ماه دو طی حداکثر کشاورزی

 

 پرداخت تسهیالتی کشاورزی بخش به که حمایتی هایصندوق و مالی ومؤسسات غیردولتی دولتی، از اعم شورک بانکهای کلیه – د

 و آفات یا سرمازدگی یا خشکسالی خسارت دچار که غیردولتی حقوقی و حقیقی اشخاص وامهای بازپرداخت موظفند اند،نموده

 جهاد نمایندگان از متشکل کارگروهی تأیید با را باشند شده یرعمدیغ سوزیآتش یا و غیرمترقبه حوادث یا و گیرهمه هایبیماری

 بارمالی تأمین به مشروط شهرستان، فرمانداری و شهرستان کشاورزی بیمه صندوق شهرستان، در مربوط بانک شهرستان، کشاورزی

 مجلس اجتماعی میسیونک۱۳۸۷.۲.۳۱ مصوب کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون( ۱۲)ماده اعتبارات محل از اضافی

 .نمایند امهال سالسه مدت به بودجه قانون نشده بینیپیش اعتبارات و اسالمی شورای

 

 :شودمی داده اجازه نیرو وزارت به - ه

 



 توسعه ترکیبی،( سیکل)چرخه نیروگاههای در بخار بخش نصب اولویت با نیروگاهها بازدهی افزایش طرحهای اجرای منظور به -۱

 جای به برق مصرف جایگزینی مایع، سوخت مصرف در جویی صرفه و سازیبهینه تلفات، کاهش تجدیدپذیر، های انرژی از استفاده

 میلیارد هزار بیست و یکصد سقف تا برق صادرات سهم افزایش و دارد اقتصادی توجیه که مناطقی در نفتی هایفرآورده یا گاز

 تجهیزات از استفاده اولویت با عمومی و خصوصی بخشهای گذاران سرمایه با ابل،متق بیع روش به ریال( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 با را خام نفت آن معادل یا شده جوییصرفه سوخت تعهد، این قبال در است مکلف دولت. نماید منعقد قرارداد داخل ساخت

 .یدنما تحویل گذاران سرمایه به سال دو حداکثر مدت در حاصله جویی صرفه میزان محاسبه

 

 مرزی، و مشترک آبهای از برداری بهره و مهار آب، مصرف جویی صرفه و سازیبهینه فاضالب، و آب طرحهای اجرای برای -2

 کشاورزی، اراضی زهکشی و انجامدمی آب تقاضای مدیریت به که طرحهایی و فاضالب بهداشتی دفع و آوریجمع طرحهای اجرای

 و (BOT) تحویل و برداریبهره و ساخت یا متقابلبیع روش به آن ریالی معادل یا دالر (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ده سقف تا

 با آب خرید تضمین و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۱۴) ماده( ب)بند موضوع مشابه روشهای سایر

 .نماید صادر مجوز یا منعقد قرارداد تعاونی یا خصوصی گذارسرمایه

 

 با و نو هایانرژی توسعه خصوص در ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۱۳۹) و( ۱۳۳) مواد اجرای در - و

 و کوچک نیروگاههای نصب طرح ۱۳۹۳ سال در است مجاز دولت آالیندگی، کاهش و کشور انرژی به بخشیامنیت هدف

 با( %۵۰)درصدپنجاه مشارکت صورت به طرح این. نماید اجراء را کشور معابر و انهابوست بامها، فراز بر خورشیدی هایکنگرمپیش

 .شودمی اجراء قانون این( ۹) تبصره( ز) بند از حاصل منابع محل از و متقاضیان

 

 و دولتی بانکهای کلیه اعطائی تسهیالت%( 25) درصد پنج و بیست حداقل است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -ز

 به ربطذی اجرائی دستگاههای هماهنگی با را باشدمی دولت به متعلق آن سهام( %۴۰) درصدچهل حداقل که غیردولتی بانکهای

 .دهد اختصاص کشاورزی و آب بخش

 

 پروانه در مقرر تکالیف از حاصل درآمد دولت، تصویب با شودمی داده اجازه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت به -الف-۱۲ تبصره

 و جمعیت نفر هزار ده زیر شهرهای و روستایی اولویت با پایه و اجباری عمومی خدمات هایبرنامه و اهداف تحقق جهت را اپراتورها

 جدول۵۳۰۰۰۰-۳۴ ردیف محل از روستایی ( ICT) اطالعات فناوری و ارتباطات جدید دفاتر ایجاد و موجود دفاتر تقویت به کمک

 .برساند مصرف به اپراتورها مشارکت از استفاده با و خرجی -جمعی صورت به قانون این( 9)شماره

 

 و مشارکت به نسبت زیرساخت ارتباطات شرکت طریق از شودمی داده اجازه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت به -ب

 .نماید اقدام منطقه دبان پهنای بازار از مناسب سهم کسب و المللیبین و فیبرنوری هایپروژه در گذاریسرمایه

 



 و ارتباطات زیربخش تولیدات کیفیت و فناوری سطح و کشور اطالعات فناوری و ارتباطات بخش ارتقای و توسعه منظور به -ج

 دستگاههای به اطالعات، فناوری و ارتباطات زمینه در مهندسی و فنی خدمات صدور زمینه ایجاد و افزارینرم هایبرنامه تولید

 نهصد مبلغ تا اطالعات فناوری و ارتباطات وزیر تأیید با شودمی داده اجازه اطالعات فناوری و ارتباطات رتوزا وابسته

 اداره وجوه صورت به را خود ایسرمایه هایهزینه و ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات از ریال( ۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد

 در خدمات و کاال صادرات یا و آفریناشتغال ایتوسعه طرحهای و هاپروژه از ایتحم و کمک برای خطرپذیر گذاریسرمایه و شده

 وزارت مشترک پیشنهاد به که اجرائی نامهآیین اساس بر تسهیالت صورت به تعاونی و خصوصی بخشهای توسط بخش این

 رسد،می وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت و اطالعات فناوری و ارتباطات

 .نمایند پرداخت آن محل از را سود نرخ التفاوتمابه و دهند اختصاص

 

 رسانی(سیگنال)نشانک برای ۵۳۰۰۰۰ ردیف( 44) بند اعتبارات محل از ریال( ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار سه مبلغ -د

 و نوری( فیبر)تار کمک با کشور سطح در رسانی(سیگنال)نشانک پوشش ارتقای ونی،تلویزی و رادیویی مراکز و ایستگاهها به زمینی

 فناوری و ارتباطات وزارت طریق از تا یابدمی اختصاص سیما و صدا سازمان به رسان(سیگنال)نشانک هایفرستنده( لینک)پیوند

 .شود اقدام اطالعات

 

 اجازه پرورش و آموزش وزارت به ایران، اسالمی جمهوری توسعه پنجم سالهپنج برنامه قانون( ۱۹) ماده اجرای در -الف-۱۳ تبصره

 :شودمی داده

 

 در شده بینیپیش سازوکار با تربیتی تجربیات کسب کانون عنوان به مدرسه نقش افزایش و آموزشگاهی مدیریت ارتقای برای-۱

 به کمک صورت به را موردنیاز اعتبارات و تفویض ارسمد مدیران به را مالی اختیارات کشوری، خدمات مدیریت قانون( 16) ماده

 و آموزش عالیشورای مصوب پرورشی و آموزشی هایفعالیت به تا نماید منظور قطعی هزینه به و واریز مدارس بانکی حساب

 و آموزش توزار سوی از که کشور مدارس( %۰/۵)درصدنیم حداکثر در صرفاً ۱۳۹۳ سال در جزء این اجرای. دهد اختصاص پرورش

 اجرای پیشرفت گزارش یکبار ماه سه هر است مکلف پرورش و آموزش وزارت. است مجاز آزمایشی صورت به شودمی معین پرورش

 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس فناوری و تحقیقات آموزش، کمیسیون به را جزء این

 

 به نسبت ندارد وجود دولتی مدارس در کافی ظرفیت که طقیمنا در التعلیم،الزم آموزاندانش تحصیلی کامل پوشش منظور به-۲

 .نماید اقدام آموزیدانش سرانه پرداخت طریق از غیردولتی مدارس از آموزشی خدمات خرید

 

 مدرسه عنوان به که کشوری خدمات مدیریت قانون( 5)ماده موضوع اجرائی دستگاههای به متعلق هایساختمان ۱۳۹۳ سال در -۳

 .باشدمی پرورش و آموزش وزارت اختیار در همچنان است، گرفته قرار هاستفاد مورد

 



 که شودمی داده اجازه جوانان و ورزش وزارت و( کشور مدارس تجهیز و توسعه نوسازی، سازمان) پرورش و آموزش وزارت به - ب

 و ریزیبرنامه معاونت تأیید و مذکور هایانهوزارتخ پیشنهاد به که اجرائی نامهآیین اساس بر را خود دولتی تمامنیمه هایپروژه

 .نمایند تکمیل خیّرین مشارکت از استفاده با رسد،می وزیرانهیأت تصویب به جمهوررئیس راهبردی نظارت

 

 درآمدهای استثنای به کندمی دریافت مصوب قوانین براساس که را درآمدهایی شودمی داده اجازه پرورش و آموزش وزارت به - ج

 معادل و نماید واریز شود،می افتتاح کشورکل داریخزانه توسط که اختصاصی درآمد حساب به قانون این( 3)تبصره( ن)بند ضوعمو

 .کند وصول را آن

 

 توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۰)ماده( ب)بند مشمول دستگاههای پژوهشی و آموزشی مؤسسات و دانشگاهها به - د

 اختصاصی درآمد سقف تا خود ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای تکمیل راستای در شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوری

 با و نمایند استفاده خود ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای تکمیل جهت در و اقدام بانکها از وام أخذ به نسبت ۱۳۹۲ سال

 .کنند اقدام خود ختصاصیا درآمد محل از اقساط بازپرداخت به نسبت یکساله تنفس

 

 تکمیل خیّرین مشارکت از استفاده با را دولتی تمامنیمه طرحهای شودمی داده اجازه عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها به - ه

 .نمایند

 

 جمپن پنجساله برنامه قانون( ۲۹) و( ۲۰)مواد رعایت با آموزشی و پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها امنای هیأتهای مصوبات - و

 از گیریبهره ضمن تا نمایند عمل ایگونه به خود مصوبات در موظفند مذکور هیأتهای. است معتبر ایران اسالمی جمهوری توسعه

 تأمین ابالغی اعتبارات سقف در قانونی تعهدات تمامی آموزشی، و پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها اختیار در هایظرفیت و امکانات

 .آید عملبه جلوگیری ابالغی منابع در ادماز تعهد ایجاد از و گردد

 

 از حاصل درآمد مقررات، و قوانین طبق مجازند پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه - ز

 داری انهخز نزد اختصاصی درآمد حساب به و أخذ را آن هایجریمه و شخصی هزینه با ارزبگیر و بورس تعهدات انجام عدم خرید

 منظور به و شودمی تلقی یادشده هایوزارتخانه اختصاصی درآمد عنوان به درآمد این( %۱۰۰)صددرصد. نمایند واریز کشور کل

 .یابدمی اختصاص آنها به جمعیت نفر هزار دویست از کمتر شهری درمناطق عالی آموزش مؤسسات هایبرنامه تحقق

 

 علوم، هایوزارتخانه دانشجویان، رفاه صندوق به ۱۳۹۰ سال تا ۱۳۸۵ سال از اختیپرد شده اداره وجوه( %۱۰۰صددرصد – ح

 هایصندوق سرمایه افزایش جهت کمک عنوان به اسالمی آزاد دانشگاه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات



 به مجدد پرداخت برای اختصاصی درآمد بقال در مذکور وامهای بازپرداخت از حاصل وجوه و گرددمی تلقی دانشجویان رفاه

 .رسدمی مصرف به دانشجویان

 

 شودمی داده اجازه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت و( دانشجویان امور سازمان) فناوری و تحقیقات علوم، وزارت به - ط

 یا کشور از خارج تحصیل به شاغل ایرانی دانشجویان وجه در کشور از خارج منابع از که ارزی فروش از حاصل ریالی منابع

 کشور کل داری خزانه نزد ۱۶۰۱۴۷ ردیف عمومی درآمد حساب به و وصول را شودمی پرداخت آنان تحصیل محل دانشگاههای

 تغذیه، یارانه کشور، از خارج و داخل بورسیه دانشجویان هایهزینه صرف ۵۳۰۰۰۰-۱۲۵ ردیف طریق از واریزی منابع. نمایند واریز

 .گرددمی دانشگاهها دانشجویی امور سایر و بدنی تربیت دانشجویی، خوابگاههای تجهیز و رتعمی

 

 استفاده یا آثار نوعی به که محصوالتی و کاال واردات برای دریافتی عوارض بر عالوه است مکلف دولت ۱۳۹۳ سال در -۱۴ تبصره

 و افزوده محصوالت و کاالها گونه این تعرفه به( %۴) رصدچهارد فشرده، لوح و تصویری و صوتی لوازم قبیل از دارند فرهنگی

 ردیف محل از حاصله درآمد. کند واریز کشور کل داری خزانه نزد عمومی درآمد حساب به را حاصل منابع و نماید دریافت

 .یابدمی اختصاص قانون این( ۹) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰

 

 اعتبارات تمام محل از مکلفند مسلح نیروهای اجتماعی مینتأ سازمان و کشوری بازنشستگی صندوق -الف-۱۵ تبصره

 داخلی منابع دیگر انضمام به گیردمی قرار آنها اختیار در مراحل طی از پس که کشور کل بودجه قانون در مندرج شدهبینیپیش

 تأمین خود بگیرانمستمری و موظفین بازنشستگان، برای را ساالنه جاری حقوق ها،گذاریسرمایه از حاصل منابع سایر و خود

 .نمایند

 

 تحت یا کارگر عنوانبه که افرادی سایر و حقوقی افراد و حقیقی پیمانکاران و کارگزاران است موظف اجتماعی تأمین صندوق -ب

 پس را( کشور کل ۱۳۸۹ سال بودجه قانون( ۱۶)بند( و) جزء موضوع) باشندمی روستایی مخابرات قرارداد طرف دیگری عنوان هر

 و اجتماعی تأمین قانون براساس مدیریتی سهام فروش زمان تا و( کارگر) پیمانکار و کارگزار توسط کارگر سهم بیمه حق واریز از

 امور و اجتماعی رفاه و کار تعاون، اطالعات، فناوری و ارتباطات هایوزارتخانه هرصورت در. دهند قرار بیمه پوشش تحت کار قانون

 روستایی مخابرات کارگزاران با مرتبط کشورکل ۱۳۹۱ سال بودجه قانون( ۶۴) بند اجرای مشکالت رفع به ملزم دارایی، و اقتصادی

 کارگزاران و پیمانکاران کارگران، با مستقیم قرارداد و بیمه استمرار به مکلف( ایران مخابرات شرکت) متولی شرکت و هستند

 حق پرداخت استمرار از مانع کار قانون در مقرر ضوابط و شرایط رعایت. باشندیم کار قانون در مقرر ضوابط و شرایط طبق روستایی

 .شودنمی بند این موضوع بیمه

 

 مسکونی واحد هر از ماه دو هر شودمی داده اجازه ربطذی تابعه شرکتهای طریق از نیرو و نفت هایوزارتخانه از هریک به -ج

 بیمه به نسبت و أخذ ریال( ۵۰۰) پانصد مبلغ برق مشترک مسکونی واحد هر زا و ریال( ۱.۰۰۰) هزار یک مبلغ گاز مشترک



 مشترکین مسمومیت و سوزیآتش انفجار، از ناشی پزشکی هایهزینه جبران و عضو نقص و فوت از اعم جانی و مالی خسارات

 .نمایند اقدام مناقصه برگزاری با بیمه شرکتهای طریق از برق و گاز روستایی و شهری

 

 درمانی بیمه پوشش تحت را مسلمان کُرد پیشمرگان و رزمندگی سابقه ماه دوازده دارای غیرشاغل رزمندگان است موظف دولت -د

 .است پرداخت قابل ایرانیان بیمه ردیف محل از بند این اعتبارات. دهد قرار

 

 طی را دریافتی ثالث شخص بیمه حق اصل زا ریال( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار دو مبلغ مکلفند ایبیمه شرکتهای - ه

 به هفتگی صورت به رسدمی بیمه عالیشورای تصویب به و تعیین شرکتها از یک هر( پرتفوی) بیمه فروش براساس که جدولی

 وینیر اختیار در واریزی وجوه. کنند واریز کشور کل داری خزانه نزد قانون این( 5)شماره جدول ۱۶۰۱۱۱ ردیف عمومی درآمد

 به مکلف ایبیمه شرکتهای همچنین. گردد هزینه تصادفات کاهش به منجر امور در تا گیردمی قرار ایران اسالمی جمهوری انتظامی

 به موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه. باشندمی ۱۳۹۳ مصوب ثالث شخص بیمه حق در تخفیف%( 5)درصدپنج اعمال

 ماده( ب) بند موضوع واریزی وجوه همچنین و بند این موضوع ایبیمه شرکتهای واریزی وجوه. است بند این اجرای بر نظارت

 مالیاتی قبول قابل هایهزینه عنوانبه ایبیمه شرکتهای توسط ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( 37)

 .گرددمی تلقی

 

 حداکثر که کارفرمایانی بیمه سهم پرداخت از معافیت قانون مشمول ،کشاورزان صنفی نظام شمول تحت کشاورزی کارگاههای – و

 و کشاورزی جهاد وزارت توسط بند این اجرائی نامهآیین. باشندمی آن بعدی اصالحات و ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ مصوب دارند کارگر نفر پنج

 .رسدمی یرانوز هیأت تصویببه و شودمی تهیه قانون تصویب از پس ماهیک ظرف اجتماعی تأمین صندوق

 

 تأمین صندوق توسط قراردادی یا و پیمانی دوران در که دولت رسمی مستخدمین برای کارفرما و مستخدم سهم بیمه حق – ز

 شده روزرسانی به شودمی ابالغ و تهیه اجتماعی رفاه و کار تعاون، وزیر توسط که دستورالعملی براساس است شده وصول اجتماعی

 .گرددمی منتقل بازنشستگی صندوق به صندوق این از کند تحمیل مستخدم بر فیاضا بار اینکه بدون و

 

 برنامه قانون ۲۰) ماده( ک)بند مشموالن و کشوری ممتاز قاریان و کریم قرآن کل حافظان ایثارگران، تحصیل -الف-16 تبصره

 هایهزینه. است رایگان پژوهشی ؤسساتم و عالی آموزش مراکز و دانشگاهها در ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله

 طریق از غیردولتی پژوهشی و آموزشی مراکز همچنین و شبانه هایدوره و کاربردی -علمی دانشگاههای نور،پیام دانشگاه به مربوط

 و اوقاف ازمانس و( ره)خمینی امام امداد کمیته کشور، بهزیستی سازمان ایثارگران، امور و شهید بنیاد از اعم ربطذی دستگاههای

 کمک. شودمی پرداخت قانون این( 4) شماره پیوست ۳۰۴۶۷ برنامه اعتبارات محل از تحصیلی نیمسال هر ابتدای در خیریه امور

 که آنها خانواده مشمول وافراد ایثارگران به ایثارگران امور و شهید بنیاد توسط پرداختی متغیر و ثابت شهریه از اعم تحصیلی هزینه

 به پرداختی شهریه معادل شوند،می پذیرفته غیردولتی یا و دولتی دانشگاههای خارج یا داخل المللبین ایواحده در



 گرددمی پرداخت و تعیین داخلی دانشگاهی واحدهای و اسالمی آزاد دانشگاه واحدهای در مشابه مقاطع و هارشته شدگانپذیرفته

 .شودمی پرداخت و تأمین وی خانواده یا ایثارگر از اعم دانشجو توسط شهریه ماندهوباقی

 

 ریزیبرنامه معاونت تأیید با ربطذی اجرائی دستگاههای پیشنهاد به قانون این تصویب تاریخ از دوماه ظرف بند این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویببه جمهوررئیس راهبردی نظارت و

 

 و» عبارت شدن اضافه با ۱۳۹۳ سال در ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم جسالهپن برنامه قانون( 20) ماده( ک) بند -ب

 سقف تا نیاز مورد اعتبار. شودمی اجراء «آزادگان همسران و باالتر و%( 25) درصدپنج و بیست جانبازان همسران و شهداء همسران

 پرداخت بنیاد این توسط ایثارگران امور و شهید بنیاد اعتبارات جوییصرفه محل از ریال( ۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد پنج و بیست

 .شودمی

 

 افراد و اجرائی دستگاههای در شاغل و بازنشسته ایثارگران به مربوط درمانی هایهزینه( %۱۰۰) صددرصد است مکلف دولت -ج

 .نماید اختپرد ایثارگران امور و شهید بنیاد توسط را تکمیلی بیمه و درمان خدمات از اعم آنها تکفل تحت

 

 و اجرائی دستگاههای اعتبارات سرجمع از را موردنیاز اعتبار است مکلف جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 محل از بند این اعتبارات. دهد اختصاص ایثارگران امور و شهید بنیاد به و کند کسر( ۳۰۴۴۰ برنامه اعتبار) بازنشستگی صندوقهای

 .شودمی تأمین قانون این( ۹) شماره جدول ۵۵۰۰۰۰-۵۳ ردیف

 

 با است موظف شهرسازی و راه وزارت ایران، اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۴۴) ماده( ل) بند اجرای در -د

 از نفر هزار دو و پنجاه حداقل برای مسکونی زمین یا و مسکن تأمین به نسبت ایثارگران امور و شهید بنیاد معرفی و هماهنگی

 قیمت به زمین مبنای بر زمین یا و مسکن اند،نکرده استفاده دولت سوی از واگذاری مسکن یا و زمین از قبالً که شرایط واجدین

 .نماید واگذار شده تمام قیمت به هاهزینه سایر و ایمنطقه

 

 و( %۱۵) درصد پانزده جانبازان از نفر هزار یکصد تعداد به۱۳۹۳ سال در عامل بانکهای طریق از است موظف مرکزی بانک – ه

 در حضور سال نیم و دو حداقل با ایثارگران ،(فرزندان و والدین همسر،)شهدا خانواده آزادگان، جانبازی، درصد اولویت با باالتر

 تحت وراث و باالتر و( %۲۵)درصد پنج و بیست جانبازان تکفل تحت وراث و باالتر و( %۷۰)درصد هفتاد جانبازان فرزندان جبهه،

 وراث به تسهیالت پرداخت به بانکها الزام قانون برابر و مربوطه قوانین براساس مسکن تسهیالت فقره یک فقط متوفی آزادگان تکفل

 .نماید اعطاء مسکن ساخت یا خرید برای( شرایط واجدین) ۱۳۸۰.۱.۲۲ مصوب متوفی آزادگان و جانبازان

 



 میلیون بیست و هفتصد نفر، میلیونیک از بیش جمعیت با شهرهای در مسکونی واحد ره ازای به مزبور تسهیالت مبلغ

 ریال،( ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون پانصد شهرها سایر ریال،( ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ششصد ها،استان مراکز ریال،( ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰)

 نرخ با و استان همان مرکز التتسهی سقف معادل جدید شهرهای در و ریال( ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیون سیصد روستاها

 .شودمی تعیین بودن نوساز و مسکن مصوب الگوی رعایت بدون سالهبیست بازپرداخت مدت با( %۴)چهاردرصد

 

 بانکهای به بانکی نظام مصوب نرخ سقف تا بانکی سود التفاوتمابه پرداخت و بینیپیش تضمین به نسبت است موظف دولت -۱

. نماید منظور مربوطه ردیفهای در را نیاز مورد اعتبار و اقدام( مسکن و زمین ملی سازمان)شهرسازی و هرا وزارت تأیید با عامل

 سود و تسهیالت اصل میزان به الزم بازپرداخت هایتضمین أخذ و محاسبه ملک، ارزیابی به نسبت موظفند عامل بانکهای همچنین

 .نمایند اقدام( (%۴) درصد چهار)ایثارگر سهم

 

 همچنین و اندنموده استفاده ریال۵۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیون پنجاه سقف تا مسکن تسهیالت از گذشته سالهای در که یثارگرانیا -۲

 تسویه ۱۳۹۲ سال پایان تا سال سه از کمتر مدتی طی مبلغ سقف گرفتن نظر در بدون را خود قبلی دریافتی وام که افرادی

 شهید بنیاد تأیید با باشندمی نامناسب مسکن دارای جسمانی وضعیت به توجه با که ترباال و%( 70)هفتاددرصد جانبازان و اندنموده

 .شوند مندبهره تسهیالت این از مجدداً توانندمی ایثارگران امور و

 

 مولمش افراد. شوندنمی تسهیالت این دریافت مانع آن نظایر و شرکتی و کارمندی وامهای قبیل از غیرایثارگری حمایتی وامهای-۳

 .نمایند استفاده مسکونی واحد یک برای متعلقه بانکی تسهیالت از مشترکاً توانندمی

 

. باشدمی عامل بانکهای نزد تسهیالت ارائه مالک شهرسازی و راه کل اداره توسط واگذاری قرارداد یا برگه قبیل از واگذاری اوراق-۴

 ساکن مشمولین همچنین و شودمی تأمین مسلح نیروهای همانند تبرمع هایتعاونی طریق از آنها مسکن که شرایطی واجد افراد

 بدون معتبر تضمین یا و وثیقه با توانندمی هستند، رسمی سند فاقد آنها مسکونی منازل و امالک اکثریت که شهرهایی و روستاها

 .نمایند خرید یا احداث محل همان در و دریافت را مقرر تسهیالت ثبتی یا و رسمی ملکی سند ارائه

 

 بند این مشمول ایثارگران برای ایثارگران امور و شهید بنیاد توسط مسکونی واحدهای احداث جهت مجازند عامل بانکهای -۵

 معرفی ایثارگران امور و شهید بنیاد توسط که مذکور شرایط واجد افراد به احداث از پس تا کنند پرداخت را مربوطه تسهیالت

 .ندنمای اقساطی فروش شوندمی

 

 ناتمام یا نامناسب مسکن دارای که ایثارگرانی به عامل بانکهای طریق از است موظف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -۶

 با باریک برای فقط اندکرده استفاده ۱۳۹۳ سال در مصوب وام سقف از کمتر مسکن تسهیالت از گذشته سنوات در و باشندمی



 ساخت تسهیالت قالب در مسکن وام فقره یک از تسویه و رهن فک با یا و قبلی وام التفاوتمابه ،رانایثارگ امور و شهید بنیاد معرفی

 تیرماه ابتدای از عامل بانکهای توسط تسهیالت این تقاضای پذیرش زمان. نماید پرداخت جدید وثیقه یا و قبلی وثیقه همان با

 .باشدمی ایثارگران امور و شهید بنیاد وسطت نامهمعرفی صدور تاریخ مالک، و سالیک مدت به ۱۳۹۳

 

 ولی اندشده روانی و روحی جسمی، آسیب دچار اسالمی انقالب زمان حوادث و مقدس دفاع دوران در که رزمندگانی و افراد - و

 شهید بنیاد احراز کمیسیون توسط متولی نهادهای و کنندهاعزام یگانهای معرفی با ندارند، را همزمان بالینی مدارک و سانحه صورت

 پوشش تحت آنها جانبازی میزان با متناسب و گیردمی قرار تأیید مورد آنها جانبازی پزشکی، کمیسیون نظر با و ایثارگران امور و

 .گیرندمی قرار ایثارگران امور و شهید بنیاد

 

 آزاد مناطق هایسازمان ایران، اسالمی ریجمهو توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۱۱۲)ماده( ز)بند اجرای در -الف-۱۷تبصره

 کشور کل داریخزانه. نمایند واریز کشور کل داریخزانه نزد خاصی حساب به را بند این موضوع منابع مکلفند صنعتی و تجاری

 بهزیستی سازمان و( ره)خمینی امام امداد کمیته به یادشده بند مفاد اجرای برای مساوی نسبت به را واریزی منابع است مکلف

 .نماید پرداخت مناطق همان در کشور

 

 یا و قتل از ناشی که آن امثال و دیه مانند مالی هایمحکومیت در نیازمند محکومان و زندانیان به تسهیالت پرداخت منظور به -ب

 وجوه محل از ریال( ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار دو مبلغ غیرکالهبرداری، نیازمند مالی محکومان و است غیرعمدی جرح

 وزارت نظارت با تا گیردمی قرار نیازمند زندانیان به وکمک دیه امور به رسیدگی مردمی ستاد اختیار در بانکها الحسنهقرض

 .نماید اقدام دادگستری

 

. رسدمی نوزیراهیأت تصویببه و شودمی تهیه مذکور ستاد و دادگستری وزارت توسط تسهیالت این پرداخت اجرائی نامهآیین

 هستند، حکم اجرای و بازداشت شرف در که محکومانی. کند اقدام بند این اعطائی تسهیالت تضمین به نسبت است مجاز دولت

 .باشند می بند این در مذکور حکم مشمول

 

 چهارده بلغم به تسهیالت پرداخت و تأمین به نسبت دولتی بانکهای طریق از است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -ج

 و دوساله تنفس دوره درنظرگرفتن با الحسنهقرض اندازهای پس محل از ریال( ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیارد چهارصد و هزار

 و آموزیحرفه و تعاون بنیاد به کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان مددجویان اشتغال جهت ساله ده اقساط در

 .نماید قداما کشور زندانیان صنایع

 



 الحسنهقرض تسهیالت مانده ریال(۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار سی است مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک -د

 ده و( ره) خمینی امام امداد کمیته به ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد هزار بیست تفکیک به را مزبور منابع رشد و بانکی

 و پوشش تحت مددجویان به ربطذی دستگاههای معرفی با کشور بهزیستی سازمان به ریال( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد هزار

 هر به نتوانند که تبصره این( د) و( ج) بندهای مشمول دستگاههای از هریک و نماید پرداخت مددجویی طرحهای کارفرمایان

 از که مشمول دستگاههای دیگر به مزبور سهمیه نمایند، فادهاست1393 سال آذرماه پایان تا خود تسهیالت سهمیه از میزانی

 سال پایان آذرماه، پایان زمانی مقاطع در مکلفند مزبور دستگاههای و گیردمی تعلق است نموده استفاده کامل طور به خود سهمیه

 .یندنما تقدیم اسالمی شورای مجلس اجتماعی کمیسیون به را مربوطه گزارش استفاده، زمان خاتمه و

 

 ساختمانی، پروانه صدور هایهزینه پرداخت از کشور بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت مددجویان -ه

 مصرف الگوی مطابق مسکونی واحد یک حد در و باریک برای گاز و برق و فاضالب و آب انشعاب هایهزینه و شهرداری عوارض

 کمیته پوشش تحت مددجویان به رایگان صورتبه خدمات این ارائه به موظف مذکور خدمات دهدهن ارائه دستگاههای و معافند

 جدول ۵۲۰۰۰۰-۱۸ شماره ردیف اعتبارات محل از بند این اعتبارات. باشندمی کشور بهزیستی سازمان و( ره)خمینی امام امداد

 .گرددمی ختپردا خدمات دهندهارائه دستگاههای به و تأمین قانون این( 9) شماره

 

 هایزندان در یا شوندمی اعزام مرخصی به که زندانیانی شود،می داده اجازه کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان به -و

 الکترونیکی مراقبت و نظارت تحت را شرایط واجد محکومان همچنین و دارند اشتغال خدماتی و کشاورزی صنعتی، مؤسسات باز،

 در مندرج هایتأمین سپردن بر عالوه الکترونیکی مراقبت و نظارت حکم صدور نیز و مذکور امتیاز از زندانیان برخورداری .دهد قرار

 از مذکور تجهیزات به وارده احتمالی خسارات. باشدمی مربوطه تجهیزات بابت ودیعه تودیع به منوط کیفری دادرسی آیین قانون

( ۳۰.۰۰۰) هزار سی روزانه مذکور تجهیزات از استفاده تعرفه. گرددمی تأمین مأخوذه هاییعهود محل از کنندگاناستفاده ناحیه

 عمومی درآمد حساب به و أخذ کنندهاستفاده از کشور تربیتی و تأمینی واقدامات هازندان سازمان توسط که شودمی تعیین ریال

 صددرصد است مکلف دولت. شودمی واریز قانون این( 5)رهشما جدول ۱۴۰۱۶۴ درآمدی ردیف موضوع کشور کل داریخزانه نزد

. نماید پرداخت و داده اختصاص کشور تربیتی و تأمینی واقدامات هازندان سازمان به جاری هایهزینه بابت را حاصله وجوه( ۱۰۰%)

 وجوه از بخشی یا تمام پرداخت هب قادر مربوطه مؤسسه و زندان رئیس یا حکم اجرای یا زندان ناظر قاضی تشخیص به که زندانیانی

 هیأت تصویب به دادگستری وزیر پیشنهاد به بند این اجرائی نامهآیین. باشندمی معاف هزینه از بخش آن پرداخت از نباشند مزبور

 .رسدمی وزیران

 

 وزارت باشد،می دولت یا لالمابیت عهده بر خسارات پرداخت که مواردی و معسر محکومان دیه اعتبارات کسری تأمین منظوربه -ز

 هایخسارت تأمین صندوق هزینه احتساب با ساالنه درآمد منابع مازاد از( %۵۰) درصد پنجاه تا حداکثر است مجاز دادگستری

 زمینی موتوری نقلیه وسایل دارندگان مدنی مسؤولیت اجباری بیمه قانون اصالح قانون( ۱۱) ماده( و) و( ه) بندهای موضوع بدنی

 هزینه و دریافت قانون این( 9) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰ – ۴۹ ردیف اعتبارات محل از را۱۳۸۷.۴.۱۶ مصوب ثالث شخص قابلم در

 .دهد قرار دادگستری وزارت اختیار در را یادشده مبلغ دادگستری وزیر اعالم با است مکلف مزبور صندوق مدیرعامل. نماید



 

 عالوه رسمی اسناد دفاتر در رسمی هرسند الکترونیک صدور ازای به شود می داده اجازه کشور وامالک اسناد ثبت سازمان به - ح

. نماید واریز کشور کل داریخزانه در ایجداگانه درآمدی حساب به و أخذ ریال( ۵۰.۰۰۰) هزار پنجاه مبلغ دریافتی الثبتبرحق

 سازمان به ریال( ۱.۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یاردمیل سی و چهارصد و هزار یک سقف تا استحصالی درآمد( %۱۰۰) صددرصد معادل

 توسعه با مرتبط ایهزینه و ایسرمایه هایدارایی تملک هایهزینه تأمین راستای در تا یابدمی اختصاص کشور امالک و اسناد ثبت

 .نماید هزینه ثبتی هایپرونده الکترونیکی آرشیو و آماییداده و اطالعاتی بانکهای تکمیل الکترونیک، ثبت

 

 این خودکفایی به کمک و حمایتی نهادهای پوشش تحت خانوارهای اعضای خودکفایی و اشتغال شانس افزایش منظور به - ط

 بخشی یا تمام خانوارها این به پرداخت قابل منابع محل از مجازند کشور بهزیستی سازمان و( ره)خمینی امام امداد کمیته خانوارها

 پوشش تحت خانوارهای اعضای از نفر یک اشتغال برای ۱۳۹۳ سال دستمزد و حقوق حداقل اساس بر را کارفرما سهم بیمه حق از

 خانوار به حمایتی نهاد پرداختی کمکهای صورت این در. نمایند پرداخت باشند، خانواده عضو جذب به حاضر که کارفرمایان به

 .شودمی قطع کارآفرین به پرداختی میزان به زندگی ماهیانه هزینه کمک عنوان به طرح این مشمول

 

 شماره ردیف موضوع مرزی مشترک هایبازارچه امکانات از استفاده اجازه و خدمات ارائه از حاصل درآمدهای -الف-18 تبصره

 حاصله وجوه با متناسب تا شودمی واریز کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب به قانون این( 5)شماره جدول۱۴۰۱۱۵

( %۶۰)درصد شصت و ایهزینه اعتبارات( %۴۰)درصدچهل نسبت به و گیرد قرار مربوط استانداری اختیار در تاناس هر توسط

 .گردد هابازارچه به مربوط امور صرف ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات

 

 مشترک هایبازارچه امکانات زا استفاده اجازه و خدمات ارائه از حاصل درآمد عنوانبه ۱۴۰۱۱۵ درآمد ردیف اجرائی نامهآیین

 راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت تأیید و کشور وزارت پیشنهادبه( درآمد کردهزینه و تعرفه نرخ و نوع شامل) مرزی

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه جمهوررئیس

 

 از مسلح نیروهای اختیار در غیرمنقول، و ولمنق اموال استرداد یا محکومیت با رابطه در حقوقی محاکم از صادره احکام اجرای -ب

 .شودمی برداشت علیه محکومٌ اجرائی دستگاه اعتباری ردیف محل

 

 طوربه قضات و لشکری و کشوری کارکنان علمی، هیأت قبیل از بگیرحقوق مختلف گروههای حقوق افزایش -الف-۱۹ تبصره

 ثابت حقوق، حکم در کشوری خدمات مدیریت قانون( ۷۸) و( ۷۱) دموا موضوع تطبیق تفاوت که نحوی به دولت توسط جداگانه

 .پذیردمی انجام بماند باقی

 



 اندازپس حساب امتیاز و ۶۵۰۰ ازدواج و متوفی بازماندگان برای فوت هزینه کمک امتیاز اجرائی، دستگاههای تمامی در -ب

 .شودمی پرداخت و تعیین ۱۵۰( دولت سهم) دولت کارکنان

 

 طرحهای اجرای شامل و است اجرائی دستگاههای اداری خدمات امور به منحصر کشوری خدمات مدیریت قانون( 17) ماده -ج

 برگزاری قانون موضوع معامالت نصاب تعیین مورد در وزیرانهیأت اختیارات همچنین. شودنمی ایسرمایه هایدارایی تملک

 .یابدمی تسری نیز شودمی انجام مزایده صورتبه معامله که مواردی به۱۳۸۳.۱۱.۳ مصوب مناقصات

 

 آن تمدید قانون و۱۳۸۶.۶.۵ مصوب دولت کارکنان موعد از پیش بازنشستگی قانون مشموالن کلیه موعد از پیش بازنشستگی -د

 حاسباتم قانون( ۵۳) و( ۵۲)مواد موضوع مجاز مقام یا دستگاه اجرائی مقام باالترین موافقت با دولتی اجرائی دستگاههای در

 از ناشی جوییصرفه یا دستگاهها ایهزینه اعتبارات محل از حکم این اجرای. است مجاز ارفاقی سنوات بدون و کشور عمومی

 .است پرداخت و تأمین قابل رسد،می جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت تأیید به آن میزان که نیروها کاهش

 

 و نهادها دولت، به وابسته انتفاعی مؤسسات دولتی، شرکتهای غیرنقدی و نقدی هایپرداختی سایر و مزایا و حقوق افزایش سقف -ه

 سال در خود مدیران و کارکنان به کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع هابیمه و بانکها غیردولتی، عمومی مؤسسات

 در. است امکانپذیر یادشده سقف در مذکور شرکتهای بودجه ایاجر سال، ابتدای از. گرددمی تعیین وزیرانهیأت توسط ۱۳۹۳

 عیدی عنوان، هر تحت پاداش مزایا، و حقوق قبیل از غیرنقدی و نقدی پرداخت افزایش مذکور، عناوین ۱۳۹۳ سال بودجه اصالحیه

 غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها مدیره هیأت اعضای و مدیران و کارکنان به غیرنقدی و نقدی کمکهای همچنین و آن نظایر و

 قانونی هایپرداخت بر عالوه است، نام تصریح یا ذکر مستلزم آنها مورد در قانون شمول که شرکتهایی و دولتی شرکتهای و

 .است ممنوع مذکور دستگاههای ۱۳۹۳ سال مصوب بودجه در منظورشده

 

 به که بازنشسته و شاغل از اعم دولت کارکنان به غیرنقدی و نقدی پاداش و جلسات در حضور حق حقوق، پرداخت هرگونه -و

 نمایندگان عنوانبه ویژهبه غیردولتی، عمومی نهادهای به وابسته شرکتهای و دولتی شرکتهای غیرموظف مدیره هیأت عضو عنوان

 .است ممنوع آیند،درمی حقوقی اشخاص

 

 ردیف دارندگان و کشور عمومی محاسبات قانون( ۵) ماده و کشوری خدمات مدیریت قانون( ۵) ماده موضوع دستگاههای کلیه - ز

 ارائه یا محصول فروش قبال در مطالبه مورد نقد وجوه تعاونی یا خصوصی بخش متقاضی درخواست صورت در مکلفند قانون این در

 طبق را ایرانی نندگانواردک و صادرکنندگان و کنندگان تولید گذاران،سرمایه از ریال میلیارد یک از بیش مجوز صدور یا خدمت

 نظارت و ریزیبرنامه معاونت و تجارت و معدن صنعت، و دارایی و اقتصادی امور هایوزارتخانه مشترک پیشنهاد با که اینامهآیین

 در و نماید وصول نسیه صورتبه رسدمی وزیران هیأت تصویب به قانون این ابالغ از پس ماه یک تا حداکثر جمهور رئیس راهبردی

 با خود تشخیص به الزم هایتضمین دریافت با موظفند مذکور دستگاههای یکجا، دریافت یا اقساطی دریافت قرارداد انعقاد ورتص



 موارد در و صادر مجوز یا نمایند منعقد قرارداد آن، مبنای بر مطالبه مورد نقدی مبلغ کل به( %۲۴ چهاردرصد و بیست افزایش

 .نمایند اقدام ماه بهمن پایان تا وجوه وصول برای الزم نتضمی عمومی درآمدهای به مربوط

 

 شکل و شودمی تأمین عمومی بودجه منابع محل از آنها اعتبارات از قسمتی یا و تمام که حقوقی اشخاص کلیه -الف-20 تبصره

 مذکور اعتبارات مصرف در نیست، کشور عمومی محاسبات قانون( ۵) و( ۴) ،(۳) ،(۲)مواد در مذکور تعاریف با منطبق آنها حقوقی

 .آیندمی شمار به غیردولتی عمومی نهادهای و مؤسسات حکم در یادشده قانون مقررات اجرای لحاظ از

 

 به کشوری خدمات مدیریت قانون( 5) ماده موضوع شرکتهای و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه توسط وجهی هرگونه پرداخت -ب

 شدهتعیین مربوط قانونی مقررات در که مواردی در جز به غیرنقدی و نقدی صورت به هدیه یا کمک عنوان به اجرائی دستگاههای

 مساجد، دولتی، عالی آموزش مؤسسات دولتی، دانشجویی خوابگاههای احداث و دولتی دانشگاههای به که مبالغی و شودمی یا

 و( ره)خمینی امام امداد کمیته فرهنگی، امورمیراث کشور،بهزیستی سازمان جوانان، و ورزش پرورش، و آموزش علمیه، هایحوزه

 .است ممنوع گردد،می پرداخت روستایی و بهداشتی و ورزشی طرحهای

 

 اعتبارات سایر در جوییصرفه محل از( %۱۰)درصدده معادل ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای از یک هر اعتبار افزایش -ج

 دستگاههای پیشنهادبه منوط ردیف دارندگان و دستگاهها اعتبارات مورد در حکم این اعمال. است مجاز دستگاه هر ایهزینه

 .است طرح اعتبارات کل سقف در جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت تأیید و ربطذی

 

 تکالیف و احکام رعایت و عهمطال عملیات خاتمه به منوط قانون این جداول در مندرج اجراء و مطالعه به مربوط طرحهای اجرای -د

 .است ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۱۵)ماده

 

 متوسط معامالت نصاب برابر استانی ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای مورد در هااستان فنی شورای اختیار در ریالی سقف - ه

 .شودمی اصالح

 

 :یابدمی اختصاص زیر مبالغ ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون (۲۲۴) ماده( ش) بند اجرای در -و

 

 قانون( ۱۰) ماده منابع محل از( %۵۰) درصد پنجاه میزان به اعتبار ریال( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار ده معادل -1

 به کشور بحران مدیریت سازمان تشکیل قانون( ۱۲) ماده محل از( %۵۰) درصد پنجاه و دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم

 ریال( ۵.۰۰۰.۰۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) هزارمیلیاردپنج مبلغ مذکور اعتبار از. یابدمی اختصاص ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت

%( 60) درصد شصت و ایهزینه%( 40) درصد چهل نسبت به نیز اعتبار الباقی و هوایی امداد تجهیزات و بالگرد تأمین و خرید برای



 نوسازی، تجهیزات، و امکانات تأمین نجات، و امداد شبکه توسعه و تقویت و نگهداری و حفظ برای ایسرمایه هایدارایی تملک

 اجرای و نجات و امداد خودروهای و اجرائی و ستادی هایساختمان اضطراری، انبارهای و پایگاهها احداث و خرید بازسازی،

 حوادث با مقابله و آمادگی پیشگیری، بینی،پیش منظور به مذکور، جمعیت اساسنامه قانون در مندرج وظایف و فتکالی و مأموریت

 .گیردمی قرار ایران اسالمی جمهوری احمر هالل جمعیت اختیار در بحرانها و سوانح و

 

 و گرد نظیر هاییپدیده وقوع شدت و ایندهفز روند با مقابله منظور به ریال(۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد پنجاه و پانصد مبلغ -2

 زیست محیط حفاظت سازمان به آن پایش و احیاء کشور، هایدریاچه و تاالبها از حفاظت خشکسالی، و غبار

 

 محصوالت فشار تحت آبیاری توسعه برای اعتباری و فنی کمکهای جهت ریال۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار ده مبلغ - ۳

 کشت الگوی قالب در یکشاورز اساسی

 

 بر مبتنی ریزیبودجه نظام استقرار منظور به و ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۲۱۹) ماده اجرای در -ز

 مبالغی کنند،می اداره شدهتمام بهای براساس را خود هایفعالیت از بخش آن که اجرائی دستگاههای از دسته آن درمورد عملکرد،

 منظور قطعی هزینه به و شدهتلقی کمک گردد،می واریز واگذارشده فعالیت مجری واحد بانکی حساب به نامهتفاهم براساس که

 جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون۲۱۹)ماده اخیر قسمت موضوع هاینامهآیین مقررات مشمول بند این وجوه. شودمی

 .باشدمی ایران اسالمی

 

 طرحهای مجری اجرائی دستگاههای به ای،سرمایه هایدارایی تملک طرحهای اجرای در شرکت برای خیّرین تشویق نظورمبه -ح

 مصوب استانی ایسرمایه هایدارایی تملک طرحهای همچنین قانون، این( ۱)شماره پیوست در مندرج ایسرمایه هایدارایی تملک

 برای را طرح هر ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات از بخشی یا تمام شودمی داده اجازه هااستان توسعه و ریزیبرنامه شورای

 در طرح همان اجرای منظوربه که اعتباری، و مالی مؤسسات و بانکی شبکه از خیّرین دریافتی تسهیالت کارمزد و سود تأمین

 .نمایند ظورمن قطعی هزینه به و پرداخت گیردمی قرار ربطذی اجرائی دستگاه اختیار

 

 برای است موظف جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت و گردد می تضمین خیّرین توسط اعطائی، تسهیالت

 بودجه لوایح در را مشخصی اعتباری ردیف قانون، این موضوع یافته خاتمه طرحهای ماندهباقی تسهیالت کارمزد و سود بازپرداخت

 .نماید بینیپیش سنواتی

 



 مشارکت، متقاضی خیّرین پذیرش طرحها، مورد در اجرائی دستگاه رسانیاطالع چگونگی بر مشتمل بند این اجرائی نامهآیین

 پیشنهاد به بنا پیمانکاران، به پرداخت برای اجرائی دستگاه توسط آنها مصرف و خیّرین توسط دریافتی تسهیالت واریز سازوکارهای

 .رسدمی وزیرانهیأت تصویببه جمهوررئیس اهبردیر نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 

 و اهداف تحقق راستای در را خود اجرائی هایفعالیت تا مجازند جمهوررئیس فناوری و علمی و خانواده و زنان امور هایمعاونت -ط

 به مربوط شدهبینیپیش تاعتبارا محل از مابینفی نامهتفاهم چهارچوب در اجرائی دستگاههای طریق از نظر مورد هایسیاست

 .رسانند انجام به قانون این در خود

 

 که۱۳۹۳ سال طول در اقتصادی ویژه و آزاد مناطق بودجه بر است مکلف جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت - ی

 .نماید درج کشور کل ۱۳۹۴ سال بودجه الیحه( 3) شماره پیوست در را آن و نموده نظارت رسدمی وزیرانهیأت تصویب به

 

( ۲۱۵) ماده مجوز دارای که هاییپروژه بر اعتبار تخصیص است مکلف جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت - ک

 محل از شرکتها سایر آنها، ساخت در و( ۲۰و ۱۹ شماره جداول) هستند ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون

 .دهد قرار اولویت در را نمایندمی مشارکت منابع سایر تاعتبارا

 

 مالی منابع ۱۳۹۳ سال در شودمی داده اجازه دولت به۱۳۸۸.۱۰.۱۵ مصوب هایارانه هدفمندکردن قانون اجرای در-21 تبصره

 و نقدی پرداخت روشهای واعان از استفاده با را آن اییارانه منابع و مذکور قانون موضوع خدمات و کاالها قیمت اصالح از حاصل

 :نماید اجراء زیر شرح به تولید، بخش اولویت با و توزیع نیازمند و هدف خانوارهای بین ایبیمه خدمات و غیرنقدی

 

 از ریال۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار هشتاد و چهارصد مبلغ تا ۱۳۹۳ سال در مذکور قانون اجرای از حاصل درآمد -الف

 .گرددمی تعیین قانون همان( 3) و( 1) مواد موضوع خدمات و کاالها قیمت اصالح محل

 

 هزینه زیر شرح به قانون این در مندرج خدمات و کاالها سایر و برق نان، یارانه به مربوط منابع و( الف) بند در مندرج منابع -ب

 :گرددمی

 

 به کمک اولویت با هایارانه هدفمندکردن قانون( 8) ماده رایاج در ریال( ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار یکصد مبلغ-۱

 مسکونی و خدماتی تولیدی، واحدهای در انرژی مصرف سازیبهینه و عمومی نقل و حمل بهبود تولید، بخش

 



 سالهپنج برنامه قانون( 34) ماده( ب) بند اجرای منظور به ریال( ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد هزار هشت و چهل مبلغ-۲

 ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم

 

 ماده موضوع غیرنقدی و نقدی پرداخت منظور به ریال( ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)میلیارد هزار پنج و بیست و چهارصد مبلغ تا-۳

 هایارانه هدفمندکردن قانون( 7)

 

( ۷) ماده موضوع کار متقاضی بیکاران از حمایت و بیکاری بیمه به ریال( ۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیارد هزار بیست مبلغ -۴

 .یابدمی اختصاص اجتماعی حمایتهای و ایبیمه هایپوشش مورد در هایارانه کردن هدفمند قانون

 

 .است مجاز فوق موارد در( %۱۰) درصد ده تا جاییجابه -ج

 

 میلیارد هزار جپن و سی مبلغ تا ۱۳۹۳ سال در برق قیمت افزایش از حاصل منابع( %۱۰۰) صددرصد – د

 کردن هدفمند قانون(۸) ماده مفاد براساس و واریز کشورکل داریخزانه نزد خاصی حساب به ریال( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 .یابدمی اختصاص برق صنعت به هایارانه

 

 منظور به صیخا عوارض زیست، محیط حفاظت سازمان تشخیص به آلوده یا و نفر میلیون یک باالی جمعیت با شهرهای در -ه

 ۱ درآمدی ردیف به حاصله درآمد و وضع وزیران هیأت توسط عمومی نقل و حمل توسعه به کمک و زیست محیط آلودگی با مقابله

( ۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰) میلیارد هزار یازده سقف تا وصولی مبالغ( %۱۰۰) صددرصد. شودمی واریز قانون این( 5) شماره جدول

 همان اختیار در موصوف شهرهای از هریک وصولی به نسبت به قانون این( ۹) شماره جدول ۵۳۰۰۰۰-۱۳۹ ردیف محل از ریال

 .گیردمی قرار شهر

 

 گرددمی پرداخت باشند، یارانه دریافت نیازمند دولت تشخیص به که متقاضی هایخانوار سرپرستان به صرفاً نقدی یارانه – و

 شدهتعیین موعد در باید نقدی یارانه دریافت متقاضی افراد و( باشد دولت توسط شده تعیین مرق از کمتر آنها ساالنه درآمد مجموع)

 دریافت به اقدام فوق مبلغ از بیشتر درآمد با اشخاص که گردید مشخص تحقیق از پس چنانچه. نمایند مراجعه نامثبت مراکز به

 .شوندمی جریمه دریافتی یارانه برابر سه میزانبه اندکرده یارانه

 

 امور هایوزارتخانه همکاری با و جمهوررئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت توسط ماهسه ظرف تبصره این اجرائی نامهآیین

 .رسدمی وزیران هیأت تصویب به و شودمی تهیه تجارت و معدن صنعت، و نیرو نفت، دارایی، و اقتصادی



 

 ماهانه است مکلف دولت ایران اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۱۸۰)ماده حکم اجرای در - الف -۲۲ تبصره

 درآمدهای و مالی هایدارایی تملک ای،سرمایه هایدارایی تملک ای،هزینه اعتبارات دوازدهمیک از( %۲) دودرصد معادل

 این(9)شماره جدول ۵۵۰۰۰۰– ۶۵ ردیف در و کسر را قانون این( ۱۰)شماره جدول در مندرج اعتبارات استثنای به اختصاصی

 میلیارد شصت و هفتصد و هزار هفت و سی سقف تا مذکور ردیف در منظورشده مبلغ معادل. نماید منظور قانون

 .شودمی توزیع کشور هایاستان بین مربوط جدول مطابق ریال( ۳۷۷۶۰.۰۰۰.۰۰۰)

 

 اقدام آن شهرستانی توزیع به نسبت مربوطه شاخصهای اساس بر است موظف جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت

 تخصیص کشور ایسرمایه هایدارایی تملک اعتبارات تخصیص میانگین برابر حداقل را تخصیص ابالغ مقاطع در جدول این اعتبار و

 رعایت با جمهور رئیس راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت توسط ۱۳۹۳ سال ماه اردیبهشت پایان تا جدول این اعتبارات. دهد

 قانون این در مندرج ملی هایپروژه و طرحها تکمیل جهت ایران، اسالمی جمهوری توسعه پنجم پنجساله برنامه قانون( ۱۸۰) ماده

 به الس دو طی حداکثر که ریال( ۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیارد ده اعتبار سقف تا کوچک هایپروژه احداث یا و مصوب استانی و

 .شودمی توزیع رسد،می برداریبهره

 

 استان اسالمی انقالب مسکن بنیاد اختیار در را هااستان عمرانی اعتبارات از( %۸درصدهشت حداقل استان ریزیبرنامه شورای – ب

 .شود استان روستاهای بهسازی و عمران طرحهای اجرای صرف تا دهدمی قرار شهرستان و

 

 .است مجری ۱۳۹۳ سال در صرفاً  قانون این در مندرج کاماح کلیه - ۲۳ تبصره

 

 


