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 کاااااااااااا  ک اااااااااااا    4931قااااااااااااال       اااااااااااا   ااااااااااااا   

 

کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و چهارصدد و صتدت و ه دت     4931بودجه سال  -ماده واحده 

ریال و از (8.467.411.487.000.000)هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و هشتاد و ه ت میلیون 

حیث متارف بالغ بر هشت میلیون و چهارصد و صتت و ه ت هزار و چهارصد و یازده میلیارد و چهارصد و 

 :ریددددال بدددده صددددر  زیددددر اسددددت    (8.467.411.487.000.000)هشددددتاد و ه ددددت میلیددددون   

 

بودجه منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و متارف  -الف 

عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر دو میلیون و ه تتدد و چهدل و   

 :( ریددال صددامل040114424462342224222چهددار هددزار و یوتددد و یددک میلیددارد و صشتددد و  دده میلیددون    

 

ده میلیارد و یوتد و ه تداد و  منابع عمومی بالغ بر دو میلیون و سیتد و صتت و دو هزار و هشتتد و ه  - 1

 ( ریدددددددددددددددددددددال049604040440442224222یدددددددددددددددددددددک میلیدددددددددددددددددددددون   

 

درآمدهای اختتاصی وزارتخا ه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر سیتد و هشدتاد و یدک هدزار و دویسدت و      - 2

 ریدددال (381.284.438.000.000)هشدددتاد و چهدددار میلیدددارد و چهارصدددد و سدددی و هشدددت میلیدددون 

 

ی، با وها و مؤسسات ا ت اعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تدممی   بودجه صرکتهای دولت -ب 

اعتبددار بددالغ بددر صدد  میلیددون و  ددوزده هددزار و سیتددد و ه تدداد و ه ددت میلیددارد و صدد  میلیددون           

ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر ص  میلیون و  وزده هزار و (6.019.377.006.000.000)

 ریددددال(6.019.377.006.000.000)و ه تدددداد و ه ددددت میلیددددارد و صدددد  میلیددددون    سیتددددد 

 

به دولت اجازه داده می صود  سبت به ابالغ مبلغ دو میلیون و دویست هزار و سیتد و صتت وه دت میلیدارد   

( ریال از منابع عمومی دولت متناسب با مبدالغ متدوب   040224960440442224222ویوتد وه تاد ویک میلیون  

ریدال  مابده   (162.450.000.000.000)کند4 ابالغ یوتد وصتت و دو هزار وچهارصد وپنجاه میلیارد  اقدام
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و صدراا  پدا از ایمیندان از     4931الت اوت سقف ابالغی تا اعتبار متوب( به صر  زیر در صشماهه دوم سدال  

 :تحقددم منددابع و متناسددب بددا رو ددد واریددزی بدده خزا دده قابددل ابددالغ بدده متددارف متددوب اسددت            

 

 (ریددددال 4404222422242224222اعتبددددارات هزیندددده ای یوتددددد و ه ددددده هددددزار میلیددددارد        -

 

 (ریددال904222422242224222اعتبددارات تملددک دارایددی هددای سددرمایه ای سددی و پددن  هددزار میلیددارد        -

 

 (ریددال424102422242224222اعتبددارات تملددک دارایددی هددای مددالی ده هددزار و چهارصددد و پنجدداه میلیددارد   -

 

( از محل صادرات   ت خام برای مندایم   دت   %0ات تملک دارایی های سرمایه ای استا ی، دو درصد  اعتبار -

خیز و محروم کشور و اعتبارات موضوع ماده واحده قا ون است اده از اموا ات کشور برای ارتقای سطح مندایم  

 .مشدددددمول کددددداه  اعتبدددددار  مدددددی باصدددددد  92/0/4939کمتدددددر توسدددددصه یااتددددده متدددددوب  

 

(ریال باید به یرحهای تملک دارایی های سدرمایه  9224222422242224222دل سیتد هزار میلیارد  حداقل مصا -

 .ای اختتددداا یابدددد کددده در مقدددایع سددده ماهددده و بددده تناسدددب، تختدددی  پیددددا مدددی کندددد        

 

  -4تبصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

 

محدل  ای  قا ون با رعایت قوا ی  و مقررات ذی ربط قابل اجراء می باصد و وصول منابع و تصهد و پرداخدت از  

( قدا ون بر امده   403( و مداده   001ت( و  خ( مداده   )، (متارف ای  قا ون با رعایت م اد بندهای  و(، ز(،  ک

 .الزم الرعایددده مدددی باصدددد 40/42/4903پنجسددداله پدددنجه توسدددصه جمهدددوری اسدددالمی ایدددران متدددوب 

 

گزارش عملورد خدود را   کلیه دستگاههای اجرائی که توالی ی برای آ ها در ای  قا ون منظور صده است موظ ند

در موعد قا و ی مقرر به سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور ارائه کنند4 سازمان مذکور موظف است گدزارش  

کامل هریک از تبتره ها و اجزاء و جداول و پیوست های ای  قدا ون را کده از دسدتگاهها دریاادت مدی کندد،       

رای کمیسدیون بر امده و بودجده و محاسدبات و سدایر      حداکثر ظرف مدت یک ماه پا از پایان هر ص  ماه، بد 
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 .کمیسدددیون هدددای ذی ربدددط مجلدددا صدددورای اسدددالمی بددده صدددورت کتبدددی و رسدددمی ارسدددال کندددد 

 

 - 2تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

( قدا ون الحدا    4مداده   (سهه صرکت دولتی تابصه ذی ربط وزارت   ت موضوع بند  الف 4931در سال  -الف 

( %0/41، چهارده و یه درصدد   1/40/4939متوب  (0مالی دولت برخی مواد به قا ون تنظیه بخشی از مقررات 

 .تصیددددددی  مددددددی صددددددود و مصدددددداف از تقسددددددیه سددددددود سددددددهام دولددددددت اسددددددت      

 

قا ون الحا  برخی مواد بده قدا ون تنظدیه بخشدی از      (4سهه صندو  توسصه ملی موضوع بند  ب( ماده   -ب 

 .( تصیددددددی  مددددددی صددددددود  %02(، بیسددددددت درصددددددد   0مقددددددررات مددددددالی دولددددددت    

 

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی 01 ( ماده  )( بند 4در راستای اجرای قسمت أخیر جزء  

( ارزش صادرات گاز یبیصدی پدا   %02ایران، با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است بیست درصد  

لغ واریزی از ماه یازدهه سدال  مب .از کسر ارزش گاز یبیصی وارداتی را به حساب صندو  توسصه ملی واریز کند

 .محاسدددددددددددددددددددددبه و تسدددددددددددددددددددددویه مدددددددددددددددددددددی صدددددددددددددددددددددود

 

واردات و اروش ارآورده های   تی با رعایت کی یت و اسدتا داردهای عرضده هدر ادرآورده در کشدور در       -ج 

حدود قوا ی  و مقررات مربوط توسط بخ  ختوصی مجاز است4 در هر صدورت مسدؤولیت تدممی  و تنظدیه     

داخلی و زیرساخت های موجود، با وزارت   ت است4 عرضه بنزی  و   دت گداز    بازار با در ظرگرات  تولیدات

 .وارداتددددی در داخددددل کشددددور، بدددددون یارا دددده و بددددا احتسدددداب سددددود متصددددارف مددددی باصددددد  

 

( قا ون الحدا  برخدی مدواد بده قدا ون      60سقف عوارض گاز یبیصی مترای موضوع ماده   4931در سال  –د 

ریدال تصیدی     (21.000.000.000.000)(، بیست و یک هزار میلیدارد  0تنظیه بخشی از مقررات مالی دولت  

 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود
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( ریال متناسب با وصولی در اختیار صرکت دولتدی  414022422242224222مبلغ چهارده هزار و هشتتد میلیارد  

قا ون  قا ون الحا  برخی مواد به (60تابصه ذی ربط وزارت   ت قرار می گیرد تا صرف اجرای بند  الف( ماده  

 .( صدددددددددددود0تنظدددددددددددیه بخشدددددددددددی از مقدددددددددددررات مدددددددددددالی دولدددددددددددت   

 

( ریال متناسب با وصولی در اختیار سازمان  وسازی و 14022422242224222مبلغ چهار هزار و دویست میلیارد  

( قا ون الحا  برخی مواد بده  60توسصه و تجهیز مدارس قرار می گیرد تا صرف موارد مندرج در بند  ب( ماده  

 .( گدددددددددردد0بخشدددددددددی ازمقدددددددددررات مدددددددددالی دولدددددددددت  قدددددددددا ون تنظدددددددددیه 

 

ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قدرار مدی گیدرد تدا      (2.000.000.000.000)مبلغ دو هزار میلیارد 

صرف سرا ه مدارس، امور تربیتی و پرورصی گردد4 دستگاههای مذکور موظ ند گزارش عملورد اجرای ای  بند 

اناوری، بر امه و بودجه و محاسبات و ا رژی مجلا صورای اسدالمی  را به کمیسیون های آموزش، تحقیقات و 

 .ارائدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده  ماینددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

صرکت ملی پاالی  و پخ  ارآورده های   تی ایران مولف است  سبت به  وسازی و توسصه صبوه خطوط  - ه

 لوله ا تقال   ت خام و میصا دات گدازی و ادرآورده هدای   تدی و تدممی  مندابع مدالی سدهه دولدت در توسدصه           

پاالیشگاهها و زیرساخت های تممی ، ذخیره سازی و توزیع ارآورده اقدام کند و مندابع مدورد  یداز را از محدل     

( به قیمت هر لیتر ارآورده های   تی تممی  و پا از واریز به خزا ه داری کل کشدور تدا   %0اازای  پن  درصد 

رسدا د4 اید  مندابع جدزء درآمدد صدرکت       ( ریال به متدرف ب 404222422242224222سقف پا زده هزار میلیارد  

 .محسدددددوب  مدددددی صدددددود و مشدددددمول مالیدددددات بدددددا  دددددرخ صددددد ر مدددددی باصدددددد         

 

قا ون الحا  برخی مواد به قا ون تنظیه بخشی از مقررات مدالی   (4در راستای اجرای م اد بند  الف( ماده   -و 

ت   دت ازیریدم صدرکتهای    ( موضوع مبادله موااقتنامه با سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشدور، وزار 0دولت 

موظف است موااقتنامه هدای یرحهدای سدرمایه ای مربدوط را بدا سدازمان        4931دولتی تابصه ذی ربط در سال 

 .مدددددددددددددیریت و بر امدددددددددددده ریددددددددددددزی کشددددددددددددور مبادلدددددددددددده کنددددددددددددد
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اازای  درآمد حاصل از صادرات   ت خام و میصا ات گازی  سبت به درآمد پی  بیندی صدده در ردی هدای     -ز 

( ای  قا ون، مدازاد مندابع ارزی تدا سدقف یوتدد و پنجداه هدزار        0جدول صماره   042423و  042424صماره 

ریال پا از کسر سهه صرکت دولتی تابصده ذی ربدط وزارت   دت، صدندو       (4024222422242224222میلیارد 

ه ( توسصه منایم   ت خیز و گاز خیز و منایم محروم، بده ردیدف درآمددی صدمار    %0توسصه ملی و دو درصد  

( ای  قا ون واریز و مازاد بر آن پا از کسر سهه صدندو  توسدصه ملدی بده حسداب      0جدول صماره   042442

ذخیره ارزی واریز می گردد4 صرکت دولتی تابصه ذی ربط وزارت   ت مولف است درصورت صادرات ارآورده 

 .هددددای   تدددددی  سدددددبت بددددده پرداخدددددت سدددددهه صدددددندو  توسدددددصه ملدددددی اقددددددام کندددددد 

 

ازیریم صرکت دولتی تابصه ذی ربط و وزارت  یرو اجازه داده می صود  سبت بده تمسدیا   به وزارت   ت  -  

( اید  قدا ون و صدرکت آب و ااضدالب     9پیوسدت صدماره    030142صرکت گاز استان البرز به صدماره ردیدف   

 .( ایددد  قدددا ون اقددددام کندددد9پیوسدددت صدددماره  030102روسدددتایی ایددد  اسدددتان بددده صدددماره ردیدددف 

 

است ارآورده های   تی کشف صده تحویلی اعه از قاچا  یا عرضه خارج از صبوه را  وزارت   ت مولف -ط 

به اروش رسا ده و وجوه حاصله را به حسداب امدا ی دادگسدتری     (پا از ضبط  به دلیل عدم اموان  گهداری

واریز  ماید4 در صورت صدور محوومیت قطصدی مدتهه یدا متهمدان وجدوه مدذکور تدا سدقف ده هزارمیلیدارد          

( هزینده  %42ریال به خزا ده داری کدل کشدور واریدز و پدا از کسدر ده درصدد        (10.000.000.000.000)

(ریال آن براساس یر  توزیع سدتاد کدل  یروهدای    04222422242224222باالسری، تا سقف ه ت هزار میلیارد  

تقویت بنیه دااعی مسلح و وزارت ایالعات و مبادله موااقتنامه با سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور، جهت 

 .و امنیتددددددددددددددددددددی اختتدددددددددددددددددددداا مددددددددددددددددددددی یابددددددددددددددددددددد   

 

( از وجوه حاصله را به یگان کاصف و کاص ی  اعه از دااعی %42ستاد کل  یروهای مسلح می توا د تا ده درصد 

(ریال از منابع ای  بند در اختیدار وزارت  04222422242224222و امنیتی اختتاا دهد4 تا سقف دوهزارمیلیارد  

ار می گیرد تا جهت تممی  هزینه های سوخت، آب و بر  واحدهای آموزصی و پرورصدی  آموزش و پرورش قر

 .هزیندددده گددددردد « دا شددددگاه ارهنگیددددان »و پددددردیا هددددای اسددددتا ی مراکددددز تربیددددت مصلدددده    
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 .در صورت صدور حوه قطصی مبنی بدر برائدت مدتهه یدا متهمدان وجدوه مدذکور بده آ هدا مسدترد مدی گدردد            

 

ط سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور با همواری وزارتخا ده هدای   دت و    دستورالصمل اجرائی ای  بند توس

امور اقتتادی و دارایی، ستاد کل  یروهای مسلح و ستاد مرکزی مبارزه با قاچا  کاال و ارز تهیه می صدود و بده   

 .تتددددددددددددددددویب هیددددددددددددددددمت وزیددددددددددددددددران مددددددددددددددددی رسددددددددددددددددد

 

ارزش ریالی دو میلیدون تد  قیدر     وزارت   ت موظف است از یریم صرکتهای دولتی تابصه ذی ربط مصادل -ی 

ریدال را جهدت روکد  آسد الت،      (24.000.000.000.000)رایگان تا سقف بیست و چهدار هدزار میلیدارد    

آس الت راههای روستایی ااقد آس الت و مصابر روستاها و بهسازی روستاها و صهرهای با جمصیت زیدر بیسدت   

ی تابصده ذی ربدط وزارت راه و صهرسدازی و بیسدت     ( در اختیدار صدرکتها  %02هزار   ر به  سبت هشتاددرصد 

( بنیاد مسو  ا قالب اسالمی قرار دهد و در حسابهای ای مدابی  خدود و خزا ده داری کدل کشدور      %02درصد 

 .اعمددددددددددددددددددددال و بددددددددددددددددددددا آن تسددددددددددددددددددددویه  مایددددددددددددددددددددد   

 

به وزارت   ت از یریم صرکت دولتی تابصه ذی ربط اجازه داده می صود بدا تتدویب صدورای اقتتداد بده       -ک 

ور سرمایه گذاری در یرحهای   ت و گاز با اولویت میادی  مشترک  سبت به ا تشار اورا  مشدارکت ارزی  منظ

( ریال با تضمی  بازپرداخت 024222422242224222ریالی از یریم بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد   –

 .اصددددددل و سددددددود ایدددددد  اورا  ازمحددددددل تولیدددددددات همددددددان یرحهددددددا اقدددددددام کنددددددد

 

صندو  توسصه ملی اجازه داده می صود به منظور پرداخت تسهیالت برای اجرای یرحهای توسصه ای در به  -ل 

میادی  مشترک   تی و گازی که به تتدویب صدورای اقتتداد رسدیده مبلدغ چهدار میلیدارد و هشتتدد میلیدون          

 .( دالر در با وهددددددددددددددا سدددددددددددددد رده گددددددددددددددذاری  مایددددددددددددددد  1402242224222 

 

لتدی تابصده ذی ربدط وزارت   دت توسدط با وهدای عامدل بده سداز دگان و          ای  تسهیالت با مصرای صرکت دو

 .پیما وددداران ختوصدددی و تصددداو ی یدددرف قدددرارداد بدددا ایددد  صدددرکت پرداخدددت مدددی صدددود          
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وزارت   ددت از یریددم صددرکت دولتددی تابصدده ذی ربددط مولددف اسددت تددا مبلددغ پددن  هزارمیلیددارد         -م 

زرسا ی به صهرها و روستاهای استان سیسدتان  ریال به منظور اجرای خطوط لوله گا (5.000.000.000.000)

ریدال و دو هدزار میلیدارد     (3.000.000.000.000)و بلوچستان و صر  هرمزگان، به ترتیب سه هزار میلیارد 

را به پروژه هدای   4931( ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز یبیصی در سال 04222422242224222 

ریدال صدرف    (50.000.000.000.000)آن را تا سدقف پنجداه هدزار میلیدارد     مربوط اختتاا دهد و مازاد 

 .توسددصه پاالیشددگاهها و خطددوط ا تقددال گدداز یبیصددی سراسددری بددا اولویددت خطددوط ا تقددال صددادراتی کنددد  

 

مطالبات با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با وهای تجاری بابت اصل و سود تسهیالت پرداختدی بده    -ن 

ذی ربط وزارت   ت، به مدت دو سال امهال می صود4 هزینه های امهال بده عهدده صدرکت     صرکت دولتی تابصه

 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذکور اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

 -3تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

( قا ون اجرای سیاست های کلی اصل چهدل  9( بندهای  الف( و  ب( ماده  4در راستای اجرای تبتره   -الف 

امور اقتتادی و دارایدی مجداز   و اصالحات بصدی آن وزارت  00/9/4900( قا ون اساسی متوب 11و چهارم  

کلیه سهام، سهه الشرکه، حم تقدم  اصی از سدهام و   4931است از یریم سازمان ختوصی سازی تا پایان سال 

( 0سهه الشرکه، حقو  مالوا ه، حم بهره برداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای یدک و دو مداده    

لی  اارس و حقدو  مالوا ده و حدم بهدره بدرداری از کلیده       قا ون مذکور و صرکت مادر تختتی  هلدینگ( خ

مصادن در حال بهره برداری اصال و غیراصال و  یز بایله های قابل اروش موجود در مصادن متصلدم بده دولدت و    

صرکتها و سازمان های دولتی از جمله سازمان توسصه و  وسازی مصادن و صنایع مصد ی ایران و صرکتهای تابصده  

آن سازمان به بخشهای ختوصی و تصاو ی با اولویت تصاو ی از یریم بورس، ارابدورس و مزایدده   و وابسته به 

 .( ایدد  قددا ون واریددز کنددد  0جدددول صددماره    942020واگددذار و منددابع حاصددل را بدده ردیددف صددماره     

 

( قدا ون اجدرای   9مداده    (یرحهای سرمایه گذاری  یمه تمام سازمان های توسصه ای موضدوع بندد  الدف    -ب 

( قا ون اساسی که مهلت مقرر در مورد آ هدا خاتمده  یااتده اسدت از     11یاست های کلی اصل چهل و چهارم  س
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 .صددددددددددددددددمول ایدددددددددددددددد  تبتددددددددددددددددره مسددددددددددددددددتثنی اسددددددددددددددددت

 

به دولت اجازه داده می صود بدهی خود به بخشهای ختوصی و تصاو ی را با رعایت بند د( سیاست هدای   -ج 

قا ون اجرای سیاست های کلدی اصدل چهدل و چهدارم      (6 ( قا ون اساسی و ماده11کلی اصل چهل و چهارم  

 ( قدددددددددددددددددددا ون اساسدددددددددددددددددددی از یریدددددددددددددددددددم جددددددددددددددددددددول11 

 

 .( ایدددددد  قددددددا ون پرداخددددددت یددددددا تسددددددویه و سدددددد ا تهدددددداتر  مایددددددد 40صددددددماره  

 

( قا ون اساسی جمهوری اسالمی ایدران  گدردش خزا ده(    09واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم  

 .ده  بایددد از قیمددت پایدده بددورس و یددا پایدده مزایددده کمتددر باصددد     ا جددام صددود و قیمددت سددهام تهاترصدد  

 

هزینه کارصناسی از محل منابع حاصل از واگدذاری هدا توسدط سدازمان ختوصدی سدازی قابدل تدممی  و          -د 

 .پرداخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

وزارت امور اقتتادی و دارایی  سبت به ا تشار اورا  سهام جایگزی  اسناد بنگاههای مشمول واگذاری پا  -ه 

 .تصیدددددددددی  تولیدددددددددف واگدددددددددذاری هدددددددددای قبلدددددددددی اقددددددددددام کندددددددددد      از

 

به منظور  ظارت بیشتر بر اروش اموال و دارایی های غیرجاری و همچنی  أخذ تسهیالت توسط بنگاههدای   -و 

و واگذارصده به صورت کنترلی، اسامی ای  بنگاهها از سوی سازمان ختوصی  4931در حال واگذاری در سال 

امالک کشور و با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم می صود4 سازمان ثبت  سازی به سازمان ثبت اسناد و

اسناد و امالک کشور مولف است ثبت هرگو ه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و دخل و تتدرف در امدوال   

ازجمله  قل و ا تقال زمی  و خرید و اروش و اجاره را پا از أخذ مجوز کتبدی از سدازمان ختوصدی سدازی     

 .ا جددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام دهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است یی دستورالصمل اعالمدی بده با وهدای ختوصدی و دولتدی،      

 .اعطای هرگو ه تسهیالت به صرکتهای مذکور را مشروط به أخدذ مجدوز از سدازمان ختوصدی سدازی  مایدد      
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قدرار   4931ت واگدذاری سدال   ( ای  قا ون که در اهرس9تمامی صرکتهای دولتی مندرج در پیوست صماره   -ز 

اید    (9دار د مول ند یک دوازدهه مالیات و سود سهام پی  بینی صده در بودجه صدرکت در پیوسدت صدماره     

قا ون را تا زمان واگذاری و أخذ ثم  حاصل از اروش و ابالغ قرارداد ا تقال سهام توسدط سدازمان ختوصدی    

ا ه داری کل کشور ای  مبالغ را در مقایع سده ماهده بده    سازی به حساب خزا ه داری کل کشور واریز کنند4 خز

 .( ایددد  قدددا ون منظدددور مدددی کندددد0جددددول صدددماره   492424و  442420حسددداب ردی هدددای درآمددددی

 

( قا ون الحا  برخی مواد به قدا ون تنظدیه بخشدی از    0درآمد اماک  ورزصی اجاره داده صده موضوع ماده   -  

( ای  قا ون صراا  برای ورزش همان 0جدول صماره   492924به ردیف (، پا از واریز 0مقررات مالی دولت  

 .صهرسدددتان هزیندددده مدددی صددددود و ا تقددددال و هزینددده آن بدددده صهرسددددتان دیگدددر ممنددددوع اسددددت    

 

( قا ون مدیریت خدمات کشوری موظ ند پا از اروش امالک خود براسداس  0دستگاههای موضوع ماده   -ط 

از یریدم مزایدده عمدومی     (2)ون تنظیه بخشی از مقررات مدالی دولدت   ( قا ون الحا  برخی مواد به قا 6ماده  

( اید   0جددول صدماره     042022وجوه حاصله را به درآمد عمومی  زد خزا ه داری کل کشور موضوع ردیدف  

 .قددددددددددددددددددددددددددددددا ون واریددددددددددددددددددددددددددددددز  ماینددددددددددددددددددددددددددددددد

 

ه بد  23/4/1389( قا ون اازای  بهره وری بخ  کشاورزی و مندابع یبیصدی متدوب    40در اجرای ماده   - ی

سازمان امور عشایر ایران اجازه داده می صود کلیده اروصدگاهها، جایگاههدای سدوخت سدنگواره ای  اسدیلی(،       

ا بارهای ذخیره علواه و کاال، اراضی و مستحدثات مربویه را که در اختیار صرکتهای تصاو ی عشایری و اتحادیه 

( قیمت به صورت  قد و مابقی به صورت %42های مربویه قرار دار د با قیمت کارصناسی و دریاات ده درصد  

 .اقسددددداط پنجسددددداله بددددده صدددددرکتها و اتحادیددددده هدددددای بهدددددره بدددددردار واگدددددذار کندددددد    

 

وجوه حاصدل از واگدذاری هدا بده حسداب مربدوط  دزد خزا ده داری کدل کشدور واریدز مدی صدود و مصدادل               

ی گیرد تا به عندوان  در اختیار سازمان امور عشایر ایران قرار م 092222-6( آن از محل ردیف %422صددرصد 

 .ااددزای  سددرمایه سددهه دولددت در صددندو  هددای حمایددت از توسددصه بخدد  کشدداورزی هزیندده کنددد       



10 
 

 

کارارمایان بخشهای ختوصی و تصاو ی مول ند درمجموعه های بی  از هزار واحد مسوو ی که در سدال   - ک

وقاف و امور خیریه هزینده هدای    سبت به عقد قرارداد ساخت آ ها اقدام می کنند، براساس برآورد اداره ا 4931

 .احدددداس مسدددجد و خا ددده عددداله را تدددممی  و یدددا رأسدددا   سدددبت بددده احدددداس آن اقددددام کنندددد       

 

مطالبات سازمان گسترش و  وسازی صنایع ایران و سازمان توسصه و  وسازی مصادن و صنایع مصد ی ایدران   -ل 

جتماعی و ارهنگی جمهدوری اسدالمی ایدران    ( قا ون بر امه سوم توسصه اقتتادی، ا43موضوع بند  الف( ماده  

قا ون بر امه چهارم توسصه اقتتدادی، اجتمداعی و ارهنگدی جمهدوری      (0و بند  ج( ماده   40/4/4903متوب 

بابت واگذاری های قبل از ابالغ قا ون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و  44/6/4909اسالمی ایران متوب 

ریدال از محدل ادروش     (3.300.000.000.000)زار و سیتد میلیارد ( قا ون اساسی به مبلغ سه ه11چهارم 

اموال، سهام، سهه الشرکه، اموال بنگاهها یا منابع حاصل از اروش آ ها تممی  کندد و بدرای سدرمایه گدذاری در     

منایم کمترتوسصه یااته و حوزه های  وی  با اناوری پیشراته و تومیل یرحهای  یمه تمام به حسداب سدازمان   

 .ط واریدددددددددددددددددددددز مدددددددددددددددددددددی صدددددددددددددددددددددود  ذی ربددددددددددددددددددددد

 

به سازمان گسترش و  وسازی صنایع ایران اجازه داده می صود با است اده از منابع داخلی خود، تسهیالت ریدالی  

و ارزی در قالب تسهیالت تممی  مالی خارجی ااینا ا(، بیع متقابل بای بک(، خرید محتول  بای پروداکدت(  

قررات  سبت به سرمایه گذاری تبدیل گاز یبیصی به ارآورده تا و سایر روصهای تممی  مالی با رعایت قوا ی  و م

جمع سه میلیون ت  در منایم کمترتوسصه یااته کشور اقدام کند تا ضدم  ایجداد ارزش اادزوده زمینده سدرمایه      

 .گددددددذاری هددددددای پددددددایی  دسددددددتی توسددددددط بخدددددد  ختوصددددددی اددددددراهه صددددددود   

 

ریدال وجدوه حاصدل از    (5.000.000.000.000)به دولت اجازه داده می صود تا سقف پن  هزار میلیدارد   -م 

واگذاری باقی ما ده سهام دولت در با وها و بیمه های مشمول واگذاری را مطابم دستورالصملی که بده تتدویب   

وزارت امور اقتتادی و دارایی، سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور و با ک مرکزی جمهوری اسدالمی ایدران   

قا ون اساسی و قا ون اجرای سیاست های کلی  (11ی اصل چهل و چهارم  می رسد، با رعایت سیاست های کل

 .( قددا ون اساسددی، بدده ااددزای  سددرمایه با وهددای دولتددی اختتدداا دهددد      11اصددل چهددل و چهددارم    
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به وزارت  یرو اجازه داده می صود تا اراضی مسیلهای  اصی از عوامل یبیصی و غیر یبیصی که بده صدورت    -ن 

مات صهری به جاما ده است و اموان وقوع سدیالب در آ هدا وجدود  ددارد را از یریدم      متروکه در محدوده خد

مزایده عمومی به اروش رسا ده و درآمد حاصل از اروش ای  اراضی را به حساب درآمد عمدومی  دزد خزا ده    

-139( ریال از محدل ردیدف   44022422242224222داری کل کشور واریز کند4 مبلغ یوهزار و هشتتد میلیارد  

متناسب با وصولی جهت تومیل یرحهای ح اظت و ساما دهی رودخا ه ها، آزادسدازی و پرداخدت    530000

خسارت بابت تتراات وزارت  یرو و اعیا ی های مزاحه و یا اراضی مورد یاز وزارت  یرو جهت اصال  مسیر 

 .رودخا ددددده هدددددای همدددددان صدددددهر در اختیدددددار ایددددد  وزارتخا ددددده قدددددرار مدددددی گیدددددرد    

 

 .اجرائدی اید  بندد توسدط وزارت  یدرو تهیده مدی صدود و بده تتدویب هیدمت وزیدران مدی رسدد              آیی   امده  

 

وزارت راه و صهرسازی، بنیداد مسدو  ا قدالب اسدالمی، صدهرداری هدا و بخشدداری هدا موظ ندد بندابر            -س 

درخواست سازمان بسی  مستضص ی  در صهرکها و صهرهای جدید، اراضی مناسب را با در ظرگدرات  یرحهدای   

 00/44/4902قا ون تنظیه بخشی از مقررات مالی دولت متدوب   (69)یلی و هادی متوب با رعایت ماده ت ت

جهت احداس حوزه های مقاومت بسی  و سالنهای ورزصی صالحی  پا از آماده سدازی و پرداخدت هزینده از    

 .( ایددد  قدددا ون در اختیدددار سدددازمان بسدددی  قدددرار دهندددد     40محدددل اعتبدددارات جددددول صدددماره    

 

مجاز دد   0/0/4906( قا ون مددیریت خددمات کشدوری متدوب     0یه دستگاههای اجرائی موضوع ماده  کل -ع 

( از اعتبارات تملدک دارایدی هدای    %0( تا دودرصد  %0/2عالوه بر اعتبارات سازمان پدااند غیرعامل  یه درصد 

مدودن سیاسدت هدای    سرمایه ای تختی  یااته خود را با هماهنگی سازمان پدااند غیرعامل در جهت اجرائی  

 .کلددددی  ظددددام درختددددوا پداانددددد غیرعامددددل متددددوب ارما دددددهی کددددل قددددوا هزیندددده کننددددد

 

به وزارت امور اقتتادی و دارایی  سازمان ختوصی سازی( اجدازه داده مدی صدود مصدادل سدهام، سدهه        -ف 

بده وزارت   الشرکه، اموال، صرکتها و حقو  بهره برداری از مصادن مربوط به ا تقال صدندو  باز شسدتگی ادوالد   

مورد تواام وزارتخا ه های امدور   4930تا  4903تصاون، کار و رااه اجتماعی، که براساس قوا ی  بودجه سالهای 
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اقتتادی و دارایی و تصاون، کار و رااه اجتماعی قرار گراته ولی قرارداد واگذاری آن منصقد  گردیده است را در 

 . مایددددددددبددددددده آن صدددددددندو  ا تقدددددددال دهدددددددد و یدددددددا تسدددددددویه      4931سدددددددال 

 

(ریال از محدل جددول   424222422242224222به دولت اجازه داده می صود  سبت به اختتاا ده هزارمیلیارد  

( ای  قا ون به عنوان تنخواه به صندو  مذکور برای جبران عدم تحقم منابع ای  تبتره اسدت اده کندد،   40صماره 

 .تسدددددددویه صدددددددود 4931بددددددده  حدددددددوی کددددددده حدددددددداکثر تدددددددا پایدددددددان سدددددددال  

 

  -4تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

سقف تسهیالت تممی  مالی خارجی ااینا ا( عالوه بر باقی ما ده سدهمیه سدالهای قبدل، مصدادل      4931در سال 

( قدا ون  0( دالر تصیی  می صود4 دستگاههای اجرائی موضوع مداده   90422242224222ریالی سی و پن  میلیارد  

ردولتی با س ردن تضدمی  هدای   مدیریت خدمات کشوری و بخشهای ختوصی و تصاو ی و  هادهای عمومی غی

( 00الزم به با وهای عامل می توا ند از تسهیالت مذکور است اده  مایند4 صورای اقتتاد بدر اسداس م داد مداده      

قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران اید  تسدهیالت را بده یرحهدای دارای توجیده اندی،       

دهد4 کلیه یرحهای متوب که مندابع آ هدا از محدل تسدهیالت      اقتتادی، مالی و زیست محیطی اختتاا می

تممی  مالی خارجی  ااینا ا( تممی  می صود باید با تمیید دستگاه اجرائدی ذی ربدط، وزارت امدور اقتتدادی و     

دارایی، با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سدازمان مددیریت و بر امده ریدزی کشدور دارای توجیده اندی،        

زیست محیطی باصد و بازپرداخت اصل و سود منابع یر  صدراا  از محدل عایددات یدر  در     اقتتادی، مالی و 

دوران بهره برداری و یا منابع پی  بینی صده یر  در قا ون بودجده زمدان تتدویب یدر  و در صدورت عددم       

ک ایت از سهه اعتبارات آتی استان محل اجرای یر  قابل پرداخت باصد و از محدل مندابع موجدود جمهدوری     

 .اسددالمی ایددران  ددزد کشددور تددممی  کننددده تسددهیالت مددالی خارجی ااینددا ا( برداصددت و پرداخددت  شددود  

 

 -5تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

با  4931( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران در سال 01( بند   ( ماده  0تبتره   -الف 
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اجراء می « می ایران در خارج از کشورو حسابهای مورد تمیید با ک مرکزی جمهوری اسال»اضااه صدن عبارت 

 .صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود

 

به منظور سرمایه گذاری در منایم محروم و کمتر توسصه یااته کشور، به سازمان های گسترش و  وسازی  -ب 

صنایع ایران  ایدرو(، توسصه و  وسازی مصادن و صنایع مصد ی ایران  ایمیدرو( و صرکتهای صهرکهای صدنصتی و  

داده می صود با رعایت قوا ی  و مقررات با بخ  ختوصی و تصاو ی تا سقف چهل  صنایع کوچک ایران اجازه

 .( در قالددددددددب صدددددددخ  حقددددددددوقی مشدددددددارکت  ماینددددددددد  %13و  ددددددده درصدددددددد   

 

به منظور تحقم بخشی از اهداف مندرج در قا ون حمایت از صرکتها و مؤسسدات دا د  بنیدان و تجداری      -ج 

( قدا ون مدذکور مصدادل ریدالی مبلدغ      0( ماده  0تبتره  به ویژه  0/0/4903سازی  وآوری و اختراعات متوب 

( دالر از محدل صدندو  توسدصه ملدی بابدت حمایدت از صدرکتهای دا د  بنیدان          92242224222سیتد میلیون 

اختتاا می یابد4 مبلغ ارزی مذکور برای صندو  توسصه ملی بازگشت از منابع محسوب می صود4 تبدیل دالر 

 .ر با ددک مرکددزی جمهددوری اسددالمی ایددران صددورت مددی گیددرد    بدده ریددال موضددوع ایدد  بنددد زیددر  ظدد   

 

یرحهای  یمه تمام تولیدی و اقتتادی بخ  ختوصی و تصاو ی که از حساب ذخیره ارزی،  4931در سال  -د 

تسهیالت ارزی دریاات کرده ا د و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی اموان ا جام تصهدات خود را  دار د، 

قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایدران و مقدررات صدندو      (84)ت ماده می توا ند با رعای

 .توسددددصه ملددددی بدددداقی ما ددددده تسددددهیالت خددددود را از ایدددد  صددددندو  دریااددددت کننددددد         

 

 سبت به اعطدای تسدهیالت ارزی بده سدرمایه      4931به صندو  توسصه ملی اجازه داده می صود که در سال  - ه

یا تصاو ی برای یرحهای توسصه ای باالدستی   ت و گداز بدا اولویدت میددان هدای      گذاران بخشهای ختوصی 

 .مشترک با تضمی  وزارت   ت و بدون ا تقال مالویت   ت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آ ها اقدام کند

 

سدرمایه  اجازه داده می صود تا  سبت به اعطدای تسدهیالت ارزی بده     4931به صندو  توسصه ملی در سال  -و 

گذاران بخ  ختوصی و یا تصاو ی برای یرحهای توسصه ای صقو  مختلف حمل و  قل بدون ا تقال مالویدت  
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و با مصرای وزارت راه و صهرسازی و تضمی  سازمان ها و صرکتهای تابصه و ذی ربط اید  وزارتخا ده در قبدال    

 .اقددددام کندددد أخدددذ حدددم دسترسدددی تدددا اسدددتهالک اصدددل سدددرمایه و سدددود آن از اسدددت اده کننددددگان 

 

به دولت اجازه داده می صود به منظور اازای  سرمایه دولدت در صدندو  هدای ضدما ت صدادرات ایدران،        -ز 

حمایت از تحقیقات و توسصه صنایع الوترو یک، بیمه اصالیت های مصد ی، توسصه و حمایت از صنایع دریایی و 

اقساط حسداب ذخیدره ارزی، دویسدت     از محل وصولی 4931ضما ت سرمایه گذاری صنایع کوچک، در سال 

دالر بده  (100.000.000)دالر به صندو  ضما ت صادرات ایران و یوتدد میلیدون   (200.000.000)میلیون 

سایر صندو  های موضوع ای  بند به  سبت مساوی، پرداخت کند4  رخ تبدیل مبدالغ دالری مدذکور،  درخ روز    

 .با دددددددددددک مرکدددددددددددزی جمهدددددددددددوری اسدددددددددددالمی ایدددددددددددران اسدددددددددددت    

 

(دالر به صورت تسهیالت از 02242224222نظور آبرسا ی به روستاها مصادل ریالی مبلغ پا تد میلیون  به م -  

هزینه کند4 ای  مبلغ یی هشت سدال   4931محل صندو  توسصه ملی در اختیار دولت قرار می گیرد تا در سال 

 .داز محددل عوایددد حاصددل از اجددرای ایدد  یرحهددا بدده صددندو  توسددصه ملددی بازپرداخددت مددی صددو         

 

( از سهه ریالی بخ  کشاورزی از محل تسهیالت صندو  توسصه ملدی جهدت توسدصه    %02بیست درصد  -ط 

زراعت و باغداری با مصرای وزارت جهادکشاورزی از یریم با ک کشاورزی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد4 

 .ود( ریدددال تصیدددی  مدددی صددد92242224222حدددداکثر سدددقف تسدددهیالت از ایددد  محدددل سیتددددمیلیون   

 

 -6تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

به صرکتهای وابسته و تابصه وزارتخا ده هدای  یدرو،   دت، راه و صهرسدازی، ورزش و جوا دان، داداع و         -الف 

پشتیبا ی  یروهای مسلح، ارتبایات و اناوری ایالعات، صنصت، مصدن و تجدارت و جهادکشداورزی و سدازمان    

تا سقف  92/6/4906ا تشار اورا  مشارکت متوب ا رژی اتمی ایران اجازه داده می صود با رعایت قا ون  حوه 

(ریال برای اجرای یرحهای ا ت اعی دارای توجیه انی، اقتتدادی و  4224222422242224222یوتد هزار میلیارد  

مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و یرحهای میادی    ت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مدرزی،  
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ویژه وسائط  قلیه برقی، یرحهای آبرسا ی و تممی  آب، احداس و تومیل یرحهای آب یرحهای حمل و  قل به 

صیری  ک ، تومیل صبوه جمع آوری و ا تقال ااضالب، تت یه خا ه هدای آب و ااضدالب،  یروگاههدای بدر ،     

و  احداس و تومیل یرحهای  یمه تمام ورزصی، تبدیل گاز به ارآورده های صیمیایی و همچنی  مندایم محدروم  

( قدا ون تنظدیه بخشدی از    00کمتر توسصه یااته، اورا  مشارکت ریالی و یا صووک اسالمی و با رعایدت مداده    

مقررات مالی دولت و برای یرحهایی که به تتویب صورای اقتتاد می رسد، با تضمی  خود درختوا اصدل  

 .و سدددددددددددددددددددددددددددددود، منتشدددددددددددددددددددددددددددددر  مایندددددددددددددددددددددددددددددد 

 

( ریدال اورا  مشدارکت   024222422242224222ر میلیدارد   به دولت اجازه داده می صود تا مبلغ پنجاه هدزا  -ب 

ریالی با تضمی  خود با بازپرداخت اصل و سود آن بده منظدور اجدرای یرحهدای ا ت داعی دارای توجیده اندی،        

 942420اقتتادی و مالی و یبم قا ون  حوه ا تشار اورا  مشارکت منتشر و وجوه أخذصده را به ردیف صدماره  

قا ون واریز کند4 منابع واریزی به یرحهای تملدک دارایدی هدای سدرمایه ای  یمده تمدام       ( ای  0جدول صماره  

( ای  قا ون اختتاا می یابد تا براساس مبادله موااقتنامه بدا سدازمان مددیریت و    4مندرج در پیوست صماره  

سایر دسدتگاهها در  بر امه ریزی کشور هزینه صود4 واگذاری ای  اورا  به بخ  دولتی اعه از صرکتها، با وها و 

 .بددددددددددددازار پددددددددددددول و قبددددددددددددل از سررسددددددددددددید ممنددددددددددددوع اسددددددددددددت

 

اورا  مشارکت ادروش  راته یرحهای بندهای  الف( و  ب( ای  تبتره، قابدل واگدذاری بده پیما وداران،      -ج 

مشاوران و تممی  کنندگان تجهیزات همان یرحها در سقف مطالبات مصو  یر  با تمیید رئیا دستگاه اجرائدی،  

اورا  واگذارصده، قابدل بازخریدد، قبدل از     .ربط و سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور استذی حساب ذی 

 .سررسدددددددددددددددید توسدددددددددددددددط با دددددددددددددددک عامدددددددددددددددل  یسدددددددددددددددت  

 

به صهرداری های کشور و سازمان های وابسته به آ ها اجازه داده می صود به یدور مشدترک یدا ا  درادی بدا       -د 

مجوز با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با تمیید وزارت کشور  سازمان صدهرداری هدا و دهیداری هدا( تدا      

سالمی با تضمی  خدود  ریال اورا  مشارکت و صووک ا (70.000.000.000.000)سقف ه تاد هزار میلیارد 

با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قا ون  حدوه ا تشدار اورا  مشدارکت و آیدی   امده اجرائدی آن توسدط        
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( از سقف اورا  موضوع ای  بند به یرحهای قطدار صدهری   %02صهرداری ها منتشر کنند4 حداقل پنجاه درصد  

 .اختتدددددددددددددددددددددددددددددداا مددددددددددددددددددددددددددددددی یابددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 . اادذ اسدت   4931تا سدقف تصیدی  صدده سدال صددور در سدال        مجوز اروش اورا  مشارکت سنوات گذصته

 

تضمی  بازپرداخت اصل و سود اورا  مشارکت بدرای اجدرای یرحهدای قطدار صدهری بده  سدبت پنجداه          -هد 

( %02( صهرداری ها با  رخ مالیاتی ص ر است و تضمی  پنجداه درصدد    %02( دولت و پنجاه درصد %02درصد 

 .ت و بر امددددده ریدددددزی کشدددددور مدددددی باصددددددسدددددهه دولدددددت برعهدددددده سدددددازمان مددددددیری

 

با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به محض ادروش اورا  مشدارکت و صدووک اسدالمی      -و 

ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و صهرداری ها، گزارش آن را به سدازمان مددیریت و بر امده ریدزی     

 .ل کشددددور( اعددددالم کنددددد  کشددددور و وزارت امددددور اقتتددددادی و دارایددددی  خزا دددده داری کدددد    

 

آیی   امه اجرائی  حوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اورا  مشارکت موضوع بندهای  الف(  - ز

تا  و( و سهه هریک از صرکتها از اورا  منتشره بند الف( ای  تبتره با همواری با ک مرکزی جمهوری اسالمی 

وزارت امور اقتتادی و دارایی حداکثر تا مددت دو مداه پدا از     ایران، سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور و

 .ابددددالغ ایدددد  قددددا ون تهیدددده مددددی صددددود و بدددده تتددددویب هیددددمت وزیددددران مددددی رسددددد      

 

 .اورا  مشارکت و صدووک اسدالمی منتشرصدده موضدوع اید  قدا ون از پرداخدت مالیدات مصداف اسدت           -  

 

با سررسید یک تا سه سال به صورت بی  ام  دولت مجاز است اسناد خزا ه اسالمی با ح ظ قدرت خرید را -ط 

و یا با ام، صادر کند و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت یرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و مابده  

الت اوت قیمت تمام صده بر  و آب با قیمت تولی ی اروش آن در سنوات قبل به صرکتهای بدر  و آب مطدابم   

به قیمدت اسدمی تدا سدقف پنجداه هدزار میلیدارد         4/6/4966می کشور متوب ( قا ون محاسبات عمو02ماده  

( ریال به یلبواران غیردولتی واگذار  ماید4 اسدناد مزبدور از پرداخدت هرگو ده مالیدات      024222422242224222 
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 4/3/4901مصاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قا ون بازار اورا  بهادار جمهوری اسدالمی ایدران متدوب    

 .حسددددوب صددددده و بددددا امضددددای وزیددددر امددددور اقتتددددادی و دارایددددی صددددادر مددددی صددددود     م

 

دولت بده منظور تممی  اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در الیحه بودجه سنواتی پی   - 1

بینی می کند4 در صورت عدم وجود یا توااوی اعتبار متوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزا ه اسدالمی در  

 .ررسید، توسط وزارت امور اقتتادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تممی  و پرداخت استس

 .ایدددد  حودددده تددددا زمددددان تسددددویه اسددددناد یادصددددده بدددده قددددوت خددددود بدددداقی اسددددت         

 

اسناد خزا ه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثا ویه برخوردار است و سدازمان بدورس و اورا  بهدادار     - 2

 .ترتیبدددات ا جدددام مصاملددده ثا ویددده آ هدددا را در بدددازار بدددورس یدددا ارابدددورس ادددراهه کندددد       بایدددد 

 

تصیی  با وهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزا ه اسالمی پا از سررسدید توسدط با دک مرکدزی      - 3

 .جمهددددوری اسددددالمی ایددددران و وزارت امددددور اقتتددددادی و دارایددددی صددددورت مددددی پددددذیرد      

 

 .ا  توسددط با ددک مرکددزی جمهددوری اسددالمی ایددران ممنددوع اسددت      خریددد و اددروش ایدد  اور   - 4

 

آیی   امه اجرائی ای  بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تتویب اید  قا ون توسط سازمان مدیریت و بر امده   - 5

ریزی کشور، وزارت امور اقتتادی و دارایی و با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه می صود و به تتویب 

 .مدددددددددددددددددددددی رسدددددددددددددددددددددد هیدددددددددددددددددددددمت وزیدددددددددددددددددددددران  

 

به دولت اجازه داده می صود بدهیهای قطصی خود به اصخاا حقیقی و حقوقی تصاو ی و ختوصی را کده   -ی 

ایجاد صدده، بدا مطالبدات قطصدی دولدت  وزارتخا ده هدا و         1392در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 

ادی و دارایدی، اسدناد تصهددی    مؤسسات دولتی( از اصخاا مزبور تسویه کند4 بدی  منظور وزارت امدور اقتتد  

صادر می کند و در اختیدار اصدخاا حقیقدی و حقدوقی ختوصدی و      « اورا  تسویه خزا ه»خاصی را با عنوان 

تصاو ی یلبوار و متقابال  بدهوار قرار می دهد4 ای  اسناد صراا  به منظدور تسدویه بددهی اصدخاا یادصدده بده       
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 .د اسددددت اده قددددرار مددددی گیددددرد دسددددتگاههای اجرائددددی و صددددرکتها و مؤسسددددات دولتددددی مددددور 

 

دولت مجاز است جهت تسویه مطالبات قطصی اصخاا حقیقی و حقوقی ختوصی و تصاو ی از دولت و  -ک 

منتشدر  مایدد4   « اورا  صدووک اجداره  »(ریال 424222422242224222صرکتهای دولتی تا سقف ده هزار میلیارد  

عنوان ابدزار مدالی موضدوع قدا ون بدازار اورا  بهدادار       اورا  مزبور از پرداخت هرگو ه مالیات مصاف بوده و به 

جمهوری اسالمی ایران محسوب و با امضای وزیر امور اقتتادی و دارایی صادر می صدود4 اورا  مزبدور قابدل    

مصامله در بازار ثا ویه است4 آیی   امه اجرائی  حوه ا تشار اورا  صووک اجاره، بازپرداخت، سود و تضدمی  آن  

دولت و صرکتهای دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه مداه از تداریخ الزم االجدراء صددن اید        حسب مورد توسط

قا ون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و بر امه ریدزی کشدور، وزارت امدور اقتتدادی و دارایدی و با دک مرکدزی        

و ا تقالی  جمهوری اسالمی ایران به تتویب هیمت وزیران می رسد4 اورا  صووک اجاره، اورا  بهادار قابل  قل

 .اسدددت کددده  شدددان دهندددده مالویدددت مشددداعی دار دددده در مندددااع مدددورد اجددداره قدددا و ی مدددی باصدددد  

 

به وزارت راه و صهرسازی اجازه داده می صود  سبت به ا تشار و اروش اورا  مشارکت بده میدزان پدا زده     -ل 

یلدی و بدا تضدمی     ( ریال جهت اجدرای یرحهدای آزادراههدا و خطدوط ر    404222422242224222هزار میلیارد  

بازپرداخت اصل و سود اورا  مزبور از محل عواید حاصدل از یرحهدای مدذکور  حدم دسترسدی و عدوارض       

 .آزادراههای احداس صده و خطوط ریلدی( بدا رعایدت م داد قدا ون  حدوه ا تشدار اورا  مشدارکت اقددام کندد          

 

 -7تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

اپ و ا تشدار ایدران چدک با دک مرکدزی      با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است  سبت بده چد   -الف 

جمهوری اسالمی ایران در سقف متوب صورای پول و اعتبار و با مسدود  مودن مصادل ریالی آن تحت  ظارت 

 .اقددام کندد   40/1/4904قدا ون پدولی و بدا وی کشدور متدوب       (04هیمت ا دوخته اسدوناس موضدوع مداده     

 

مشروط به عدم اازای  خدال  دارایدی هدای خدارجی      4931هرگو ه است اده از تسهیالت ارزی در سال  -ب 

 .با دددددددددددک مرکدددددددددددزی جمهدددددددددددوری اسدددددددددددالمی ایدددددددددددران اسدددددددددددت    
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، گسدترش و  وسدازی صدنایع    (به سازمان های توسصه و  وسازی مصدادن و صدنایع مصدد ی ایران ایمیددرو     -ج 

و حمل و  قل  پتروصیمی و   ت( و سازمان راهداری)ایران ایدرو(، صرکتهای دولتی تابصه ذی ربط وزارت   ت 

جاده ای اجازه داده می صود به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسصه اصالیت های بخ  ختوصدی و تصداو ی   

برای تممی  و تولید ماصی  آالت و تجهیزات صنصت، مصدن،   دت، گداز و پتروصدیمی و بدومی سدازی انداوری       

( ریدال از محدل   14222422242224222ارد   تونولوژی( و بازسازی و  وسازی ماصی  آالت مبلغ چهار هزار میلی

منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره صده یا یارا ه سود و کارمزد تسهیالت براسداس قراردادهدای منصقدده در    

اختیار با وهای عامل قرار دهد تا در چهارچوب دستورالصمل وزارتخا ه های صدنصت، مصددن و تجدارت، راه و    

قررات قا و ی مربویه در اختیار متقاضیان واجد صرایط بخشهای غیردولتی صهرسازی و   ت  حسب مورد( و م

 .قددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرار گیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد 

 

 -8تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

به  یروی ا تظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می صود  سبت به صدور و تصویض گواهینامه هدای   -الف 

دریاات کند4 درآمد حاصله  ( ریال0224222را ندگی عادی به هوصمند اقدام و به ازای هر کارت دویست هزار  

( ای  قا ون واریز مدی صدود و مصدادل وجدوه واریدزی از      0جدول صماره   140151به حساب ردیف درآمدی 

( ای  قا ون در اختیار  یروی ا تظامی جمهوری اسالمی ایران 3جدول صماره   092222 – 00محل اعتبار ردیف 

قرار می گیرد تا بابت هزینه صدور گواهینامه را ندگی هوصمند، توسصه و تجهیز مراکز صدور گواهینامه را ندگی 

 .و تقویدددددددددددت  یددددددددددددروی ا تظدددددددددددامی بدددددددددددده متدددددددددددرف برسددددددددددددد   

 

( قیمت تحویل روی کشتی در مبددأ  ادوب(   %0پن  درصد عوارض واردات خودروهای سواری به میزان  -ب 

اازای  می یابد4 درآمد حاصله پا از واریز به حساب خزا ه داری کل کشدور تدا سدقف یدک هدزار و پا تدد       

ریال به منظور تممی  آمبوال ا مورد  یاز اورژا ا کشور در اختیدار وزارت   (1.500.000.000.000)میلیارد 

 .زصدددددددددوی قدددددددددرار مدددددددددی گیدددددددددرد بهداصدددددددددت، درمدددددددددان و آمدددددددددوزش پ 
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تصراه خدمات آب و ااضالب در چهارچوب دستورالصملی که به پیشنهاد وزارت  یرو به تتویب صدورای   -ج 

 .اقتتددددددددددددداد مدددددددددددددی رسدددددددددددددد، تصیدددددددددددددی  مدددددددددددددی گدددددددددددددردد  

 

 .( تصرادده  زدیوتددری  صددهر محاسددبه مددی صددود%02تصرادده آب آصددامید ی روسددتاها بدده میددزان پنجدداه درصددد 

 

 -9تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران بدرای  00مالیاتی موضوع ماده  سقف مصاایت  -الف 

ریال در سال تصیی  می صدود و مدازاد آن تدا     (138.000.000)، مبلغ یوتد و سی و هشت میلیون 4931سال 

دولتدی و  ( برای بخ  ختوصدی و  %02( و مازاد بر ای  به  رخ بیست درصد %42ه ت برابر به  رخ ده درصد 

قا ون محاسبات عمومی  (5)( قا ون مدیریت خدمات کشوری و ماده 0سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده  

 .کشددددددددددددددددددددددور تصیددددددددددددددددددددددی  مددددددددددددددددددددددی صددددددددددددددددددددددود

 

و اصالحات بصدی آن تدا پایدان    40/0/4900مدت اجرای آزمایشی قا ون مالیات بر ارزش اازوده متوب  -ب 

 .تمدیددددددددددددددددددددد مددددددددددددددددددددی صددددددددددددددددددددود   4931سددددددددددددددددددددال 

 

قا ون مالیات های مسدتقیه   (424امه مالیاتی برای برخورداری از تسهیالت موضوع ماده  صرط تسلیه اظهار  -ج

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایدران بدرای   443( ماده  0و تبتره   9/40/4966متوب 

 . یسدت الزامدی   4931تدا   4932صاحبان مشاغل وسدائط  قلیده، امدالک و منبدع ارس بدرای عملودرد سدالهای        

 

یبدم قدا ون مولدف بده ثبدت  دام بدرای         4931اصخاصی که یبم اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال  -د 

دریاات صماره اقتتادی می صو د، درصورت عدم ثبت  ام در مهلت تصیی  صده توسط سازمان مذکور، از کلیده  

قدا ون مالیدات بدر ارزش اادزوده در      مصاایت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قا ون مالیات های مستقیه و

 .سددددددددددددددددال مربددددددددددددددددوط محددددددددددددددددروم مددددددددددددددددی صددددددددددددددددو د  
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وزارت  یرو از یریم صرکتهای آب ای صهری سراسر کشور مولف است عالوه بر دریاادت  درخ آب بهدای     -هد

( ریال از مشدترکان آب دریاادت و بده    402صهری، به ازای هر مترموصب اروش آب صرب مبلغ یوتدوپنجاه  

( وجددوه دریددااتی تدا سددقف سیتددد و  ددود میلیددارد  %422واریددز  مایدد4 صددرصددد   خزا ده داری کددل کشددور 

( ریال از محل حساب مذکور صراا  جهت آبرسا ی صرب روسدتایی اختتداا مدی یابدد4     932422242224222 

اعتبار مذکور براساس صاخ  کمبود آب صرب ساله بی  استان های کشور در مقایع سه ماهه از یریم صرکت 

ااضالب کشور توزیع می صود تا پا از مبادله موااقتنامه بی  سازمان مددیریت و بر امده ریدزی     مهندسی آب و

استا ها و صرکتهای آب و ااضالب روستایی استان ها هزینه صود4 وجوه او  به عنوان درآمد صدرکت ذی ربدط   

 .محسدددددددددوب  مدددددددددی گدددددددددردد و مشدددددددددمول مالیدددددددددات  مدددددددددی صدددددددددود   

 

له پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران در مورد مصاایت ها و تخ ی ات ( قا ون بر امه پنجسا443حوه ماده   - و

 .گمرکدددددی در قدددددا ون امدددددور گمرکدددددی و در سدددددایر قدددددوا ی  متدددددوب، جددددداری اسدددددت   

 

وزارت  یرو موظف است، عالوه بر دریاات بهای بر  به ازای هر کیلو وات ساعت بر  اروخته صده، مبلغ  -ز 

ض مربویه درج و از مشترکان بر  از جمله باغ صهرها و خا ه باغ ( ریال به عنوان عوارض بر  در قبو92سی  

های ایراف روستاها و صهرها به استثنای مشترکان خا گی روستایی و چاههای کشاورزی دریاات  ماید4 وجدوه  

حاصله به حساب خاصدی  دزد خزا ده داری کدل کشدور واریدز مدی صدود و حدداکثر تدا سدقف چهدار هدزار              

( ریال صراا  بابت حمایت از توسصه و  گهداری صبوه های بر  روستایی و تولیدد  14222422242224222میلیارد 

 .بددددددر  تجدیدپددددددذیر و پدددددداک، توسددددددط صددددددرکت تددددددوا یر هزیندددددده مددددددی صددددددود   

 

بیسدت   4931سدازمان صدهرداری هدا و دهیداری هدا( اجدازه داده مدی صدود در سدال          )به وزارت کشدور   –  

ن مالیددات بددر ارزش ااددزوده مصددادل ه ددت هددزار میلیددارد ( قددا و93( مدداده  0( از وجددوه تبتددره  %02درصددد 

( ریال که در اختیار آن وزارتخا ه قرار مدی گیدرد را بدرای کمدک و تدممی  ماصدی  آالت       04222422242224222 

( و سدی  %02خدماتی و عمرا ی صهر های زیر یوتد هزار   ر جمصیدت و روسدتاها بده  سدبت ه تداد درصدد       

 .( هزیندددددددددددددددددددددددددددده کنددددددددددددددددددددددددددددد %92درصددددددددددددددددددددددددددددد 
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لیه اارادی که حم بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت  موده ا د درصورتی که در روستا و صهر ک -ط 

است اده  مایند4 ای  حوده صدامل اادرادی     4931دیگری  یز ساک  باصند می توا ند از مزایای ای  قا ون در سال 

 .اسدددددت کددددده در یدددددول ایدددددام اجدددددرای قدددددا ون، حدددددم بیمددددده پرداخدددددت کدددددرده ا دددددد 

 

برای اصخاا حقوقی تولیدی دارای پروا ه بهره برداری »( قا ون مالیات های مستقیه عبارت 020ر ماده  د -ی 

(ریال، 0422242224222( سرمایه ثبت صده و یا مبلغ پن  میلیارد  %02از مراجع قا و ی ذی ربط از بیست درصد 

صدده و یدا دو میلیدارد     ( سدرمایه ثبدت  %42سایر اصخاا حقدوقی و اصدخاا حقیقدی تولیددی از ده درصدد      

جدایگزی  عبدارت    «(ریدال 42242224222ریال و سایر اصخاا حقیقی از یوتد میلیون  (2.000.000.000)

 .مدددددددددددددددددددددی صدددددددددددددددددددددود« ده میلیدددددددددددددددددددددون ریدددددددددددددددددددددال»

 

دولت مولف است عالوه بر عوارض دریااتی برای واردات کاالها و محتوالت ارهنگی و  4931در سال  -ک 

( بده تصراده اید  گو ده کاالهدا و      %1تتویری و لو  اشرده، تا چهاردرصد  صنایع دستی از قبیل لوازم صوتی و

محتوالت اازوده و دریاات کند و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی  زد خزا ه داری کل کشدور واریدز   

( ای  قا ون اختتاا می یابدد4 اهرسدت   3جدول صماره   530000-111 ماید4 درآمد حاصله از محل ردیف 

مول ای  تبتره، با پیشنهاد مشدترک وزارت صدنصت، مصددن و تجدارت، وزارت ارهندگ و ارصداد       کاالهای مش

اسالمی و سازمان میراس ارهنگی، صنایع دستی و گردصگری تهیه می صود و ظدرف مددت یدک مداه از تداریخ      

 .تتدددددددویب ایددددددد  قدددددددا ون بددددددده تتدددددددویب هیدددددددمت وزیدددددددران مدددددددی رسدددددددد

 

سازمان های مندایم آزاد و ویدژه    4931ست بر بودجه سال سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور موظف ا -ل 

کدل   4930( الیحه بودجه سدال  9ای  منایم را در پیوست صماره   4930اقتتادی دولتی  ظارت و بودجه سال 

 .کشددددددددددددددددددددددددددددددور منظددددددددددددددددددددددددددددددور کنددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

اظهار امه مالیاتی و حساب سدود و زیدان    4931آستان های مقدس و قرارگاههای ساز دگی مول ند در سال  - م

مرتبط با سهام خود در صرکتها و مؤسسات با اصالیت های اقتتادی  ظیر صنصتی، مصد ی،  4939رآمدهای سال د

تجاری و خدماتی را تسلیه ادارات مالیات کرده و مالیات آن را براساس قا ون مالیدات هدای مسدتقیه پرداخدت     
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ی  بندد در قالدب قدا ون بودجده بده      کنند4 منابع درآمدهای مالیاتی صرکتهای تابصه آستان قدس رضوی موضوع ا

 .خرجددددددی در اختیددددددار ایدددددد  آسددددددتان قددددددرار مددددددی گیددددددرد    -صددددددورت جمصددددددی

 

 –01تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

 - الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف

 

وزارت صنصت، مصدن و تجارت و سازمان های تابصه و وابسته به آن مول ندد عوایدد حاصدل از واگدذاری،      - 1

 .کشددور واریددز کننددد   ددزد خزا دده داری کددل   492109اسددتخراج و اددروش مصددادن خددود را بدده ردیددف    

 

کلیه اصخاا حقیقی و حقوقی استخراج کننده سنگ آه  که پروا ه بهره برداری آ ها به  ام سازمان توسصه  – 2

و  وسازی مصادن و صنایع مصد ی ایران  ایمیدرو( و صرکتهای تابصه است ولی ااقد قرارداد با سازمان مدذکور و  

بیست و پن   4931ت اع پروا ه بهره برداری از مصادن او  در سال صرکتهای تابصه می باصند موظ ند بابت حم ا 

( اید   0جدول صماره   492143( مبلغ اروش محتوالت خود را به حساب درآمد عمومی ردیف %00درصد  

 .قدددددددددا ون  دددددددددزد خزا ددددددددده داری کدددددددددل کشدددددددددور پرداخدددددددددت کنندددددددددد    

 

وا ی و به صر  زیر پرداخت مدی  در صورت سرمایه گذاری برای تومیل ز جیره تولید، حم ا ت اع به صورت پل

 :صدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددود

 

( مبلدغ  %00اروش محتول به صورت سنگ آه  خام و دا ه بندی صده مصادل بیست و پن  درصدد    – 2 – 1

 اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددروش

 

اروش محتول به صورت ااشرده  کنسا تره( صامل ااشرده های تحدویلی بدرای گندلده سدازی هدای       – 2 – 2

 ( مبلدغ ادروش  %0440مصادل بیسدت و یدک و  دیه درصدد       درون صرکت و ااشرده اروصی به خارج از صرکت

 

 ( مبلددغ اددروش ااشددرده %40اددروش محتددول بدده صددورت گندلدده مصددادل هجددده درصددد      – 2 – 3
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 ( مبلددغ اددروش ااشددرده%40اددروش محتددول بدده صددورت آهدد  اسدد نجی مصددادل پددا زده درصددد   -2 – 4

 

کده ز جیدره ارزش  ادرآوری( را در داخدل      ( صراا  به صرکتهایی تصلم مدی گیدرد  0-1( و  0-9(،  0-0موارد  

 .مجموعددددددددددددددده همدددددددددددددددان صدددددددددددددددرکت ا جدددددددددددددددام دهندددددددددددددددد  

 

درصورتی که صرکتهای موضوع ای  جزء با رعایت قا ون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه گذاری در 

( سرمایه گذاری صورت گراته از محدل سدود،   %42مصادن و صنایع مصد ی پایی  دستی کنند به میزان ده درصد 

 .عندددددددوان حدددددددم ا ت ددددددداع بهدددددددره بدددددددرداری محاسدددددددبه مدددددددی صدددددددود    بددددددده

 

( ریدال  122422242224222( و مبلغ پن  هزار و چهارصد میلیارد  4( درآمد موضوع جزء  %02پنجاه درصد  - 3

( متناسب با میزان دریااتی به صورت تختی  یااته توسدط خزا ده داری کدل    0از مبالغ واریزی موضوع جزء  

 کشددددددددددددددددددددددددددددور از یریددددددددددددددددددددددددددددم ردی هددددددددددددددددددددددددددددای 

 

( سازمان توسصه و  وسازی مصادن و صنایع مصدد ی ایدران و   %02هشتاددرصد ) 092222-409و  83-530000

( سازمان زمی  صناسی و اکتشاف مصد ی کشور( در اختیار وزارت صنصت، مصددن و تجدارت   %02بیست درصد 

زیرساخت هدای  قرار می گیرد تا جهت یرحهای اکتشاای، یرحهای پژوهشی کاربردی، زیست محیطی و ایجاد 

 .مصددددددددددددددددددددددددددددددد ی هزیندددددددددددددددددددددددددددددده صددددددددددددددددددددددددددددددود

 

صرف زیرسداخت   12924224( ریال از درآمد ای  جزء از یریم ردیف 022422242224222مبلغ پا تد میلیارد  

 .هددددددددددددددددددددددای مصددددددددددددددددددددددد ی مددددددددددددددددددددددی صددددددددددددددددددددددود 

 

هر یک از مصادن موضوع ای  جزء به حساب خزا ه مصی  اسدتان محدل اسدتقرار     4931مالیات بردرآمد سال  - 4

 .مصدددددددددددددددددددددددن واریددددددددددددددددددددددز مددددددددددددددددددددددی صددددددددددددددددددددددود 

 

درصورت عدم پرداخت مبالغ او  مطالبات مذکور درحوه مطالبات مستند به اسدناد الزم االجدراء اسدت و     - 5
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( قا ون محاسبات عمومی کشور و مقررات اجرائی قا ون مالیات هدای مسدتقیه قابدل وصدول     10براساس ماده  

 .اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

کاالهای وارداتی از همان مواد  گمرک جمهوری اسالمی ایران مولف است  سبت به استرداد حقو  ورودی - 6

ظرف مدت پا زده روز از  00/0/4932( قا ون امور گمرکی متوب 60( تا  66و قطصات وارداتی موضوع مواد  

 .محدددل تنخدددواه دریدددااتی از خزا ددده کددده تدددا پایدددان سدددال تسدددویه مدددی  مایدددد، اقددددام کندددد         

 

اسب بدا ارزش اادزوده  اصدی از اسدتخراج     کلیه استخراج کنندگان مصادن موظ ند بابت استخراج ا  ال متن -ب 

 .مصدددددددددادن، حدددددددددم ا ت ددددددددداع بهدددددددددره بدددددددددرداری پرداخدددددددددت کنندددددددددد      

 

میزان ای  حم ا ت اع متناسب با حجه ذخیره مصدن،  وع ماده مصد ی و ارزش ذاتی آن به پیشنهاد وزارت صنصت، 

 .مصدددن و تجددارت و سددازمان مدددیریت و بر امدده ریددزی کشددور بدده تتددویب هیددمت وزیددران مددی رسددد     

 

زارت صنصت، مصدن و تجارت موظف است از بهره برداری ااراد استخراج کننده ای که حم ا ت داع مدذکور را   و

پرداخت  می کنند مما صت به عمل آورد و وزارت امور اقتتادی و دارایی  سازمان امور مالیاتی کشور(  یز ماده 

 .( قددددددددددا ون محاسددددددددددبات عمددددددددددومی کشددددددددددور را اعمددددددددددال کنددددددددددد   10 

 

 .کددده بددده دار دددده پروا ددده بهدددره بدددرداری از مصددددن تصلدددم مدددی گیدددرد   حدددم ا ت ددداع حقدددی اسدددت 

 

سازمان توسصه و  وسازی مصادن و صنایع مصد ی ایران پا از وصول حم ا ت اع پروا ه بهره برداری موضوع  - 1

و بداقی ما دده را بده     492120ای  تبتره، از مجموع وصولی، دریاات حقو  دولتی مصادن، به تناسب به ردیف 

 .پرداخددددددددددددددددددددددددددت کنددددددددددددددددددددددددددد  492143ردیددددددددددددددددددددددددددف 

 

وزارت صنصت، مصدن و تجارت موظف است حداکثر ظرف مدت ص  ماه از تداریخ تتدویب اید  قدا ون      - 2

راهبردهای توسصه مصادن و ساما ه الوترو یوی ارزیابی و محاسبه و دریاات حقو  دولتی از مصادن را تصیی  کند 

 .و بدددددددددددددددددددددددددددددده اجددددددددددددددددددددددددددددددراء گددددددددددددددددددددددددددددددذارد 
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قا ون اساسی و با عنایت به لغو قا ون  (44)ی کلی اصل چهل و چهارم در اجرای قا ون اجرای سیاست ها -ج 

وزارت صنصت، مصدن و تجارت موظف است  سبت به وصول  29/12/1307ا حتار دولتی دخا یات متوب 

خال  هرگو ه وجوه دریااتی صرکت دخا یات ایران بابت تمدام  گاصدت هولوگرام( و سدایر حقدو  ا حتدار      

متوبه واگذاری سهام صدرکت مزبدور بابدت رد دیدون صدندو  باز شسدتگی       »تاریخ محتوالت دخا ی پا از 

بر اساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی  دزد خزا ده   « کارکنان صنصت اوالد

( از %12( ای  قا ون واریز کند4 مصادل چهل درصدد  0جدول صماره   130421داری کل کشور موضوع ردیف 

( ای  قا ون به تممی  مستمری باز شستگان صنصت 3جدول صماره   092222-424ریزی از محل ردیف وجوه وا

 .ادددوالد کشدددور اختتددداا یااتددده و در اختیدددار وزارت تصددداون، کدددارو راددداه اجتمددداعی قدددرار گیدددرد  

 

همچنی  تا ص اف سازی وظایف حاکمیتی و حقو  دولتی در حدوزه محتدوالت دخدا ی در تطبیدم بدا قدا ون       

( قا ون اساسی، وزارت صنصت، مصدن و تجارت موظف است 11سیاست های کلی اصل چهل و چهارم  اجرای

درآمدهای حاصل از صدور مجوزها و هرگو ه حقو  دولتی دریااتی بابت واردات و تولید محتدوالت دخدا ی   

 .بددددددده ردیدددددددف درآمددددددددی مدددددددذکور واریدددددددز  مایدددددددد    4931را یدددددددی سدددددددال  

 

( آن %02( ریدال، تدا پنجداه درصدد     02422242224222سقف بیست میلیدارد  به دولت اجازه داده می صود تا  - د

بخ  از هزینه های تحقیقاتی یا ارتقای وضصیت زیست محیطی واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروا ده بهدره   

برداری را که منجر به کسب حم امتیاز تولید کاال یا خدمت یا ثبت اختراع از مراجع ذی صال  داخلدی یدا بدی     

للی صده است، کمک  ماید4 آیی   امه اجرائی ای  بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ تتدویب اید  قدا ون بده     الم

پیشنهاد وزارتخا ه های امور اقتتادی و دارایی و صنصت، مصدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تتویب هیدمت  

 .وزیددددددددددددددددددددددددددددددران مددددددددددددددددددددددددددددددی رسددددددددددددددددددددددددددددددد  

 

 -00تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

یقی و حقوقی بخد  غیردولتدی و تصداو ی هدای تولیددی و      به منظور تشویم و جلب سرمایه گذاران حق -الف 
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تشولهای آب بران و صرکتهای سهامی زراعی و صهرکهای کشاورزی در امر احداس آب بنددان هدا، تسدریع در    

احداس، تومیل و تجهیز یرحهای صبوه های ارعی آبیاری و زهوشی، اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی و 

ازی مترف آب و ا رژی، دستگاههای اجرائی ملی و استا ی از محدل اعتبدارات   روصهای  وی  آبیاری و بهینه س

اعتبارات مورد  یاز احداس و  12024و  40152یرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مربوط ذیل بر امه های 

( به عنوان سهه دولت به صورت بالعوض و باقیما دده  %00تومیل یرحهای موصوف را تا هشتادوپن  درصد  

عنوان سهه بهره برداران به صورت  قدی یا تممی  کارگر یا تهاتر زمی  یا کاالی مورد  یداز در اجدرای یدر     به 

 .پرداخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت  ماینددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

منایم محروم و بهره بردارا ی که در احداس صبوه های اصدلی آبیداری و زهوشدی مشدارکت  مدوده باصدند از       

 .و زهوشدددی مصااندددد پرداخدددت سدددهه  قددددی مشدددارکت در احدددداس صدددبوه هدددای ارعدددی آبیددداری  

 

برای تسهیل و تسریع در ا صقاد قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت بخ  غیردولتی و به منظور جلدب   -ب 

ا گیزه سرمایه گذاری در یرحهای تملک دارایی های سرمایه ای کشدور، با وهدای عامدل مول ندد قراردادهدای      

بیع متقابل منصقد صده با دسدتگاههای اجرائدی در    خرید تضمینی کاالها و خدمات تولید صده بخ  غیردولتی و

 .اینگو دده یرحهددا را بدده عنددوان تضددمی  هددای قابددل قبددول بددرای اعطددای تسددهیالت بددا وی تلقددی  ماینددد    

 

کشاورزا ی که در اثر حوادس غیرمترقبه از جمله خشوسالی خسارت دیده ا د و قادر به پرداخت حم بیمه  -ج 

از پرداخت جریمه برای مدت مصذوریت مصاف می باصند4 آیی   امه اجرائدی   اجتماعی در موعد مقرر  شده ا د،

ای  بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت دو مداه  

 .پددددددا از ابددددددالغ ایدددددد  قددددددا ون بدددددده تتددددددویب هیددددددمت وزیددددددران مددددددی رسددددددد

 

ی ومؤسسدات مدالی و صدندو  هدای حمدایتی کده بده بخد          کلیه با وهای کشور اعه از دولتی، غیردولتد  -د 

کشاورزی تسهیالتی پرداخت  موده ا د، موظ ند بازپرداخت وامهای اصخاا حقیقی و حقدوقی غیردولتدی کده    

دچار خسارت خشوسالی یا سرمازدگی یا آاات و بیماری های همه گیدر و یدا حدوادس غیرمترقبده و یدا آتد        

یید کارگروهی متشول از  مایندگان جهاد کشاورزی صهرستان، با ک مربوط سوزی غیرعمدی صده باصند را با تم
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در صهرستان، صندو  بیمه کشاورزی صهرستان و ارما داری صهرستان، مشروط به تممی  بارمالی اضاای از محل 

و اعتبدارات پدی  بیندی     94/0/4900قا ون تشویل سازمان مدیریت بحران کشدور متدوب    (12)اعتبارات ماده 

 .قدددددددا ون بودجددددددده بددددددده مددددددددت سددددددده سدددددددال امهدددددددال کنندددددددد       شدددددددده

 

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهدوری اسدالمی ایدران در ختدوا     493و   (133)در اجرای مواد  -ه

توسصه ا رژی های  و و با هدف امنیت بخشی به ا رژی کشور و کاه  آالیندگی، دولت مجداز اسدت در سدال    

  گرم ک  های خورصیدی بر اراز بامها، بوستان ها و مصابر کشدور  یر   تب  یروگاههای کوچک و پی 4931

( با متقاضیان و در منایم عشایری بدا مشدارکت   %02را اجراء  ماید4 ای  یر  به صورت مشارکت پنجاه درصد 

 .( ایدد  قددا ون اجددراء مددی صددود   3(، از محددل منددابع حاصددل از بنددد  ز( تبتددره     %40پددا زده درصددد  

 

ازه داده می صود کل هزینه های مربوط به تهیه و  تب کنتور حجمی هوصمند چاههدای  به وزارت  یرو اج -و 

تصادل بخشی، تغذیه متدنوعی و کنتدرل سدیل موضدوع ردیدف      »کشاورزی را از محل اعتبارات ردی های یر  

پرداخت و به صورت اقسایی با روصی کده وزارت  یدرو تصیدی  مدی     « ( ای  قا ون0پیوست صماره   143500

( وجدوه  %422از صاحبان چاهها دریاات و به حساب خزا ده داری کدل کشدور واریدز کندد4 صددرصدد          ماید

 .واریزی صراا  برای اجرای یرحهای تصادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار وزارت  یدرو قدرار مدی گیدرد    

 

ورزی و مندابع  ( قا ون اازای  بهدره وری بخد  کشدا   01وزارت   ت موظف است در راستای اجرای ماده  - ز

درصورت رعایت الگوی کشت  سبت بده تدممی  اعتبدار بدر  دار کدردن چاههدای        09/1/4903یبیصی متوب 

 .کشددددددددددددددددددددددددددددداورزی اقددددددددددددددددددددددددددددددام کندددددددددددددددددددددددددددددد 

 

با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مولف است به گو ه ای بر امه ریزی کند که به یور متوسط حدداقل   -  

با وها و مؤسسات اعتباری به بخ  کشاورزی و منابع  ( از مجموع تسهیالت پرداختی%00بیست وپن  درصد  

یبیصی و صنایع وابسته با  رخ ترجیحی اختتاا یابد4 درصورت تخلف با وها از سدهمیه تصیدی  صدده، با دک     

 .مرکددزی بایددد متناسددب بددا میددزان تخلددف  سددبت بدده ااددزای  سدد رده قددا و ی ایدد  با وهددا اقدددام  مایددد     

 



29 
 

( 42ریال از محل منابع ماده   (022422242224222تا سقف دویست میلیارد  مصادل ارزش ده هزار ت  مالچ  -ط 

قا ون تشویل سازمان مدیریت بحران کشور بده منظدور    (12)قا ون تنظیه بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

 تثبیت ماسه های روان و کنترل کا و های بحرا ی و مقابله با ریزگردها، جهت اجدرای یرحهدای مدورد  ظدر در    

 .اختیددددددار سددددددازمان جنگلهددددددا، مراتددددددع و آبخیددددددزداری کشددددددور قددددددرار مددددددی گیددددددرد

 

 -02تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

وزارت ارتبایات و اناوری ایالعات مولف اسدت از یریدم صدرکت ارتبایدات زیرسداخت  سدبت بده         -الف 

مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های ایبر وری و بی  المللی و کسب سهه مناسب از بازار پهنای با د منطقه 

 .اقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام کندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

به منظور توسصه و ارتقای بخ  ارتبایات و اناوری ایالعات کشور و سطح اناوری و کی یدت تولیددات    -ب 

زیربخ  ارتبایات و تولید بر امه های  رم اازاری و ایجاد زمینده صددور خددمات اندی و مهندسدی در زمینده       

ات و اناوری ایالعات اجازه داده می صود با ارتبایات و اناوری ایالعات، به دستگاههای وابسته وزارت ارتبای

ریدال از   (1.200.000.000.000)تمیید وزیر ارتبایات و اناوری ایالعات تا مبلغ یوهزار و دویست میلیدارد  

اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه های سرمایه ای خود را به صورت وجوه اداره صدده و سدرمایه   

و حمایت از پروژه ها و یرحهای توسصه ای اصتغال آاری  و یدا صدادرات کداال و    گذاری خطرپذیر برای کمک 

خدمات در ای  بخ  توسط بخشهای ختوصی و تصاو ی به صورت تسهیالت بر اساس آیی   امه اجرائی کده  

به پیشنهاد مشترک وزارتخا ه های ارتبایات و انداوری ایالعدات و تصداون، کدار و راداه اجتمداعی و سدازمان        

یت و بر امه ریزی کشور تهیه می صود و به تتویب هیدمت وزیدران مدی رسدد، اختتداا دهندد و مابده        مدیر

 .الت ددددددددددداوت  دددددددددددرخ سدددددددددددود را از محدددددددددددل آن پرداخدددددددددددت کنندددددددددددد 

 

 -03تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

 :( قدددا ون بر امددده پنجسددداله پدددنجه توسدددصه جمهدددوری اسدددالمی ایدددران 43در اجدددرای مددداده  -الدددف 
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صود، به منظدور پوصد  کامدل تحتدیلی دا د  آمدوزان الزم        به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می - 1

التصلیه،  سبت به خرید خدمات آموزصی از یریم پرداخت سرا ه دا   آموزی اقددام کندد4 واگدذاری مددارس     

 .دولتی به بخ  ختوصی تا پایان قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران ممنوع مدی باصدد  

 

( قدا ون مددیریت خددمات    0تمان های متصلم به دسدتگاههای اجرائدی موضدوع مداده      ساخ 4931در سال  - 2

کشوری که به عنوان مدرسه مورد است اده قرار گراته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پدرورش بداقی   

 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی ما دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

محدل ردیدف   وزارت آموزش و پرورش مجاز است در منایقی که  می توا د خدمات آموزصی ارائه کند از  - 3

 .سرویا ایاب و ذهاب رایگان به  زدیوتری  محل آموزصی برای کلیه دا   آموزان ادراهه  مایدد  8-127500

 

به وزارتخا ه های آموزش و پرورش و ورزش و جوا ان اجازه داده می صود درآمددهایی را کده براسداس     -ب 

( ای  قا ون بده حسداب درآمدد    9تره  قوا ی  متوب دریاات می کنند به استثنای درآمدهای موضوع بند ط( تب

اختتاصی که توسط خزا ه داری کل کشور ااتتدا  مدی صدود، واریدز کنندد و مصدادل آن را از محدل اعتبدارات         

( ای  قا ون وصول  مایند4 مازاد درآمدد اختتاصدی ادارات کدل    0جدول صماره   400022و  400022ردی های 

 .همان استان و صهرستان وصول کننده اختتداا مدی یابدد    آموزش و پرورش و ورزش و جوا ان هر استان به

 

قدا ون بر امده    (02به دا شگاهها و مؤسسات آموزصی و پژوهشدی دسدتگاههای مشدمول بندد  ب( مداده        -ج 

 سدبت   4939پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می صود تا سقف درآمد اختتاصی سال 

اقدام کنند و در جهت تومیل یرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خدود اسدت اده   به أخذ تسهیالت از با وها 

 . ماینددد و بددا تددن ا یوسدداله  سددبت بدده بازپرداخددت اقسدداط از محددل درآمددد اختتاصددی خددود اقدددام کننددد 

 

وزارتخا ه های علوم، تحقیقات و اناوری سازمان امور دا شجویان( و بهداصت، درمدان و آمدوزش پزصدوی     -د 

د یبم قوا ی  و مقررات، درآمد حاصل از خرید عدم ا جام تصهدات بورس و ارزبگیر با هزینه صختدی و  مجاز 
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و  449661جریمه های آن را أخذ و به حساب درآمد اختتاصی  زد خزا ه داری کل کشور موضدوع ردی هدای   

ای یادصده تلقدی مدی   ( ای  درآمد به عنوان درآمد اختتاصی وزارتخا ه ه%422واریز کنند4 صددرصد  403222

صود و به منظور تحقم بر امه های مؤسسات آموزش عالی درمنایم صهری کمتر از دویست هزار   در جمصیدت   

 .بددددددددددددددددده آ هدددددددددددددددددا اختتددددددددددددددددداا مدددددددددددددددددی یابدددددددددددددددددد

 

بده صدندو  راداه دا شدجویان،      4934تدا سدال    4900( وجوه اداره صده پرداختی از سال %422صد درصد  -ه

اوری و بهداصت، درمان و آموزش پزصوی و دا شگاه آزاد اسالمی به عنوان وزارتخا ه های علوم، تحقیقات و ان

کمک جهت اازای  سرمایه صندوقهای رااه دا شجویان تلقی می صود و وجوه حاصل از بازپرداخدت وامهدای   

( ریدال در قالدب درآمدد اختتاصدی بدرای      444922422242224222مذکور تا سقف یازده هزار و سیتد میلیارد  

 .جدددددددددد بدددددددده دا شددددددددجویان بدددددددده متددددددددرف مددددددددی رسددددددددد  پرداخددددددددت م

 

به وزارتخا ه های علوم، تحقیقات و اناوری  سدازمان امدور دا شدجویان( و بهداصدت، درمدان و آمدوزش        -و 

پزصوی اجازه داده می صود منابع ریالی حاصل از اروش ارزی که از منابع خارج از کشور در وجه دا شدجویان  

ور یا دا شگاههای محل تحتیل آ ان پرداخت می صود را وصول و بده  ایرا ی صاغل به تحتیل در خارج از کش

 زد خزا ه داری کل کشور واریز کنندد4 مندابع واریدزی از یریدم ردیدف       462410حساب درآمد عمومی ردیف 

صرف هزینه های دا شجویان بورسیه داخل و خارج از کشدور، یارا ده تغذیده، تصمیدر و تجهیدز       442-092222

 .ویی، تربیدددت بدددد ی و سدددایر امدددور دا شدددجویی دا شدددگاهها مدددی صدددود      خوابگاههدددای دا شدددج 

 

مازاد درآمد اختتاصی دستگاههای اجرائی در سقف اعتباراتی که برای ای  منظور در ای  قا ون پی  بیندی   -ز 

صده است، حسب مورد به همان دستگاه اجرائی که درآمد را کسب کرده است، اختتاا مدی یابدد تدا مطدابم     

 .تبادلدددده بددددا سددددازمان مدددددیریت و بر امدددده ریددددزی کشددددور هزیندددده صددددود        موااقتنامدددده م

 

سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور مولف است اعتبدارات هزینده ای مراکدز و مؤسسدات تحقیقداتی و       -  

پژوهشی وابسته به دا شگاهها و وزارتخا ه هایی را که در ای  قا ون دارای ردیف بودجه هستند صراا  براسداس  

گاه یا وزارتخا ه ذی ربط در مقایع سه ماهه متناسدب بدا وصدول درآمددها و در سدقف اعتبدارات       پیشنهاد دا ش
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 .متددددددددددددددددددددددددددددوب اختتدددددددددددددددددددددددددددداا دهددددددددددددددددددددددددددددد  

 

 -04تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

دولت  وزارت ارتبایات و اناوری ایالعدات( مولدف بده پرداخدت حدم سدهه بیمده کارارمدایی کلیده           -الف 

کارگزاران و پیما واران مخابرات روستایی به تاریخ قبل از واگذاری صرکت مخابرات ایران به بخ  ختوصدی  

هدل و پدن  هدزار    ( ای  قا ون  سبت به مبلغ چ0مندرج در پیوست صماره   413422از محل مازاد درآمد ردیف 

ریدال   (2.400.000.000.000)ریال تا مبلغ دو هزار و چهارصد میلیارد  (45.000.000.000.000)میلیارد 

 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی باصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

به هریک از وزارتخا ه های   ت و  یرو از یریم صرکتهای تابصه ذی ربط اجازه داده می صود هر دو ماه از  -ب 

( ریال و از هر واحد مسوو ی مشترک بر  مبلدغ پا تدد   44222هر واحد مسوو ی مشترک گاز مبلغ یک هزار  

( ریال أخذ  مایند و  سبت به بیمه خسارات مالی و جا ی اعه از اوت و  ق  عضو و جبران هزینه هدای  022 

پزصوی  اصی از ا  جار، آت  سوزی و مسمومیت مشترکان صهری و روستایی گاز و بدر  از یریدم صدرکتهای    

قته اقدام کنند4 ای  مبالغ جزء درآمدهای صرکتهای ذی ربط وزارتخا ده هدای   دت و  یدرو     بیمه با برگزاری منا

 .محسدددددددددددوب  مدددددددددددی صدددددددددددود و مشدددددددددددمول مالیدددددددددددات  یسدددددددددددت   

 

دولت موظف است رزمندگان غیرصاغل و پیشمرگان کُرد مسلمان را تحت پوص  بیمه درما ی قدرار دهدد4    - ج

 .رداخدددددت اسدددددتاعتبدددددارات ایددددد  بندددددد از محدددددل ردیدددددف بیمددددده ایرا یدددددان قابدددددل پ   

 

( ریدال از اصدل حدم بیمده     04122422242224222صرکتهای بیمه ای مول ند مبلغ دوهزار وچهارصددمیلیارد   -د 

صخ  ثالث دریااتی را یی جدولی که براساس اروش بیمه  پرت وی( هر یک از صرکتها تصیی  و بده تتدویب   

( ای  قا ون  زد 0جدول صماره   462444صورای عالی بیمه می رسد به صورت ه تگی به درآمد عمومی ردیف 

خزا ه داری کل کشور واریز کنند4 وجوه واریزی در اختیار  یروی ا تظامی جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد 

تا در امور منجر به کاه  تتاداات هزینه صود4 بیمه مرکزی جمهوری اسدالمی ایدران موظدف بده  ظدارت بدر       



33 
 

رکتهای بیمه ای موضوع ای  بند و همچنی  وجوه واریدزی موضدوع بندد    اجرای ای  بند است4 وجوه واریزی ص

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران توسط صدرکتهای بیمده ای از درآمدد    90 ب( ماده  

 .مشدددددددددمول مالیدددددددددات صدددددددددرکتهای مدددددددددذکور حدددددددددذف مدددددددددی صدددددددددود   

 

و ا تظدامی( سداک  در خا ده هدای      دولت موظف است کمک هزینه مسو  کارکنان  یروهای مسلح   ظدامی  -ه

( ریال پا از کسر از دریااتی آ ان به حساب خاا 94222422242224222سازما ی را تا سقف سه هزار میلیارد  

 444922، 444022، 444422 زد خزا ه داری کل کشور واریز کند4 مصادل وجوه واریزی سال قبل، در ردی هدای  

 .ینه تصمیر و  گهدداری خا ده هدای سدازما ی پدی  بیندی مدی صدود         یروهای مسلح برای تممی  هز 426222و 

 

مدت اجرای آزمایشی قا ون اصال  قا ون بیمه اجباری مسؤولیت مد ی دار ددگان وسدایل  قلیده موتدوری      -و 

 .تمدیدد مدی صدود    4931و اصالحات بصدی آن تا پایان سال  46/1/4900زمینی درمقابل صخ  ثالث متوب 

 

 -05تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

( قدا ون  02تیل ایثارگران، حااظان کل قرآن کریه و قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند  ک( ماده  تح -الف 

بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایران در دا شگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسدات پژوهشدی   

ی و دوره هدای صدبا ه و   کداربرد  -رایگان است4 صهریه های مربوط به دا شگاه پیدام  دور، دا شدگاههای علمدی    

همچنی  مراکز آموزصی و پژوهشی غیردولتی از یریم دستگاههای ذی ربط اعه از بنیاد صهید و امور ایثارگران، 

سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی ره( و سازمان اوقداف و امدور خیریده در ابتددای هدر  یمسدال       

( ای  قا ون پرداخت می صود4 کمک هزینه تحتیلی 1ت صماره  پیوس 92466تحتیلی از محل اعتبارات بر امه 

اعه از صهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد صهید و امور ایثارگران به ایثارگران و ااراد مشمول خا واده آ ها 

ثر که در واحدهای بی  الملل داخل یا خارج دا شگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیراته می صو د، مصدادل حدداک  

صهریه پرداختی به پذیراته صدگان رصته ها و مقایع مشدابه در واحددهای دا شدگاه آزاد اسدالمی و واحددهای      

دا شگاهی داخلی تصیی  و پرداخت می صود و باقی ما ده صهریه توسط دا شجو اعه از ایثارگر یدا خدا واده وی   

 .تددددددددددددددددددددممی  و پرداخددددددددددددددددددددت مددددددددددددددددددددی گددددددددددددددددددددردد   
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اه از تاریخ تتویب ای  قا ون به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذی ربط آیی   امه اجرائی ای  بند ظرف مدت دو م

 .بدددا تمییدددد سدددازمان مددددیریت و بر امددده ریدددزی کشدددور بددده تتدددویب هیدددمت وزیدددران مدددی رسدددد   

 

بدا اضدااه    4931قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسالمی ایدران در سدال    (20)بند  ک( ماده  -ب 

« ( و بداالتر و همسدران آزادگدان   %00همسران جا بازان بیست و پن  درصدد    و همسران صهدا و»صدن عبارت 

( ریدال از محدل صدراه جدویی     00422242224222اجراء می صود4 اعتبار مورد  یاز تا سقف بیست و پن  میلیارد 

 .اعتبددددارات بنیدددداد صددددهید و امددددور ایثددددارگران توسددددط ایدددد  بنیدددداد پرداخددددت مددددی صددددود     

 

( قا ون بر امه پنجساله پدنجه توسدصه جمهدوری اسدالمی ایدران، وزارت راه و      11ماده   (در اجرای بند  ل -ج 

صهرسازی موظف است با هماهنگی و مصرای بنیاد صهید و امور ایثارگران  سبت به تدممی  مسدو  و یدا زمدی      

رایط مسوو ی به قیمت منطقه ای و سایر هزینه ها به قیمت تمام صده برای حداقل ه تاد هزار   ر از واجدان صد 

( اید   40که قبال  از زمی  و یا مسو  واگذاری از سوی دولت است اده  ورده ا د، از یریم منابع جدول صدماره   

 .قدددددددددددددددددددددددددددددددا ون اقددددددددددددددددددددددددددددددددام کندددددددددددددددددددددددددددددددد

 

به تصدداد یوتدد    4931با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از یریم با وهای عامل در سال  -د 

ی، آزادگان، خا واده صهدا  همسر، والدی  و ارز دان( ، رزمنددگان  هزار   ر از جا بازان با اولویت درصد جا باز

( و بداالتر و وراس تحدت تو دل    %02با سابقه حداقل ص  ماه حضور در جبهه، ارز دان جا بازان ه تاددرصد  

( و باالتر و وراس تحت تو ل آزادگدان متدوای اقدط یدک اقدره تسدهیالت       %00جا بازان بیست و پن  درصد  

قوا ی  مربوط و برابر قا ون الزام با وها به پرداخدت تسدهیالت بده وراس جا بدازان و آزادگدان       مسو  براساس

 . واجددددان صدددرایط( بدددرای خریدددد یدددا سددداخت مسدددو  اعطددداء کندددد   00/4/4902متدددوای متدددوب 

 

مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحد مسوو ی در صهرهای با جمصیت بی  از یک میلیون   ر، هشتتد و سی 

( ریال، سدایر صدهرها پا تدد و    02242224222ریال، مراکز استان ها، ه تتد میلیون   (830.000.000)ن میلیو

( ریال و در صدهرهای  90242224222( ریال، روستاها سیتد و پنجاه میلیون  00042224222ه تاد و پن  میلیون  
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بازپرداخت بیست ساله بدون ( با مدت %1جدید مصادل سقف تسهیالت مرکز همان استان و با  رخ چهاردرصد 

 .رعایددددددت الگددددددوی متددددددوب مسددددددو  و  وسدددددداز بددددددودن تصیددددددی  مددددددی صددددددود   

 

دولت موظف است  سبت به تضمی  پی  بینی و پرداخت مابه الت اوت سود با وی تا سقف  درخ متدوب    - 1

بار مدورد   ظام با وی به با وهای عامل با تمیید وزارت راه و صهرسازی  سازمان ملی زمی  و مسو ( اقدام و اعت

 یاز را در ردی های مربویه منظور کند4 همچنی  با وهای عامل موظ ند  سبت به ارزیابی ملک، محاسدبه و أخدذ   

 .اقددام  مایندد   ((%1تضمی  های بازپرداخت الزم به میزان اصل تسهیالت و سود سدهه ایثارگر چهاردرصدد    

 

( ریدال اسدت اده   0242224222ف هشتاد میلیدون   ایثارگرا ی که در سالهای گذصته از تسهیالت مسو  تا سق - 2

( و باالتر که با توجه بده وضدصیت   %02تسویه کرده ا د و جا بازان ه تاددرصد  1393 موده ا د و تا پایان سال 

جسما ی دارای مسو   امناسب می باصند با تمیید بنیاد صهید و امور ایثارگران می توا ند مجددا  از ای  تسهیالت 

 . دبهدددددددددددددددددددددددددددددددره مندددددددددددددددددددددددددددددددد صدددددددددددددددددددددددددددددددو

 

وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و صرکتی، مسو  مهر، خود مالوی و  ظدایر آن مدا ع    - 3

دریاات ای  تسهیالت  می صو د4 ااراد مشمول می توا ند مشترکا  از تسهیالت با وی متصلقده بدرای یدک واحدد     

 .مسدددددددددددددددددددددددددددددوو ی اسدددددددددددددددددددددددددددددت اده کنندددددددددددددددددددددددددددددد

 

رارداد واگذاری توسط اداره کل راه و صهرسازی مالک ارائه تسهیالت  دزد  اورا  واگذاری از قبیل برگه یا ق - 4

با وهای عامل می باصد4 ااراد واجد صرایطی که مسو  آ ها از یریم تصاو ی های مصتبر هما ند  یروهدای مسدلح   

د تممی  می صود و همچنی  مشموالن ساک  روستاها و صهرهایی که اکثریت امالک و منازل مسدوو ی آ هدا ااقد   

سند رسمی هستند، می توا ند با وثیقه و یا تضمی  مصتبر بدون ارائه سند ملوی رسمی و یا ثبتی، تسهیالت مقرر 

 .را دریااددددددددت و در همددددددددان محددددددددل احددددددددداس یددددددددا خریددددددددداری کننددددددددد     

 

با وهای عامل مجاز د جهت احداس واحدهای مسوو ی توسط بنیاد صهید و امور ایثارگران برای ایثدارگران   - 5

  بند تسهیالت مربوط را پرداخت کنند تا پا از احداس به ااراد واجد صرایط مذکور که توسط بنیاد مشمول ای
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 .صددددهید و امددددور ایثددددارگران مصراددددی مددددی صددددو د بدددده صددددورت اقسددددایی واگددددذار  ماینددددد  

 

با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از یریم با وهای عامل به ایثدارگرا ی کده دارای مسدو      - 6

 4931ب یا  اتمام می باصند و در سنوات گذصته از تسهیالت مسو  کمتر از سقف وام متوب در سدال   امناس

است اده کرده ا د اقط برای یک بار با مصرای بنیاد صهید و امور ایثارگران ، مابه الت اوت وام قبلدی و یدا بدا ادک     

قبلی و یا وثیقده جدیدد پرداخدت     ره  و تسویه، یک اقره وام مسو  در قالب تسهیالت ساخت با همان وثیقه

به مدت یدک سدال و    4931 ماید4 زمان پذیرش تقاضای ای  تسهیالت توسط با ک های عامل از ابتدای تیرماه 

 .مددددالک، تدددداریخ صدددددور مصراددددی  امدددده توسددددط بنیدددداد صددددهید و امددددور ایثددددارگران اسددددت   

 

ا بازان و آزادگدان غیرحالدت اصدتغال    دولت مولف است از محل اعتبارات بنیاد صهید و امور ایثارگران به ج -ه

مصسر ااقد درآمد که براساس قوا ی   یروهای مسلح مشمول دریاات حقو  وظی ه  می باصند تا زما ی که ااقدد  

 .صددغل و درآمددد باصددند، ماها دده کمددک مصیشددت مصددادل حددداقل حقددو  کارکنددان دولددت پرداخددت کنددد    

 

اعتبارات خود، با تشخی  کمیسیون پزصدوی بنیداد و یدا     بنیاد صهید و امور ایثارگران مولف است از محل -و 

مراجع قا و ی حسب مورد به والدی  و همسران صهدا که به دلیل کهولت س  و یا بیماری صصب الصالج  یاز به 

 گهداری دار د درصورتی که در میان خا واده، ارد یا اارادی از آ ها  گهداری کنندد،  سدبت بده پرداخدت حدم      

 .( حددددداقل حقددددو  کارکنددددان دولددددت اقدددددام کنددددد%92ان سددددی درصددددد  گهددددداری بدددده میددددز

 

 -06تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه جمهوری اسدالمی ایدران، سدازمان هدای     440در اجرای بند  ز( ماده   -الف

 منایم آزاد تجاری و صنصتی مول ند منابع موضوع ای  بند را به حساب خاصی  زد خزا ه داری کل کشور واریز

( ریال به  سبت 92422242224222کنند4 خزا ه داری کل کشور مولف است منابع واریزی را تا مبلغ سی میلیارد  

مساوی برای اجرای م اد بند یادصده به کمیته امداد امام خمینی ره( و سازمان بهزیستی کشور در همدان مندایم   

 .پرداخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت کندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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از یریم با وهای دولتی  سدبت بده تدممی  و پرداخدت     با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مولف است  -ب 

ریال از محل پدا ا ددازهای قدرض     (414122422242224222تسهیالت به مبلغ چهارده هزار و چهارصدمیلیارد  

( بدرای ازدواج  %62الحسنه با در ظرگرات  دوره تن ا دوساله و در اقساط ده ساله بده  سدبت صتدت درصدد     

( جهت اصدتغال مدددجویان سدازمان ز ددان هدا و اقددامات       %12و چهل درصد  جوا ان از یریم با وهای عامل

 .تددممینی و تربیتددی کشددور از یریددم بنیدداد تصدداون و حرادده آمددوزی و صددنایع ز دددا یان کشددور اقدددام کنددد    

 

(ریدال ما دده   924222422242224222با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مولف است سدی هزارمیلیدارد     -ج 

(ریال 024222422242224222سنه با وی و رصد منابع مزبور را به ت ویک بیست هزارمیلیارد  تسهیالت قرض الح

(ریال بده سدازمان بهزیسدتی کشدور بدا      424222422242224222به کمیته امداد امام خمینی ره( و ده هزارمیلیارد  

خدت کندد و   مصرای دستگاههای ذی ربط به مددجویان تحت پوصد  و کارارمایدان یرحهدای مدددجویی پردا    

ب( و  ج( ای  تبتره که  توا ند به هر میزا ی از سهمیه تسهیالت خدود  )هریک از دستگاههای مشمول بندهای 

است اده  مایند، سهمیه مزبور به دیگر دسدتگاههای مشدمول کده از سدهمیه خدود بده        4931تا پایان آذرماه سال 

مزبور مول ند در مقایع زما ی پایان آذرمداه، پایدان   یورکامل است اده  موده است، تصلم می گیرد و دستگاههای 

 .سال و خاتمه زمان است اده، گزارش مربویه را به کمیسیون اجتماعی مجلدا صدورای اسدالمی تقددیه  مایندد     

 

مددجویان تحت پوص  کمیته امداد امام خمینی ره( و سازمان بهزیسدتی کشدور از پرداخدت هزینده هدای       -د 

وارض صهرداری و هزینه های ا شصاب آب و ااضالب و بر  و گاز برای یک بدار و  صدور پروا ه ساختما ی، ع

در حد یک واحد مسوو ی مطابم الگوی مترف مصااند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مدذکور موظدف بده    

ارائه ای  خدمات به صورت رایگان به مددجویان تحت پوص  کمیته امداد امام خمینی ره( و سازمان بهزیستی 

( اید  قدا ون   3جددول صدماره    002222-40شور می باصند4 اعتبارات ای  بند از محل اعتبارات ردیف صماره ک

 .تددددددممی  و بدددددده دسددددددتگاههای ارائدددددده دهنددددددده خدددددددمات پرداخددددددت مددددددی صددددددود 

 

به سازمان ز دان ها و اقدامات تممینی و تربیتی کشور اجازه داده می صود، ز دا یا ی که به مرختدی اعدزام    -هد

یا در ز دان های باز، مؤسسات صنصتی، کشاورزی و خدماتی اصتغال دار د و همچنی  محوومان واجد می صو د 
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صرایط را تحت  ظارت و مراقبت الوترو یوی قرار دهد4 برخورداری ز دا یان از امتیاز مذکور و  یز صدور حوه 

دادرسی کی ری منوط به تودیدع    ظارت و مراقبت الوترو یوی عالوه بر س ردن تممی  های مندرج در قا ون آیی 

وثیقه بابت تجهیزات مربویه می باصد4 خسارات احتمالی واردصده به تجهیزات مذکور از  احیه است اده کنندگان 

از محددل وثیقدده هددای أخذصددده تددممی  مددی صددود4 تصرادده اسددت اده از تجهیددزات مددذکور روزا دده یوتدددهزار  

 دان ها و اقدامات تممینی و تربیتی کشور از است اده کنندده  ریال تصیی  می صود که توسط سازمان ز(100.000)

( 0جدول صدماره    412461أخذ و به حساب درآمد عمومی  زد خزا ه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 

( وجوه حاصله را بابت هزینده هدای جداری بده     %422دولت مولف است صددرصد  .ای  قا ون واریز می صود

ز ددا یا ی کده بده تشدخی       .ات تممینی و تربیتی کشور اختتاا داده و پرداخت کندسازمان ز دان ها و اقدام

قاضی  اظر ز دان یا اجرای حوه یا رئیا ز دان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخدت تمدام یدا بخشدی از وجدوه      

زیدر  مزبور  باصند از پرداخت آن بخ  از هزینه مصاف می باصدند4 آیدی   امده اجرائدی اید  بندد بده پیشدنهاد و        

 .دادگسددددددددتری بدددددددده تتددددددددویب رئددددددددیا قددددددددوه قضددددددددائیه مددددددددی رسددددددددد  

 

به منظور تممی  کسری اعتبارات دیه محوومان مصسر و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت المال یا  -و 

( از مدازاد مندابع درآمدد سداال ه بدا      %02دولت می باصد، وزارت دادگستری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد 

( قا ون اصال  قا ون بیمه 44  تممی  خسارت های بد ی موضوع بندهای هد( و  و( ماده  احتساب هزینه صندو

را از  46/1/4900اجباری مسؤولیت مد ی دار دگان وسایل  قلیه موتوری زمینی در مقابل صخ  ثالث متدوب  

صدندو   ( ای  قا ون دریاات و هزینده کندد4 مددیرعامل    3جدول صماره   092222 – 10محل اعتبارات ردیف 

مزبور مولف است با اعالم وزیر دادگستری مبلغ یادصده را بده  سدبت درمقدایع سده ماهده در اختیدار وزارت       

 .دادگسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتری قراردهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

به منظور پرداخت تسهیالت جهت اصتغال مددجویان سازمان ز دان ها و اقدامات تممینی و تربیتی کشدور و   -ز 

ریال از محدل مندابع تسدهیالتی  ظدام بدا وی      (5.000.000.000.000)خا واده ز دا یان مبلغ پن  هزارمیلیارد 

کدل   4931تختی  داده می صود4 سود تسهیالت مذکور از محل منابع پی  بینی صده در قدا ون بودجده سدال    

کشور تممی  و توسط سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور در وجه با ک عامل پرداخت می صود4 دستورالصمل 
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کزی جمهوری اسالمی ایران با همواری وزارت دادگسدتری تددوی  و پدا از تتدویب     مربوط توسط با ک مر

 .صدددددددورای پدددددددول و اعتبدددددددار بددددددده با وهدددددددای عامدددددددل ابدددددددالغ مدددددددی صدددددددود 

 

(ریال از مندابع قدرض الحسدنه با وهدا در اختیدار سدتاد مردمدی        04222422242224222مبلغ دوهزارمیلیارد   -  

 .ندددددد قدددددرار مدددددی گیدددددردرسدددددیدگی بددددده امدددددور دیددددده و کمدددددک بددددده ز ددددددا یان  یازم 

 

به دولت اجازه داده می صود تا کلیه مشموالن خدمت وظی ه عمومی را که بی  از هشت سال غیبت دار د  -ط 

 .بددددددددا پرداخددددددددت جریمدددددددده مدددددددددت زمددددددددان غیبددددددددت، مصدددددددداف کنددددددددد   

 

تمام درآمدهای حاصل از اعطای مصاایت های مشموالن مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیدف  

 (27.000.000.000.000)زا ه داری کل کشور واریز و تا سقف بیست و ه ت هزار میلیارد  زد خ 402400

به صورت مساوی به ردی های ذی ربط تقویت بنیه دااعی  یروهدای مسدلح    092222-490ریال درقالب ردیف 

 .مطدددابم موااقتنامددده متبادلددده بدددا سدددازمان مددددیریت و بر امددده ریدددزی کشدددور هزینددده مدددی صدددود     

 

ت مصاایت موضوع ای  بند از  امزدی  ماینددگی مجلدا صدورای اسدالمی، عضدویت صدوراهای       دار دگان کار

( قدا ون  0اسالمی صهر و روستا و ا تتاب در سمتهای مدیریتی  سیاسی و اداری( دسدتگاههای موضدوع مداده     

 .مددددددددددددیریت خددددددددددددمات کشدددددددددددوری محدددددددددددروم مدددددددددددی باصدددددددددددند   

 

 :ظی ده بده صدر  جددول زیدر مدی باصدد       میزان جریمه مشدموالن غایدب بدرای صددورکارت مصاایدت  ظدام و      

 

 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرک تحتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیلی

 

 پایددددددددددددددده ریدددددددددددددددالی جریمددددددددددددددده مشدددددددددددددددمولی  غایدددددددددددددددب   

 

 زیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددردی له
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 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 100.000.000

 

 دیددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد له

 

 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 150.000.000

 

 اددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  دیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد له 

 

 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 200.000.000

 

 لیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ا

 

 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 250.000.000

 

 ادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  لیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ا 

 

 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 300.000.000

 

 دکتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرای غیرپزصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوی 

 

 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 350.000.000

 

 زصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددویدکتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرای پ

 

 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 400.000.000

 

 پزصدددددددددددددددددددددددددددوان متختددددددددددددددددددددددددددد  و بددددددددددددددددددددددددددداالتر  
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 ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 500.000.000

 

( به مبالغ جریمه پایه اضااه و مدت غیبت بدی   %42به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ده درصد   - 1

 .از صدددددددددددد  مدددددددددددداه، یوسددددددددددددال محسددددددددددددوب مددددددددددددی صددددددددددددود  

 

(  %0 یز به ازای هر ارز د پن  درصدد  ( و برای مشموالن دارای ارز د %0برای مشموالن متمهل پن  درصد  - 2

 .از مجمددددددددددددوع مبلددددددددددددغ جریمدددددددددددده کسددددددددددددر مددددددددددددی صددددددددددددود    

 

 -07تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

درآمدهای حاصل از ارائه خدمات و اجازه است اده از اموا ات بازارچده هدای مشدترک مدرزی موضدوع ردیدف       

می صود ( ای  قا ون به حساب درآمد عمومی  زد خزا ه داری کل کشور واریز 0جدول صماره   412440صماره 

( 3جددول صدماره     092222-490تا متناسب با وجوه حاصله توسط هر استان از محل اعتبارات ردی های ذیدل  

( اعتبدارات هزینده ای و صتدت    %12ای  قا ون در اختیار استا داری مربوط قرار گیرد و به  سبت چهل درصدد  

 .بازارچدده هددا گددردد ( اعتبددارات تملددک دارایددی هددای سددرمایه ای صددرف امددور مربددوط بدده    %62درصددد 

 

آیی   امه اجرائی ای  بند صامل  وع و  رخ تصراه و هزینه کرد درآمد به پیشنهاد وزارت کشور و تمییدد سدازمان   

 .مددددددیریت و بر امددددده ریدددددزی کشدددددور بددددده تتدددددویب هیدددددمت وزیدددددران مدددددی رسدددددد   

 

 - 08تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

کشوری و لشوری و قضدات  اازای  حقو  گروههای مختلف حقو  بگیر از قبیل هیمت علمی، کارکنان  -الف 

( قدا ون مددیریت خددمات    00و   (71)به یور جداگا ه توسط دولت به  حوی که ت اوت تطبیم موضوع مدواد  

 .کشددددددوری در حودددددده حقددددددو ، ثابددددددت بدددددداقی بما ددددددد، ا جددددددام مددددددی پددددددذیرد    
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تیداز  و ام 6022در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه اوت برای بازما ددگان متدوای و ازدواج    -ب 

 .تصیدددی  و پرداخدددت مدددی صدددود    402حسددداب پدددا ا دددداز کارکندددان دولدددت  سدددهه دولدددت(      

 

باز شستگی پی  از موعدد کلیده مشدموالن قدا ون باز شسدتگی پدی  از موعدد کارکندان دولدت متدوب            -ج 

از و قا ون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موااقت باالتری  مقام اجرائی دستگاه یا مقام مج 0/6/4906

( قا ون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارااقی مجاز است4 اجرای ای  حوه از 09( و  00موضوع مواد 

( یا صراه جدویی  اصدی از کداه     %0محل اعتبارات هزینه ای متوب دستگاهها تا سقف حداکثر پن  درصد  

 .قابدل تدممی  و پرداخدت اسدت     یروها که میزان آن به تمیید سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور مدی رسدد،   

 

هرگو ه پرداخت حقو ، حم حضور در جلسات و پاداش  قدی و غیر قدی بده کارکندان صداغل دولدت و      -د 

پرداخت حقو  به باز شستگان دولت که به عنوان عضو هیمت مدیره غیرموظف صدرکتهای دولتدی و صدرکتهای    

 .ایندگان اصخاا حقوقی در می آیندد، ممندوع اسدت   وابسته به  هادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان  م

 

 -09تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

ما ده وجوه مترف  شده اعتبارات تملک دارایی هدای سدرمایه ای آن دسدته از یرحهدا و پدروژه هدای        -الف 

عمرا ی که عملیات اجرائی آن پایان  یااته تا زمان اتمام یر  یا پروژه به سال مالی بصد منتقل مدی صدود تدا بده     

ن یر  و پروژه برسد4 دستگاههای اجرائی مول ند یرحها و پروژه های مذکور را مطابم بر امه زمان مترف هما

( 400بندی اولیه به اتمام برسا ند4 دستورالصمل حسابداری مربوط به منظور  گهداری حسابها در اجدرای مداده    

 .صیددی  مددی صددود( قددا ون اساسددی ت09قددا ون محاسددبات عمددومی کشددور و بددا رعایددت اصددل پنجدداه وسددوم  

 

اجرای یرحهای مربوط به مطالصه و اجراء، مندرج در جداول ای  قا ون منوط به خاتمه عملیات مطالصه و  -ب 

 .( قدا ون بر امده پنجسداله پدنجه توسدصه جمهدوری اسدالمی ایدران اسدت         040رعایت احوام و توالیف مداده   

 

ایی های سرمایه ای هدر اسدتان بده اجدرای     ( از اعتبارات مربوط به یرحهای تملک دار%0حداقل هشت درصد 
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 .یرحهدددددددددددای هدددددددددددادی روسدددددددددددتایی اختتددددددددددداا مدددددددددددی یابدددددددددددد   

 

( قا ون بر امه پنجساله پنجه توسدصه جمهدوری اسدالمی ایدران، مبدالغ زیدر       001در اجرای بند  ش( ماده   -ج 

 :اختتدددددددددددددددددددددددددددددداا مددددددددددددددددددددددددددددددی یابددددددددددددددددددددددددددددددد

 

( قا ون تنظیه بخشی از 42ماده  ( ریال از محل منابع 94022422242224222مصادل سه هزار و پا تد میلیارد  – 1

( قا ون 40ریال از محل منابع ماده   (3.500.000.000.000)مقررات مالی دولت و سه هزار و پا تد میلیارد 

 تشدددویل سدددازمان مددددیریت بحدددران کشدددور بددده جمصیدددت هدددالل احمدددر جمهدددوری اسدددالمی ایدددران 

 

تجهیزات امداد هوایی و باقیما ده به  سدبت   ( از اعتبارات مذکور برای خرید و تممی  بالگرد و%12چهل درصد 

( تملک دارایی هدای سدرمایه ای بدرای  وسدازی، بازسدازی،      %62( هزینه ای و صتت درصد %12چهل درصد 

خرید و احداس پایگاههای امداد و  جات و ا بارهای اضطراری، ساختمان های ستادی و اجرائدی، خودروهدای   

الیف مندرج در قا ون اساسنامه جمصیت هالل احمر جمهوری اسدالمی  امداد و  جات و سایر ممموریت ها و تو

و اصالحات بصدی آن به منظور پیشگیری و آمدادگی و مقابلده بدا حدوادس، سدوا ح و       0/0/4960ایران متوب 

بحرا ها در اختیار جمصیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد تا مطابم اساسنامه خود به متدرف  

 .برسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا د

 

( ریال به منظور پیشگیری و مقابله با رو د ازاینده پدیده هایی  ظیر 622422242224222مبلغ صشتد میلیارد  - 2

گرد و غبار و خشوسالی، ح اظت از تاالب ها و دریاچه های کشور، احیداء و پدای  آن بده سدازمان ح اظدت      

 محدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیط زیسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت

 

کموهای انی و اعتباری برای توسصه روصهای  وی   (ریال جهت424222422242224222مبلغ ده هزارمیلیارد   - 3

 آبیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداری

 

 (ریدال جهدت تقویدت صدندو  بیمده محتدوالت کشداورزی       424222422242224222مبلغ ده هزارمیلیدارد    - 4
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(ریال جهدت تجهیدز واحددهای راهدداری مسدتقر در راههدای       04222422242224222مبلغ پن  هزار میلیارد   - 5

و آمادگی و پیشگیری از حوادس و سوا ح در جداده هدا از قبیدل بدرف و سدیل بده        کشور به منظور امدادرسا ی

 (سددددددددازمان راهددددددددداری و حمددددددددل و  قددددددددل جدددددددداده ای)وزارت راه و صهرسددددددددازی 

 

سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور مولف است تختی  اعتبار پروژه هدایی را کده دارای مجدوز مداده      -د 

( و در ساخت 02و  19جمهوری اسالمی ایران هستند  جداول صماره  قا ون بر امه پنجساله پنجه توسصه (040 

 .آ هددا، سددایر صددرکتها از محددل اعتبددارات سددایر منددابع مشددارکت مددی  ماینددد در اولویددت قددرار دهددد        

 

قا ون بر امه پنجساله پدنجه توسدصه جمهدوری اسدالمی ایدران و بده منظدور         (041در اجرای بند  ب( ماده   -ه

ی بخ  ختوصی، کلیه دستگاههای اجرائی مجاز د برای صروع عملیات اجرائی پروژه ها است اده از ظرایت ها

و یرحهای تملک دارایی های سرمایه ای خود و یرحهای متوب مجامع عمومی صدرکتهای دولتدی، از یریدم    

 .روصدددددددددهای مشدددددددددارکت بدددددددددا بخددددددددد  ختوصدددددددددی اقددددددددددام  مایندددددددددد 

 

بخ  ختوصی وجود دارد، به منظور تومیل و  صرکتهای آب و ااضالب صهری مول ند در مواردی که متقاضی

توسصه یرحهای جمع آوری، ا تقال و تت یه ااضالب،  سبت به عقد قرارداد اروش و یا پدی  ادروش پسداب    

خروجی تمسیسات موجود و یا یرحهای توسصه آتی در قالب ا واع قراردادهای مشدارکتی بدا بخد  ختوصدی     

 .اقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددام کننددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

 سبت به اجرای یرحهای کاه  مترف ا رژی و آب متدرای   4931ند در سال کلیه دستگاههای اجرائی موظ 

خود با جلب سرمایه گذاری صرکتهای خدمات ا رژی متصلم به بخ  ختوصدی اقددام کنندد4 کمدک مدالی بده       

یرحهای او  الذکر و بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری ا جام صده پا از تمیید سازمان مدیریت و بر امه 

آیدی   امده اجرائدی اید  تبتدره بدا        .ای  قا ون تممی  می صود 002222 -96از محل اعتبار ردیف  ریزی کشور

 .پیشدددنهاد سدددازمان مددددیریت و بر امددده ریدددزی کشدددور بددده تتدددویب هیدددمت وزیدددران مدددی رسدددد    

 

اصخاا حقیقی و حقوقی کمک گیر ده موظ ند ضم  رعایت کامل قا ون ضوابط پرداخت کمک و یا اعا ه بده  
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، بده ویدژه   40/0/4900( قا ون محاسبات عمدومی کشدور متدوب    04سسات غیردولتی موضوع ماده  ااراد و مؤ

تممی  و پرداخت کمک در سال جاری بده منزلده    .( قا ون مذکور، مبالغ دریااتی را هزینه کنند4( ماده  4تبتره  

جدد در سدال آتدی،   تداوم کمک در سال آتی  یست و ا جام هرگو ه تصهد توسط کمک گیر ده با ارض تممی  م

 .ممندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوع اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت 

 

کاه  اعتبارات بر امه های اتل توسصه علوم، انداوری و پدژوه  کداربردی ذیدل سدایر اتدول توسدط         -و 

 .دسدددددددددددددددددددتگاههای اجرائدددددددددددددددددددی، ممندددددددددددددددددددوع اسدددددددددددددددددددت 

 

 کاروران اپراتورهددددای( ارائدددده دهنددددده خدددددمات مخددددابراتی موظ نددددد عددددالوه بددددر قیمددددت    -ز 

 

کنندگان خدمات مزبور دریاات و بده حسداب درآمدد عمدومی ردیدف      ( ریال از است اده 42هر پیامک مبلغ ده  

-412 زد خزا ه داری کل کشور واریز کنند4 درآمد حاصله متناسب با وصول از محدل اعتبدار ردیدف     462401

 :بددددده صدددددر  زیدددددر بددددده دسدددددتگاههای ذی ربدددددط اختتددددداا مدددددی یابدددددد        092222

 

ایران  بیست درصد( جهت تممی ، تولیدد   ( به جمصیت هالل احمر جمهوری اسالمی%90سی و پن  درصد  - 1

( جهت اازای  %40و کمک هزینه داروهای بیماران با اولویت بیماران صصب الصالج و سریا ی و پا زده درصد 

 (اعتبددددددددارات سددددددددازمان امددددددددداد و  جددددددددات جهددددددددت خریددددددددد تجهیددددددددزات    

 

 تحدت پوصد    ( بده کمیتده امدداد امدام خمیندی ره( جهدت توا مندد سدازی  یازمنددان          %02بیست درصد  - 2

 

( به سازمان بهزیستی کشور جهدت کمدک بده تدممی  هزینده هدای درمدا ی و تجهیدزات         %02بیست درصد  - 3

 توا بخشددددددددددددددددددددی ااددددددددددددددددددددراد تحددددددددددددددددددددت پوصدددددددددددددددددددد  

 

 ( حم بیمه تممی  اجتماعی بسدیجیان مصسدر  %02( جهت تحت پوص  قراردادن پنجاه درصد %0پن  درصد  - 4

 

جهت ارتقای پوص  تصهدات خددمات د دا  زصدوی و خدود     ( به سازمان بیمه سالمت ایران%0پن  درصد  - 5
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 مراقبتدددددددددددی کودکدددددددددددان و  وجوا دددددددددددان زیدددددددددددر چهدددددددددددارده سدددددددددددال   

 

 ( بددده دا شدددگاه پیدددام  دددور جهدددت تملدددک دارایدددی هدددای سدددرمایه ای      %0پدددن  درصدددد   - 6

 

 ( بددددددددده سدددددددددازمان پزصدددددددددوی قدددددددددا و ی %0پدددددددددن  درصدددددددددد  - 7

 

 یدزات و ملزومدات پزصدوی و آزمایشدگاهی    ( به سازمان ا تقال خون ایران بابدت تدممی  تجه  %0پن  درصد  - 8

 

  - 21تبصررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

منابع  4931به دولت اجازه داده می صود در سال  40/42/4900در اجرای قا ون هدامند کردن یارا ه ها متوب 

مالی حاصل از اصال  قیمت کاالها و خدمات موضوع قا ون مذکور و ردی های یارا ه ای ای  قا ون را با است اده 

وصهای پرداخت  قدی و غیر قدی به خا وارهای هدف و  یازمند، توزیع و همچنی  برای ارائه خدمات از ا واع ر

 :حمددددددایتی و کمددددددک بدددددده بخدددددد  تولیددددددد بدددددده صددددددر  زیددددددر اقدددددددام  مایددددددد  

 

تا مبلغ چهارصد و هشتاد هدزار   4931( قا ون مذکور در سال 9( و  4درآمد حاصل از اجرای م اد مواد   -الف 

 .( ریدددددددددددال تصیدددددددددددی  مدددددددددددی صدددددددددددود  1024222422242224222میلیدددددددددددارد  

 

منابع مذکور در بند  الف( و منابع مربوط به ردی های یارا ه ای از محل بودجه عمومی دولدت منددرج در    -ب 

 :ایددددددددد  قدددددددددا ون بددددددددده صدددددددددر  زیدددددددددر هزینددددددددده مدددددددددی صدددددددددود     

 

یارا ه هدا  ( قا ون هدامندکردن 0(ریال در اجرای ماده 004222422242224222تا مبلغ پنجاه ودوهزارمیلیارد   - 1

برای کمک به بخ  تولید، بهبود حمل و  قل عمومی و بهینده سدازی متدرف ا درژی در واحددهای تولیددی،       

 خددددددددددماتی و مسدددددددددوو ی و جلدددددددددوگیری از آلدددددددددودگی محدددددددددیط زیسدددددددددت   

 

( 91ریال به منظور اجدرای بندد  ب( مداده     (48.000.000.000.000)تا مبلغ چهل وهشت هزار میلیارد  - 2
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 ه پدددددددنجه توسدددددددصه جمهدددددددوری اسدددددددالمی ایدددددددران  قدددددددا ون بر امددددددده پنجسدددددددال 

 

(ریال به منظور پرداخت  قدی و غیر قدی موضوع 9324222422242224222تا مبلغ سیتدو ودهزار میلیارد   - 3

 ( قددددددددددددا ون هدامنددددددددددددد کددددددددددددردن یارا دددددددددددده هددددددددددددا   0مدددددددددددداده  

 

تسدهیالت   (ریال به منظور تدممی  بخشدی از یارا ده سدود    494222422242224222تا مبلغ سیزده هزارمیلیارد   - 4

تممی  مسو  حمایتی زوجهای جوان، اقشار آسیب پذیر، روسدتاییان و عشدایر، سداما دهی مسدو  در بااتهدای      

 ارسددددددددددوده، سددددددددددوو تگاههای حاصددددددددددیه صددددددددددهرها و مسددددددددددو  مهددددددددددر  

 

توا مندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان منایم »( از اعتبار ای  ردیف برای اجرای یر  %42مصادل ده درصد 

به سازمان آموزش انی و حراه ای کشور اختتاا « اته و اقشار محروم با رویورد اصتغال پایدارکمتر توسصه یا

 .مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددی یابدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 

(ریال به منظور کمک به بر امه های اصتغال جوا ان و ادارغ  124222422242224222تا مبلغ چهل هزارمیلیارد   -5

 التحتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددیالن دا شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددگاهها 

 

 .و  مجدددددداز اسددددددت ( در مددددددوارد ادددددد %42جابدددددده جددددددایی تددددددا ده درصددددددد     -ج 

 

، اموان ثبت  ام کلیه کسا ی را که موام به ثبت  ام در یدر   4931دولت موظف است از اروردی  ماه سال  -د 

دریاات یارا ه  قدی  شده ا د در ارما داری های صهرستان ها اراهه  موده و از ماه بصد از ثبت  دام،  سدبت بده    

 .پرداخددددددددددددددددت یارا دددددددددددددددده آ ددددددددددددددددان اقدددددددددددددددددام  مایددددددددددددددددد

 

به حساب خاصی  زد  4931و  4939( منابع حاصل از اازای  قیمت بر  و آب در سالهای %422صددرصد  -ه

( قا ون هدامند کردن یارا ه ها به صنصت بدر  و   0خزا ه داری کل کشور واریز می صود و براساس م اد ماده  

 .آب اختتدددددددددددددددددددددددددددداا مددددددددددددددددددددددددددددی یابددددددددددددددددددددددددددددد  
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 . ون هدامندد کدردن یارا ده هدا اقددام کندد      ( قا0یبم ماده   4931دولت مولف است از اروردی  ماه سال  - و

 

دولت مولف است  سبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان مصسر دارای حداقل ص  ماه سدابقه   -ز 

( حدداقل دسدتمزد   %00حضور در جبهه به یریقی اقدام  ماید که مستمری ماها ه آ ها کمتر از ه تادوپن  درصد 

 . باصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 4931سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 

 

 .( بنددددد  ب( ایدددد  تبتددددره تددددممی  مددددی صددددود    9یدددداز از محددددل جددددزء    منددددابع مددددورد   

 

 حوه اجرای ای  بند توسط وزارت دااع و پشتیبا ی  یروهای مسلح با همواری سازمان مدیریت و بر امه ریدزی  

 .کشددور و وزارت تصدداون، کددار و رادداه اجتمدداعی تهیدده و در آیددی   امدده اجرائددی ایدد  تبتددره درج مددی صددود

 

یارا ه خا وارهای پردرآمد را قطع کندد4 خا وارهدای پردرآمدد بده تشدخی  دولدت و       دولت موظف است  -  

 .براسددداس صدددرایط اقلیمدددی، بصدددد خدددا وار و محدددل سدددوو ت و میدددزان درآمدددد تصیدددی  مدددی صدددود   

 

آیی   امه اجرائی ای  تبتره ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور و با همواری  -ط 

ور اقتتادی و دارایدی،   دت،  یدرو، صدنصت، مصددن و تجدارت، راه و صهرسدازی، ورزش و        وزارتخا ه های ام

 .جوا دان، تصدداون، کددار و راداه اجتمدداعی و کشددور تهیده مددی صددود و بده تتددویب هیددمت وزیدران مددی رسددد     

 

  -20تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

یک به استصالمات و به سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجازه داده می صود به ازای هر مورد ارائه پاسخ الوترو 

اعالم وضصیت امالک از با ک جامع ایالعات امالک، عالوه بر تصراه متوب دریااتی، در مندایم صدهری مبلدغ    

(ریال أخذ و به حسداب درآمدد   4224222ریال و در منایم غیرصهری مبلغ یوتدهزار  (300.000)سیتدهزار 

میلیددارد و دویسددت میلیددون   عمددومی  ددزد خزا دده داری کددل کشددور واریددز کنددد4 مبلددغ هشتتدوسددی       

متناسددب بددا وصددولی بدده منظددور اجددرای یددر     092222-414(ریددال از محددل ردیددف  092402242224222 
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 .حد گار کاداسددتر( جددامع کشددور بدده سددازمان ثبددت اسددناد و امددالک کشددور اختتدداا مددی یابددد           

 

  -22تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

به سازمان آموزش انی و حراه ای کشور اجازه داده می صود که بخشی از آموزش هدای غیررسدمی خدود را از    

یریم ارائه آموزش های پیاموی و مجازی با مشارکت بخ  غیردولتی ارائه و سهه خدود از درآمدد حاصدل را    

( ریدال از محدل   96422242224222واریز کند4 مبلغ سی و صد  میلیدارد     412429وصول و به ردیف درآمدی 

 .متناسدددب بدددا وصدددولی در اختیدددار سدددازمان مدددذکور قدددرار مدددی گیدددرد      530000-142ردیدددف 

 

  -23تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

دولت موظف است از داروهای دامی آمداده متدرف و واکسد  هدای ییدور مشدابه تولیدد داخدل مصدادل پدن            

حساب درآمد عمومی  ( ارزش اروش محتوالت وارداتی أخذ و به%0( و غیرمشابه مصادل دودرصد %0درصد 

(ریال از محدل ردیدف   400422242224222 زد خزا ه داری کل کشور واریز کند4 مبلغ یوتدوه تادوپن  میلیارد  

متناسب با وصولی به منظور تممی  هزینه های مورد یاز پای  باقی ما ده های دارو، سموم و مواد  419-092222

دامدی و  مو ده بدرداری و آزمدای  و خریدد اموا دات و       زیست صناختی  بیولوژیوی( در ادرآورده هدای خدام    

تجهیزات  مو ه برداری و آزمای  خارجی و آزمایشگاهی دارو و مواد زیست صناختی در قالب مبادله موااقتنامه 

( %12( به سازمان دام زصوی کشور و چهل درصد %62با سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور، صتت درصد 

 .رم سدددددددازی رازی اختتددددددداا مدددددددی یابددددددددبددددددده مؤسسددددددده تحقیقدددددددات و سددددددد

 

 -24تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

صرکتهای دولتی سودده  به استثنای صرکت دولتی تابصه وزارت   ت( و با وهای دولتی موظ ند به ترتیدب یدک   

( ای  قا ون آمده بدا تمکیدد بدر هزینده     9( از هزینه های خود را که در پیوست صماره %0( و دودرصد %4درصد 

( سود ویژه و یک دوازدهه مالیدات  %02ویی کنند4 درآمد حاصله از پنجاه درصد های اداری و عمومی صراه ج
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ریدال پدا از واریدز بده     (17.000.000.000.000)ماها ه صرکتها و با وهای مزبور به مبلغ ه ده هزارمیلیارد 

ر در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تدا د 092222-413خزا ه متناسب با وصولی از محل ردیف 

 .امدددددددور مربدددددددوط بددددددده پرداخدددددددت مطالبدددددددات ارهنگیدددددددان هزینددددددده صدددددددود      

 

 -25تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

(دالر یا مصادل ریالی آن از صندو  توسصه ملی جهت تقویت 4402242224222مبلغ یک میلیاردودویست میلیون  

 .بنیدددددددده دادددددددداعی در اختیددددددددار  یروهددددددددای مسددددددددلح قددددددددرار مددددددددی گیددددددددرد 

 

  -26تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

ا ند به جای دریاات وام بده صدورت  قددی، از تسدهیالت ادروش      زوجهای مشمول دریاات وام ازدواج می تو

اقسایی است اده کنند4 تسهیالت مزبور توسط تولید کنندگان و اروصندگان متقاضی کده عرضده کنندده کاالهدای     

بادوام داخلی هستند، ارائه می صود و با وها صراا  پرداخدت اقسداط را تقبدل مدی  مایندد4 با وهدا و مؤسسدات        

ند با درخواست اروصنده پا از أخذ تضمی  های الزم از زوجی ، پرداخت اقساط را تقبل کنندد4  اعتباری موظ 

خریدار موظف به پرداخت اقساط به با ک می باصد و با ک عامل، پرداخت اقساط را در سررسدیدهای مدذکور   

با وها به موجب در قرارداد برای اروصنده  یا اروصندگان( تضمی  می کند4 سقف تسهیالت اروش اقسایی که 

برای هر یک از زوجدی  یوتدد میلیدون     4931ای  تبتره مولف به تضمی  پرداخت اقساط آن هستند در سال 

 .( ریددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال اسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت42242224222 

 

آیی   امه اجرائی ای  تبتره به پیشنهاد با ک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و وزارتخا ه های امور اقتتدادی و  

ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تتویب ای  قا ون به تتویب هیمت وزیران می دارایی و صنصت، مصدن و تجار

 .رسدددددد4 کدددددارمزد با دددددک توسدددددط صدددددورای پدددددول و اعتبدددددار تصیدددددی  مدددددی صدددددود      

 

  -27تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   
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( از %4( قا ون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می صود یک درصدد  0به دستگاههای اجرائی مشمول ماده  

( را به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران اختتداا  6( و  1(،  4 اعتبارات خود به استثنای اتول 

دهند تا ای  سازمان براساس ت اهمنامه منصقده با دستگاه و سازمان های مذکور جهت ارهنگ سدازی و آگداهی   

 .بخشددددی و ایددددالع رسددددا ی  سددددبت بدددده تولیددددد و پخدددد  بر امدددده هددددای آ هددددا اقدددددام کنددددد

 

  -28تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

ی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می صود بابت صماره گذاری خودروهدا اعده از  وصدماره،    به  یروی ا تظام

 قل و ا تقال و تصویض پالک خودروهایی که ارزش آ ها به قیمت رسمی و یا کارصناسی توسط مراجع ذی ربط 

ا تددمیلیون  (ریدال و کمتدر از پ  442224222ریال است را یک میلیدون   (500.000.000)بی  از پا تدمیلیون 

(ریال، دریاات و به خزا ه داری کل کشور واریز  ماید4 مصدادل  0224222ریال را پا تدهزار  (500.000.000)

در اختیار  یروی ا تظامی جمهوری اسدالمی ایدران قدرار مدی     092222-60مبلغ واریزی از محل اعتبارات ردیف

 .گیدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرد

 

  -29تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

اسددت با وهددای دولتددی تددا سددقف یوتدددهزارمیلیارد  درصددورت درخو 4931دولددت مجدداز اسددت در سددال  

(ریال یرحهای تملک دارایی های سرمایه ای  یمه تمدام را بدا ح دظ کداربری پدا از      4224222422242224222 

 :قیمدددت گدددذاری یرحهدددا بدددا صدددرایط زیدددر، بددده عندددوان اادددزای  سدددرمایه بددده آ هدددا واگدددذار کندددد 

 

یل پروژه را از منابع خود تممی  و آن را یبم زمان بندی کده  با ک متصهد می گردد اعتبار مورد  یاز برای توم - 1

 .در قددددددددددددرارداد درج مددددددددددددی صددددددددددددود، بدددددددددددده اتمددددددددددددام برسددددددددددددا د

 

با ک موظف است پروژه مورد  ظر را حداکثر یی مدت سه سال از زمان بهره برداری به بخ  ختوصی یا  - 2
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 .تصدددددددددددددددددددددددددددددداو ی واگددددددددددددددددددددددددددددددذار کنددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 .بودجدددده حددددذف مددددی صددددودپددددا از واگددددذاری، یددددر پ منظددددور، از پیوسددددت قددددا ون  - 3

 

آیی   امه اجرائی ای  تبتره به پیشنهاد با ک مرکدزی جمهدوری اسدالمی ایدران، وزارت امدور اقتتدادی و        - 4

 .دارایی و سازمان مدیریت و بر امه ریزی کشور ظرف مدت یک ماه به تتویب هیئدت وزیدران خواهدد رسدید    

 

  -31تبصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

 .اسدددددت 4931وط بددددده سدددددال کلیددددده احودددددام منددددددرج در ایددددد  قدددددا ون صدددددراا  مربددددد  

 

قا ون او  مشتمل بر ماده واحده و سی تبتره در جلسه علنی روز یوشدنبه مدورخ بیسدت و چهدارم اسد ندماه      

بده تمییدد صدورای     00/40/4939یوهزار و سیتد و  ود و سه مجلا صورای اسالمی تتویب صد و در تداریخ  

 . گهبان رسید


