


مجموعه 
قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری 

در صنعت حمل ونقل ریلی 

دفتر سرمایه گذاری واقتصاد حمل ونقل

اردیبهشت 1396

چاپ چهارم



شناسنامه
•عنوان: کتاب مجموعه قوانین و مقررات سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی 

•پدید آورندگان: دفتر سرمایه گذاری و  اقتصاد حمل ونقل )) آقای فرشاد خرازی  و خانم هاجر اخوان ثالث ((
•موضوع: قوانین و مقررات / حدود اختیارات و مسئولیت ها / آیین نامه ها، دستور العمل ها و مصوبات مرتبط با مشارکت و سرمایه گذاری 

و نقش ذینفعان در بخش های حمل ونقل ریلی
•مأخذ تدوین و گردآوری: سامانه قوانین و مقررات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی، سایت اطالع رسانی دولت، روزنامه رسمي کشور

•گرافيک: مژدگان وزیري 
•چاپ و نشر: دفتر روابط عمومي

• نوبت چاپ: چهارم – اردیبهشت ماه 1396
•شمارگان:400 نسخه



8 مقدمه 
10 سیاست های کلی نظام درخصوص حمل و نقل  )چشم انداز ج.ا.ا در افق 1404 هجری شمسی( 
11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
14 بند )24( و )25( سیاست هاي کلي برنامه ششم توسعه  درامور اقتصادي 

بخش اول-  مصوبات مجلس شورای اسالمی 
16 بند )ج( و  )چ( ماده )30( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
17 ماده )34( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
18 ماده )48( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
19 ماده )56( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 
19 بند )الف( تبصره )3( قانون بودجه سال 1396 
20 بند )ج( تبصره )4( قانون بودجه سال 1396 
20 بند )الف(، )ب(، )ج( و )د( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396 
23 بند )د( تبصره )20( قانون بودجه سال 1396 
23 ماده )3( قانون برنامه ششم توسعه  
25 بند )الف(، )ب(،)پ(، )ث(، )د( و )ر( ماده )4( قانون برنامه ششم توسعه  
26 ماده )52( قانون برنامه ششم توسعه  
27 ماده )53( قانون برنامه ششم توسعه  
27 ماده )54( قانون برنامه ششم توسعه  
28 ماده )57( قانون برنامه ششم توسعه  
28 ماده )58( قانون برنامه ششم توسعه  
28 ماده )122( و )123( قانون برنامه ششم توسعه  

فهرست



29 بند )الف( تبصره )5( قانون بودجه سال 1395 
30 بند )ج( تبصره )4( قانون بودجه سال 1395 
30 بند )د( تبصره )5( قانون بودجه سال 1395 
30 تبصره )3( قانون بودجه سال 1395 

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه  31
39 بند ب ماده )2( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور  
39 ماده )6( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور  
40 ماده )12( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور  
44 ماده)21( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور  
45 قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
46 ماده )149( قانون مالیاتهای مستقیم )به همراه اصالحیه سال 95( 
46 ماده )132( قانون مالیاتهای مستقیم )به همراه اصالحیه سال 95( 
51 بند  )و(  تبصره 5  قانون بودجه سال 1394    
51 بند )الف( تبصره 6  قانون بودجه سال 1394 
52 بند )ب( تبصره 6  قانون بودجه سال 1394 
52 بند )ل( تبصره 6  قانون بودجه  سال 1394 
52 ماده )70( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 
53 ماده )67( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 
53 ماده)27( و )28( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 
58 ماده)23( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 
60 ماده)5( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 
61 جزء )1( بند )ق( تبصره )2(  قانون  بودجه سال 1393  
62 بند )126( قانون بودجه سال 1392 

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( 
65 قانون مالیاتهای مستقیم 
71 فصل هشتم قانون اصالح الگوی مصرف انرژی  
74 ماده )17( و )73( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 



74 بند )ص( ماده )224( قانون برنامه پنجم توسعه 
75 بند )ب( ماده )214( قانون برنامه پنجم توسعه  
75 ماده )164( قانون برنامه پنجم توسعه 
76 جزء )1( و جزء )2( بند )ز( ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه 
76 ماده )162( قانون برنامه پنجم توسعه 
76 ماده )82( قانون برنامه پنجم توسعه 
78 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی 

84 ماده )8( ، ماده )9(، ماده )10( و ماده )11( قانون هدفمندی یارانه ها 
بند )ب( ماده )3( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 

85 اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی  
86 قانون موافقتنامه تشویق وحمایت ازسرمایه گذاری بین کشورهای عضو اکووپروتکل اصالحی آن 
94 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  
98 ماده)2( و ماده )3( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی 
99 ماده )4( و )5( قانون مدیریت خدمات کشوری 
100 ماده )8( الی )15( قانون مدیریت خدمات کشوری  
103 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه   
106  قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی 
109 ماده )29( قانون برنامه چهارم توسعه 
110 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری فرانسه 

116  )FIPPA( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
123 ماده)128( قانون برنامه سوم توسعه 
124 ماده)126( قانون برنامه سوم توسعه 
124 ماده)30( قانون برنامه سوم توسعه 
124 قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان 

131 ماده)522( قانون آئین دادرسی مدنی 
قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور  )به همراه الحاقیه 

131 سال 94( 



132 ماده )53( قانون مالیاتهای مستقیم )تبصره 5،4 و6( 
133 ماده )62( قانون محاسبات عمومي کشور 
134 بند )3( ، )7( و )12( ماده 15 اساسنامه شرکت راه آهن ج.ا.ا.  
134 ماده )9( ، )10( و )16( اساسنامه شرکت راه آهن ج.ا.ا 
137 اصل )44( و )138( و )139( قانون اساسی ج.ا.ا  
138 ماده )23( قانون برنامه و بودجه کشور 
138 قانون احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری  
138 آیین نامه احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری 
142 ماده )403( قانون تجارت 
142 بند )چ( و ماده )23( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
142 ماده )1010( قانون مدنی 
142 ماده )10( قانون مدنی 

بخش دوم - مصوبات هیئت وزیران 
144 آیین نامه اجرایي بند )ل( ماده )28( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 2 
147 آیین نامه اجرایي ماده )5( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت 2 
149 مقرره نحوه صدور ضمانت نامه دولتی به منظور استفاده از منابع مالی خارجی 
149 آیین نامه اجرایی ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
152 آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای  
153 آیین نامه اجرایي بند )هـ( تبصره )19( قانون بودجه سال 1394 کل کشور 
155 آیین نامه اجرایي ماده )17( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي 
158 آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور  

170 آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
185   دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( 
188 فصل 86 کتاب مقررات صادرات و واردات مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات وسائط نقلیه ریلی 
189 اصالح و تنفیذ مصوبه اجراي طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط شرکت راه آهن ج.ا.ا )ماده 12( 
192 آیین نامه تأسیس و بهره برداري از بنادر خشک 



197 بند )ج( پیوست شماره )3( فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 
198 بند )ب( پیوست شماره )4( فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 
199 مصوبه اجراي طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط شرکت راه آهن)بند ق( 
202 آیین نامه اجرایي قانون حمایت از سامانه هاي حمل و نقل ریلي شهري و حومه 
204 آیین نامه اجرایی بند )126( قانون بودجه سال 1392 )به همراه اصالحیه سال 92( 
207 ماده )98( و )133( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 
208 آیین نامه اجرایی ماده )118(، بند )الف( ماده )151( و بند )ص( ماده )224( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه 
211 آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخشهای دولتی وغیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن  
215 آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت )به همراه اصالحیه سال 94( 
215 سال تصویب : 1387 هیئت وزیران - شماره روزنامه رسمي 18498 به تاریخ 87/06/11 
219 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 
230 آیین نامه اجرایي نحوه باز پرداخت تسهیالت ارزي 
231 ماده )89( تعرفه حمل کاال و مسافر با راه آهن )به همراه اصالحیه سال 72( 
231 بند )6( ماده )24( آیین نامه معامالت شرکت راه آهن 
231  آیین نامه اجرایي افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده )62( قانون محاسبات عمومی کشور)به همراه اصالحیه و الحاقیه سال 94( 
233 ماده )4( ، )8( و )25( آیین نامه معامالت شرکت راه آهن  
234 ماده )7( آیین نامه اجرایی ماده )23( قانون برنامه و بودجه کشور 

بخش سوم - مصوبات هیئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا. 
237 مصوبه حمایت از بخش خصوصي براي سرمایه گذاري جهت خرید و نوسازي ناوگان مسافري 
238 دستورالعمل تعیین تعرفه نرخ حق دسترسی واگن های باری نو) به همراه اصالحیه سال 95 ( 
239 دستورالعمل حدود مسئولیت شرکت های حمل ونقل ریلی درقبال صاحبان کاال و مسافران و نحوه ایفای آن 
275 ماده )35( اساسنامه صندوق پس انداز کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا. 
276 دستور العمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی 
282 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های حمل ونقل ریلی 
287 صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران 



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  8

مقدمه

       شکل گیری اقتصاد مردمی با گذر از اقتصاد دولتی نیازمند سیاستگذاری و بسترسازی اموری 
است که به واسطه آن حضور بخش خصوصی و تعاونی به عنوان فعاالن اقتصادی غیردولتی به 
سهولت و با انگیزه ویژه ای در تمامی زمینه های کالن اقتصادی و زیربنائی کشور صورت پذیرد و 
این مهم زمانی تحقق می یابد که ساز وکار و بسترهای قانونی حضور این بخش ها به منظور فعالیت 
در عرصه های مختلف از سوی سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران فراهم شود و این حضور با 

موانع اندک و تسهیل بیشتری نسبت به گذشته صورت پذیرد. 

های  فعالیت  مجوز  فرآیندهای صدور  اصالح  بر  مبنی  مقررات الزم  و  قوانین  تصویب  رو  این  از 
اقتصادی و همچنین حذف قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر و کاهش زمان و هزینه های انجام 
کار و در عین حال تدوین قوانین جدید برای شروع و توسعه فعالیت های اقتصادی توسط این بخش 

ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.

     اجرای اصل44  قانون اساسی در یک دهه گذشته، گامی اساسی در تحول رویکرد مشارکت 
وسرمایه گذاری در بخش صنعت حمل ونقل ریلی کشور و بویژه شرکت راه آهن ج.ا.ا. بوده که 
برای  کاملی  برنامه  و  است  نموده  توجه  صنعت  این  پیشرفت  و  رشد  به  محور،  مردم  نگاهی  با 
زمینه سازی حضور بخش غیر دولتی در بخش مهمی از  اقتصاد ملی را فراهم نموده است. یکی از 
جنبه های مهم  این اصل توجه به مقررات زدایی صرفًا دولتی و تسهیل فرآیند سرمایه گذاری در 
صنعت حمل ونقل ریلی با وضع قوانین جدید با رویکرد مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی 
است. در واقع این اصل به عنوان منشور اقتصاد ملی، ظرفیت الزم برای حذف مقررات غیرضرور 
قبلی و تهیه قوانین پیش برنده جدید با رویکرد مشارکت غیردولتی را دراین صنعت فراهم نموده 

است.
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     این مجموعه شامل قوانین و مصوباتی می باشد،  که طی یک دهه اخیر و در نتیجه اجرای 
اصل44  قانون اساسی در صنعت حمل ونقل ریلی کشور به تصویب رسیده است. و شامل اهم 
محترم  هیئت  های  نامه  تصویب  و  آیین نامه ها  اسالمی،  شورای  محترم  مجلس  مصوب  قوانین 
وزیران، مصوبه های هیئت مدیره شرکت راه آهن و دیگر مقررات مصوب مراجع قانون گذار کشور در 
سه حوزه سیاست گذاری، قانون گذاری و تصدی گری می باشد و بصورت مستقیم و غیر مستقیم 
به موضوع مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل ریلی کشور )شرکت راه آهن ج.ا.ا.( 

پرداخته است. 

گذاری  سرمایه  دفتر  محترم  مدیرکل  صنوبری  بهیار  آقایان  زحمات  از  دانیم  مي  الزم  خاتمه  در 
واقتصاد حمل ونقل و محمد رضا ابراهیمي مدیر کل محترم دفتر حقوقي، صادق سکري مدیرکل 
ثالث در دفتر سرمایه  اخوان  آقاي فرشاد خرازي و سرکار خانم هاجر  محترم دفترروابط عمومي، 
گذاري و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن ج.ا.ا در ارائه نظرات کارشناسی و تهیه مجموعه حاضر 

تشکر و قدرداني نماییم.

امید است مخاطبان این کتاب  ما را در ارائه پیشنهادات به منظور کاربردي نمودن محتواي این 
مجموعه با هدف تسهیل مشارکت وسرمایه گذاري در صنعت حمل و نقل ریلي یاري رسانند. 

                                            نوراهلل بيرانوند

                                             معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل ونقل شرکت راه آهن ج.ا.ا
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سیاست های کلی نظام درخصوص حمل و نقل  )چشم انداز ج.ا.ا در افق 1404 هجری شمسی(
سال تصویب: 1385 مجمع تشخيص مصلحت نظام-  شماره روزنامه رسمي 17995تاریخ 1385/9/15

 1ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخشهای آن با اولویت دادن به 
حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

ـ مالحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

ـ کاهش شدت مصرف انرژی.

ـ کاهش آلودگی زیست محیطی.

ـ افزایش ایمنی.

ـ برقراری تعادل و تناسب بین زیرساختها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

2ـ افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روشهای حمل و نقل و مدیریت 
و منابع انسانی و اطالعات.

3ـ توسعه و اصالح شبکة حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

ـ نگرش شبکه ای به توسعة محورها.

ـ آمایش سرزمین.

ـ مالحظات دفاعی ـ امنیتی.

ـ سودآوری ملی.

ـ موقعیت ترانزیتی کشور.

ـ تقاضا.

4ـ فراهم کردن زمینة جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه 
در همة فعالیتهای این بخش.

5 ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.
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سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سال تصویب: 1392 – مقام معظم رهبری

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 
بیست ساله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، 

درون زا، پیشرو و برون گرا ابالغ می گردد:

1. تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور 
به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با 

تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط.

2. پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام 
ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و 

خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه.

کار،  نیروی  توانمندسازی  تولید،  عوامل  تقویت  با  اقتصاد  در  بهره وری  رشد  قراردادن  محور   .3
و  ظرفیت  کارگیری  به  و  استانها  و  مناطق  بین  رقابت  بستر  ایجاد  اقتصاد،  رقابت پذیری  تقویِت 

قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور.

4. استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند سازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره  وری، 
کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص های عدالت اجتماعی.

5. سهم بری عادالنه عوامل در زنجیره  تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به 
ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه.

6. افزایش تولید داخلی نهاده ها و کاالهای اساسی )بویژه در اقالم وارداتی(، و اولویت دادن به 
تولید محصوالت و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کاالهای وارداتی با هدف کاهش 

وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

7. تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید )مواد 
اولیه و کاال(.

8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف 
کاالهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید.
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9. اصالح و تقویت همه جانبه  ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، 
ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

10. حمایت همه جانبه  هدفمند از صادرات کاالها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص 
ارزآوری مثبت از طریق:

- تسهیل مقررات و گسترش مشوق های الزم.

- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز.

- تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات.

- برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید، و تنوع بخشی 
پیوند های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

- استفاده از ساز و کار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت در صورت نیاز.

- ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای 
هدف.

11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، 
گسترش و تسهیل تولید، صادرات کاال و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

12. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه 
همسایگان.

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی.

- استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای.

13. مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

- انتخاب مشتریان راهبردی.

- ایجاد تنوع در روش های فروش.
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- مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

- افزایش صادرات گاز.

- افزایش صادرات برق.

- افزایش صادرات پتروشیمی.

- افزایش صادرات فرآورده های نفتی.

14. افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید 
بر حفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.

15. افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کاالهای 
دارای بازدهی بهینه )براساس شاخص شدت مصرف انرژی( و باال بردن صادرات برق، محصوالت 

پتروشیمی و فرآورده های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

16. صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی 
اندازه ی دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید.

17. اصالح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

قطع  تا  گاز  و  نفت  از صادرات  حاصل  منابع  از  ملی  توسعه  ساالنه  سهم صندوق  افزایش   .18
وابستگی بودجه به نفت.

19. شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در 
حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ... .

20. تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه 
گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این 

زمینه.

و  آموزشی  علمی،  محیط های  در  بویژه  آن  سازی  گفتمان  و  مقاومتی  اقتصاد  ابعاد  تبیین   .21
رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

22. دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج 
پویای همه ی امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
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و  توانمندی  به  دسترسی  برای  اقتصادی  و  فنی  علمی،  بکارگیری ظرفیت های  و  شناسایی   -  
اقدامات مناسب. 

- رصد برنامه های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام 
در برابر مخاطرات و اختالل های داخلی و خارجی.

23. شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار.

24. افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصوالت داخلی و ترویج آن.

بند )24( و )25( سیاست هاي کلي برنامه ششم توسعه  درامور اقتصادي
سال تصویب: 1394- مقام معظم رهبری

24- اولویت بخش ریلي در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتي براي آن.

25 توسعه حمل و نقل ریلي باري با اولویت تجهیز شبکه و پایانه هاي باري و اتصال شبکه به 
مراکز بزرگ اقتصادي، تجاري و صنعتي و مبادي ورودي و خروجي مهم کشور و شبکه هاي ریلي 

منطقه اي و جهاني بویژه کریدور شمال- جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.



بخش اول

 مصوبات مجلس شورای اسالمی
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بند )ج( و  )چ( ماده )30( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20994تاریخ 1396/1/20

ج . به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور:

به  نسبت  است  موظف  ایران  آمار  مرکز  مشارکت  و  هماهنگی  با  شهرسازی  و  راه  وزارت   .1
و  حمل  سوانح  و  حوادث  جامع  اطالعات  سامانه  استقرار  و  کشور  حمل ونقل  جامع  بانک  ایجاد 
سازمان های  کشور،  درمان  و  بهداشت  بخش  پلیس،  از  دریافتی  اطالعات  دربرگیرنده  که  نقل 
راه آهن  شرکت  دریانوردی،  و  بنادر  و  کشوری  هواپیمایی  جاده ای،  حمل ونقل  و  راهداری 
اطالعات  و  داده ها  ارائه  و  شفاف سازی  تجمیع،  هدف  با  است  ذی ربط  سازمان های  سایر  و 
نماید.  اقدام  ایمنی  ملی  برنامه های  و  اهداف  تدوین  و  تحلیل  در  استفاده  قابل  و  صحیح 
می شود. منتشر  و  تدوین  ایران  آمار  مرکز  توسط  ساله  همه  کشور  نقل  و  حمل  آماری   گزارش 

2. طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه 
مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از الزم االجراء 
شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرح های جدید 
 توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

3. دولت موظف است ساز و کارهای قانونی الزم را به منظور کاهش ساالنه ده درصد)10%( از میزان 
تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

چ . به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیت های حمل ونقل با توجه به مزیت های 
نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

ترکیبی  حمل ونقل  های  شهرک  پایانه ها،  پشتیبانی)لجستیک(،احداث  های  پارک  ازایجاد   .1
مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

شبکه  در  ترکیبی  و حمل ونقل  بارُگنج)کانتینری(  پایانه های  مکان یابی  تهیه طرح  به  نسبت   .2
اصلی و عبوری )ترانزیتی( کشور اعم از شمالی . جنوبی، شرقی . غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق 

بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

3. ساز و کارهای الزم را برای تحقق افزایش ساالنه ده درصد)10%( حجم عبور )ترانزیت( خارجی 
کاال، فراهم کند.
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ماده )34( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20994تاریخ 1396/1/20

ماده34. دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی های 
سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی 

اقدامات زیر را به اجراء درآورد: 

الف . سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ 
ابالغ این قانون »سند نظام فنی و اجرائی کشور« را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و 

ساز در چهارچوب این نظام ابالغ می شود: 

1.نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و  اسناد )مقررات، 
های  طرح  بهره برداری   و  پدیدآوری  پیدایش،  مدیریت،  به  مربوط  دستورالعمل ها(  و  ضوابط 

سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.

2. قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان 
 همه طرح ها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود. 

خصوصی  بخش   مرتبط  صنفی  های  تشکل  و  اجرائی  دستگاههای  ها،  بخش  ویژگی های   .3
پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.  

ب . روشهای اجرائی مناسب »مشارکت بخش عمومی . خصوصی« از قبیل »تأمین منابع مالی، 
ساخت، بهره برداری و واگذاری«، »تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری«، »طرح و ساخت کلید 
در دست« و یا »ساخت، بهره برداری و مالکیت« را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای 

به کارگیرد. 

پ . سازوکار تأمین مالی طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش 
اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی 
تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح های فوق با 

نوسانات بودجه ساالنه کاهش یابد. 

تبصره . آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم  االجراء شدن این قانون به 
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پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب 
هیأت وزیران می رسد.

ماده )48( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20994تاریخ 1396/1/20

ماده48. به منظور ایجاد سازوکارهای تأمین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت  و ناوگان 
حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها 
در حوزه حمل ونقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند 
صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصد و نود هزار میلیارد )190/000/000/000/000(

ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکتهای تابعه و وابسته 
به آن  قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود وزارت راه و 
شهرسازی و با شخصیت  حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد. این 
صندوق، طبق اساسنامه خود و در چهارچوب مصوبات هیأت امنا متشکل از وزرای راه و شهرسازی 
 و امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توسط هیأت عامل، فعالیت می کند.

اختیارات  و  وظایف  صندوق،  ارکان  انحالل،  مصارف،  منابع،  فعالیت،  مقررات  و  شرایط   .1
راه  وزارت  پیشنهاد  به  که  است  صندوق  آن  اساسنامه  موجب  به  عامل،  هیأت  و  امنا  هیأت 
کشور،  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  هماهنگی  و  شهرسازی  و 
می رسد. وزیران  هیأت  تصویب  به  قانون  این  ابالغ  از  پس  سه ماه  مدت  ظرف   حداکثر 

2. در صورت انحالل صندوق، کلیه اموال و دارایی های آن پس از کسر تعهدات و بدهیها، به دولت 
تعلق دارد.

3. فعالیت های صندوق از هرگونه مالیات و عوارض معاف است. 

4. منابع صندوق عبارتند از:

الف . سرمایه اولیه دولت از طریق سازوکار بودجه های سنواتی تأمین می شود.

ب. تمام یا بخشی از عوارض خودرو، جاده، سوخت که در قوانین درج گردیده است بر اساس 
اساسنامه مصوبه هیأت دولت

به بخش غیردولتی  بهره برداری و نگهداری آن  از طرحهای دولتی که  . درآمدهای حاصل  پ 
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واگذار می شود.

آن  فرع سرمایه گذاری  و  اصل  استهالک  که  مشارکتی  پروژه های  از  حاصل  درآمدهای  ت. 
اتمام یافته و به دولت منتقل شده است.

ث. درآمد حاصل از واگذاری امالک و اراضی مازاد وزارت راه و شهرسازی 

5 . انجام کلیه عملیات پولی صندوق صرفًا از طریق بانکهای دولتی و غیردولتی طرف قرارداد 
عاملیت با صندوق، صورت می گیرد. صندوق موظف است منابع مالی خود را صرفًا در بانکهای طرف 
قرارداد، سپرده گذاری نماید و اعطای تسهیالت و ارائه تضامین به متقاضیان متناسب با سپرده گذاری 

صندوق نزد بانکهای عامل صورت می پذیرد.

ماده )56( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20994تاریخ 1396/1/20

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در محدوده شهرها نسبت به جابه جایی خطوط 
ریلی و کاهش حریم آن اقدام کند. شهرداری ها و واحدهای استانی وزارت مذکور مجاز به ایجاد و 

احداث خیابان در حریم خطوط جمع آوری شده برابر طرحهای جامع و تفصیلی می باشند.

بند )الف( تبصره )3( قانون بودجه سال 1396
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20982تاریخ 1395/12/28

با رعایت مصوبه شماره 94344/0101 مورخ 1395/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام در 
سال 1396 سقف تسهيالت تأمين مالی خارجی)فاینانس( برای طرح ها عالوه بر باقیمانده 
سـهمیه سـال  قبل،  معادل ریـالی پنجاه میلیارد )50.000.000.000( دالر تعیین می شود. شورای 
اقتصاد با رعایت اولویت های بند )پ( ماده )4( قانون برنامه ششم توسعه، تسهیالت مذکور را به 
اختصاص  باشند،  زیست محیطی  و  مالی  اقتصادی،  فنی،  توجیه  دارای  دولتی که  طرحهای بخش 

می دهد.
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بند )ج( تبصره )4( قانون بودجه سال 1396
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20982تاریخ 1395/12/28

به بانک های عامل اجازه داده می شود در سال 1396 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی 
که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده گذاری شده است، نسبت به 
اعطای تسهیالت ارزی به سرمایه گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها برای طرح های 
توسعه ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه 
و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای تابعه و ذی ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با 
تضمین سازمان امور شهرداری ها و دهیاری های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات 

به استفاده کنندگان تا استهالک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

بند )الف(، )ب(، )ج( و )د( تبصره )5( قانون بودجه سال 1396
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20982تاریخ 1395/12/28

الف- به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، 
راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، 
تحقیقات  علوم،  و  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  جهادکشاورزی،  تجارت،  و  معدن  صنعت، 
اجازه  و گردشگری  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  و  ایران  اتمی  انرژی  و سازمان های  فناوری  و 
بازار  قانون  یا  و   1376/6/30 مصوب  مشارکت  اوراق  انتشار  نحوه  قانون  رعایت  با  می شود  داده 
میلیارد  یکصدهزار  تا سقف  مجموع  در   1384/9/1 مصوب  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق 
)100.000.000.000.000(ریال برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با 
اولویت اجرای طرح)پروژه( های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، 
طرح  های حمل و نقل به ویژه ریلی با اولویت مطالعه طرح و اجرای خط سواحل مکران- سراوان 
و استان خراسان رضوی و وسائط نقلیـــه برقـی، مسکـن وتوسعـه شهری و روستایی، طرحهای 
آبرسانی و تأمین آب شرب و کشاورزی و احیای قنوات، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، 
تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب، طرح های زیربنایی آب و خاک)زهکشی(، تصفیه خانه های 
آب و فاضالب، نیروگاه های برق با اولویت طرح)پروژه( های با راندمان باال مانند تولید همزمان برق 
و آب شیرین و برق و گرما )CHP( و برق و گرما و سرما )CCHP(، شبکه انتقال و توزیع برق، 
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اجرای طرحهای  نیمه تمام ورزشی،  تکمیل طرحهای  و  احداث  و تجدیدپذیر،  نو  انرژی های  تولید 
ساماندهی دانشگاه ها، احداث، تکمیل و تجهیز دانشگاه ها و دانشکده ها و پژوهشکده ها، پارک های 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارتخانه های  نیمه تمام  بیمارستان های  و  خوابگاهها  فناوری،  و  علم 
ریزگردها،  با  مقابله  و  شیمیایی  فرآورده های  به  گاز  تبدیل  فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  و  پزشکی 
اوراق مشارکت  اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه یافته،  با  شرکت های کشاورزی و دامپروری 
ریالی و یا صکوک اسالمی با رعایت ماده )88( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 
1380/11/27 برای طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل 

و سود توسط خود، منتشر کنند.

)200.000.000.000.000(ریال  میلیارد  هزار  دویست  مبلغ  تا  داده می شود  اجازه  دولت  به  ب- 
اوراق مالی اسالمی )اسناد، مشارکت و صکوک( به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را 
به ردیف شماره 310108 جدول شماره )5( این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک 
دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره )1( این 
قانون اختصاص می یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه 

شود.

ج- اوراق فروش  نرفته طرح های بندهای )الف( و )ب( این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح 
با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی حساب ذی ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری 

به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرحها است.

مشترک  به  طور  می شود  داده  اجازه  آنها  به  وابسته  سازمان های  و  کشور  شهرداری های  به  د- 
اوراق  انتشار  ایران و قانون نحوه  اوراق بهادار جمهوری اسالمی  بازار  با رعایت قانون  انفرادی  یا 
پنجاه  تا سقف  دهیاری های کشور(  و  امور شهرداری ها  )سازمان  وزارت کشور  تأیید  با  مشارکت، 
و  خود  تضمین  با  اسالمی  و صکوک  مشارکت  اوراق  )50.000.000.000.000(ریال  میلیارد  هزار 
با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد )50%( از 
سقف اوراق موضوع این بند به طرح های قطار شهری اختصاص می یابد. تضمین بازپرداخت اصل 
و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت پنجاه درصد )50%( دولت و 
سازمان  برعهده  دولت  )50%( سهم  پنجاه درصد  تضمین  و  است  )50%( شهرداری ها  پنجاه درصد 

برنامه و بودجه کشور می باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر 
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پنج درصد)5%( تعیین می گردد.

پایان سال1395 به بانک مرکزی جمهوری اسالمی  تا  نیاز را  شهرداری هایی که مدارک مورد 
ایران تحویل داده اند می توانند از اوراق مشارکت فروش نرفته سال های قبل استفاده کنند.

بند )الف( تبصره )19( قانون بودجه سال 1396
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20982تاریخ 1395/12/28

دارایی های  تملک  مالی طرحهای  تأمین  به منظور تسهیل  داده می شود  اجازه  به دولت  الف - 
سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرحهای نیمه تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد 
سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تأمین نماید:

طرح  پیشرفت  با  متناسب  که  مشارکت  طرف  آورده  محل  از  درصد)%20(  بیست  حداقل   -1
پرداخت می شود.

سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرحهای  اعتبارات  محل  از  درصد)%25(  پنج  و  بیست   -2
پیش بینی شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای 

عامل تودیع می شود.

3- مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانکها تأمین می شود.

4- بانکهای عامل وجوه تودیعی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف 
مشارکت، به صورت تسهیالت بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرحهای یادشده، متناسب با پیشرفت 

فیزیکی آنها پس از تأیید دستگاه اجرائی ذی ربط پرداخت می کنند.

5- دولت مجاز است به منظور تسهیل أخذ تسهیالت توسط بخش خصوصی برای تأمین مالی 
این طرحها، نسبت به ارائه تضامین الزم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره برداری از طرف 
مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای 

تسهیالت بانکی مصوب 1386/4/5 اقدام نماید.
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قبیل خرید  از  قراردادهای مشارکت  توزیع می گردد مکلفند  آنها  منابع در  این  بانکهایی که   -6
عنوان  به  را  دولتی  طرف  با  منعقدشده  غیردولتی  بخش  تولیدشده  خدمات  و  کاالها  تضمینی 
تضمین های قابل قبول برای اعطای تسهیالت بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط 
مربوط به تسهیالت اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می گیرد در 
صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین آن در قرارداد شده و درآمدهای 

طرح را در قبال اقساط تسهیالت، تا زمان تسویه کامل دریافت می نماید.

دوره  دوسال،  از طرحها، حداکثر  بهره برداری  تا  دوره سرمایه گذاری  برای  زمان الزم  7- مدت 
تنفس حداکثر یک سال و دوره بازپرداخت تسهیالت اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه گذاری، 

بهره برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، بانک مرکزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب 

هیأت وزیران می رسد.

بند )د( تبصره )20( قانون بودجه سال 1396

سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي 20982تاریخ 1395/12/28

مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصالحات آن تا پایان سال 1396 
تمدید می شود.

ماده )3( قانون برنامه ششم توسعه 
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط ساالنه هشت درصد)8%( و ضریب جینی )0/34( در 
تعیین  به تفکیک جداول )2( و )3(  اقتصادی  اهداف کّمی کالن و بخشهای  برنامه،  پایانی  سال 

می شود:
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جدول شماره )2(: تصویر متغيرهای اقتصادی بخش های اقتصادی در دوره برنامه ششم  )درصد(

آب و برق صنعتمعدننفتکشاورزیشاخص ها
حمل و نقل ساختمانو گاز

سایر ارتباطاتو انبارداری
جمعخدمات

متوسط رشد 

ساالنه ارزش 

افزوده )درصد(

۸/۰۷/۰۸/۸۹/۳۹/۰۷/۵۸/۳۱۹/۴۵/۸۸/۰

متوسط رشدساالنه 

اشتغال)درصد(
۳/۹۲/۱۴/۶۳/۴۶/۶۳/۷۵/۰۹/۵۴/۳۳/۹ 

متوسط

رشدساالنه 

رسمایه گذاری

)درصد(

۲۰/۳۳۹/۵
صنعت و 

معدن ۲/۱
۳۰/۲۲۶/۵۲۲/۶۵۱/۸۱۸/۱ ۲۱/۵ 

متوسط

 رشدساالنه 

رسمایه گذاری

)درصد(

متوسط رشد 

ساالنه بهره وری 

کل عوامل تولید 

)درصد(

۳/۲ ۱/۸ ۲/۴ ۲/۰ ۲/۰ ۲/۸۲/۱۶/۵۰/۸ ۲/۸ 

جدول شماره )3(: منابع مالی ساالنه سرمایه گذاری برنامه ششم به تفکيک روش های مختلف تأمين
هزار ميليارد ریال

 سهم در برنامه ششممتوسط برنامه139513961400
)درصد(

۵۷۵۶۲۷۱۴۷۰۹۹۶۱۲/۹تملکداراییهایسرمایهای

۱۲۰۲۱۴۳۰۲۵۷۵۱۹۰۰۲۴/۷تسهیالتبانکیبرایسرمایهگذاری

۳۶۲۳۷۹/۵۹۲۸۷۱۴۹/۳صندوقتوسعهملی

۴۰۰۴۸۸۱۴۸۱۹۵۶۱۲/۴بازارسرمایه

شرکتهاوموسساتدولتیونهادهای
۶۰۳۷۱۲۱۲۳۱۹۵۷۱۲/۴عمومیغیردولتی

۱۴۴۱۷۱۳۰۹۲۲۸۳/۰آوردهاشخاص

۶۲/۵۲۹۹۱۵۷۵۱۹۵۵۲۵/۳تأمینمالیوسرمایهگذاریخارجی

۳۳۴۹۴۱۰۸۹۵۶۹۷۷۰۶۱۰۰کلمنابعتأمینمالیبرنامهششم
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بند )الف(، )ب(،)پ(، )ث(، )د( و )ر( ماده )4( قانون برنامه ششم توسعه 
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

ماده 4- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم )2/8( واحد درصد از رشد هشت درصد )8%( اقتصاد 
از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط ساالنه 
دستگاههای  کلیه  برنامه،  اجرائی  های  سال  در طول   )%21/4( درصد  چهاردهم  و  یک  و  بیست 
اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولتت می باشد:

الف- جهت گیری ها و سیاست های الزم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله 
تأمین منابع مالی خارجی تا متوسط ساالنه سی میلیارد دالر از خطوط اعتباری بانک های خارجی 
میلیارد  پانزده  اسالمی،  مالی  تأمین  اولویت  با  )فاینانس( خودگردان  خارجی  مالی  تأمین  قالب  در 
)15.000.000.000(دالر به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد )20.000.000.000( 

دالر قراردادهای مشارکتی خارجی

تبصره- استفاده دستگاههای اجرائی از تسهیالت مالی خارجی با اولویت تأمین مالی اسالمی در 
طول اجرای قانون برنامه ششم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است.

ب- محترم شمردن و حمایت از حقوق مالکیت و تولید ثروت و نگاه ارزشی به کار و ثروت آفرینی 
از راههای قانونی و مشروع و عدم مداخله در تصمیم گیری فعاالن اقتصادی و تدوین نظام بنگاه داری 
نوین در بخش دولتی همراه با ممنوعیت سرمایه گذاری جدید برای بخش دولتی در فعالیت هایی که 
بخش خصوصی در رقابت سالم با هزینه کمتر و کارایی بیشتر قادر به انجام آن می باشد به نحوی 
که در پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات الزم برای اجرای این حکم توسط دولت تصویب 

و ابالغ گردد.

از کشورهای  نوآوری  و  دانش  با هدف جذب  خارجی کشور  در سیاست  اقتصادی  اولویت  پ- 
صاحب فناوری و توسعه بازارهای صادراتی )کاالیی و کشوری( خدمات فنی و مهندسی و کاالهای 
ایرانی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فن و فناوری )تکنولوژی( 
اعمال  از  جلوگیری  برای  جهانی  تجارت  سازمان  به  الحاق  برای  تالش  ایرانی،  نیروهای  برای 

تبعیض های ناروا علیه صادرات ایران با رعایت مصالح کشور

ث- جذب شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با 
اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و 
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صادرات کاالها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی براساس عزت، حکمت و مصلحت 
و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی

د- اجازه حضور و مشارکت مؤسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران در چهارچوب قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی مصوب 1387/3/25و قانون تشویق و 

حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381/3/4

توجیه  اقتصادی بخش غیردولتی که  مالی خارجی طرحهای  تأمین  برای  ر- دولت مجاز است 
یا  بانک عامل و  باشد، تضامین الزم توسط  اقتصاد رسیده  اقتصادی آن به تصویب شورای  فنی، 

سازمان های توسعه ای را تضمین نماید.

ماده )52( قانون برنامه ششم توسعه 
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

این  اقتصاد حمل و نقل ریلی و ترغیب سرمایه گذاری بخش غیردولتی در   به منظور تقویت 
زمینه و تسریع و تسهیل اجرای طرح ها)پروژه ها( و افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از  خدمات 

ارائه شده در این نوع حمل و نقل:

الف- سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احداث و بهره برداری  از حمل و نقل ریلی درون شهری 
و برون شهری مانند سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته تلقی شده و مشمول کلیه قوانین و 

مقررات مرتبط با سرمایه گذاری در مناطق کمترتوسعه یافته خواهد بود.

ب- مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی عالوه بر معافیت های مذکور در بند )12( 
ماده )12( قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد.

پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی مصوب  قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44(  قانون اساسی و 
ریلی شهری و حومه ای  نقل  از سامانه های حمل و  قانون حمایت  و  بعدی آن  الحاقات  و   1387
مصوب 1385/5/22 شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها 
و توسعه امور حمل و نقل ریلی حومه ای و ساخت خطوط مستقل حومه ای در زیرمجموعه شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه 
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متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. فعالیت شرکتهای قطارهای 
شهری به طور مستقل در امور توسعه حمل و نقل ریلی حومه بالمانع است.  اساسنامه شرکت حمل 
و نقل ریلی مسافری حومه ای ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون به پیشنهاد 

مشترک سازمان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده )53( قانون برنامه ششم توسعه 

سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

و  وابسته  فرودگاهی  های  شرکت  و  ایران  هوایی  ناوبری  و  ها  فرودگاه  مادرتخصصی  شرکت 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران مشمول مزایای قانون توسعه صنعت ایرانگردی و 

جهانگردی مصوب 1370/7/7 می شوند.

ماده )54( قانون برنامه ششم توسعه 

سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 
وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی ضمن حمایت از سازندگان داخلی تجهیزات مورد نیاز صنعت 
حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری، خرید خارجی تجهیزات مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی 
نماید که ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمینن نیازهای کشور 
و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/5/1 با 
اصالحات و الحاقات بعدی به ازای خریدهای خارجی، انتقال فناوری به داخل کشور صورت گیرد 
به نحوی که تا پایان اجرای قانون برنامه حداقل هشتاد و پنج درصد )85%( دانش طراحی و ساخت 
تجهیزات مورد نیاز صنعت حمل و نقل ریلی شهری و بین شهری با کمک و استفاده از نهادهای 
علمی و فناوری ملی نظیر جهاد دانشگاهی، دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان 

داخلی صورت گیرد.
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ماده )57( قانون برنامه ششم توسعه 
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

حمل ونقل ریلی،  اجرای طرح های)پروژه های(  و  به منظور تکمیل  الف- دولت مکلف است 
دوخطه کردن مسیرها و احداث خطوط برقی و سریع السیر، عالوه بر مشارکت های دولتی- خصوصی 
و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه ساالنه، یک درصد)1%( منابع حاصل از فروش نفت و گاز 
سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه و شهرسازی اختصاص دهد تا طرحهای حمل و 

نقل ریلی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اجراء گردد.

ب- با توجه به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 
به گونه ای برنامه ریزی شود که درطول اجرای قانون برنامه سهم حمل و نقل ریلی بار حداقل به 

سی درصد)30%(  و سهم حمل و نقل ریلی مسافر حداقل به بیست درصد)20%( برسد.

ماده )58( قانون برنامه ششم توسعه 
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

 دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت و تأمين ناوگان و تجهيزات قطار شهری 
شهرها و حومه آنها از محل منابع پیش بینی شده در بودجه سنواتی به نحوی اقدام نماید که تا 
پایان اجرای قانون برنامه دوهزار دستگاه واگن و تجهیزات مربوط با رعایت قانون حداکثر استفاده 
از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب 1391/5/1 
با اصالحات بعدی آن به خطوط ریلی شهری اضافه شود. شهرداری ها نیز موظفند نسبت به 

توسعه قطار شهری از محل منابع خود اقدام نمایند.

ماده )122( و )123( قانون برنامه ششم توسعه 
سال تصویب: 1396 مجلس شوراي اسالمي- شماره روزنامه رسمي 20995تاریخ 1396/1/21

و  اصالحات  و   1380/11/27 مصوب  دولت  مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  122- قانون  ماده 
و  توسعه کشور مصوب 1395/11/10  برنامه های  دائمی  احکام  قانون  و  تنفیذ  آن  بعدی  الحاقات 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( مصوب 1393/12/4 و 
ماده )66( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 با اصالحات و الحاقات بعدی به عنوان 
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بخشی از این قانون در طول اجرای قانون برنامه حاکم بوده و با لحاظ موارد زیر اعمال می گردد:

الف- بر احکام این قانون، حکم ماده )1( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 
سال 1395 حاکم است.

ب- حکم ماده )16( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در طول اجرای قانون برنامه 
ششم توسعه بر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصالحات و الحاقات بعدی آن 

حاکم است.

ماده 123-  سیاست های کلی برنامه ششم و سایر سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری 
الزم االجراء است.

بند )الف( تبصره )5( قانون بودجه سال 1395
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي20742تاریخ 1395/3/4

الف- به شرکتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه هاي نیرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع 
و پشتیباني نیروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي 
و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده مي شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 
1376/6/30 تا سقف یکصد هزار میلیارد )100.000.000.000.000(   ریال براي اجراي طرحهاي 
انتفاعي داراي توجیه فني، اقتصادي و مالي خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت 
و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهاي حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقي، 
طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوري و 
انتقال فاضالب، تصفیه خانه های آب و فاضالب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه هاي با راندمان باال 
مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما)CHP( و برق و گرما و سرما)CCHP( شبکه های 
انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهاي نیمه تمام ورزشي، تبدیل گاز به فرآورده هاي شیمیایي 
و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه یافته، اوراق مشارکت ریالي و یا صکوک اسالمي و با رعایت 
ماده )88( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و برای طرحهایی که 

به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.
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بند )ج( تبصره )4( قانون بودجه سال 1395
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي20742تاریخ 1395/3/4

 به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می شود نسبت به اعطای تسهیالت ارزی 
به سرمایه گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح های توسعه ای موارد مختلف حمل و نقل 
درون و برون شهري بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها 
و شرکت های تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهالک اصل سرمایه 

و سود آن از استفاده کنندگان اقدام کند.

بند )د( تبصره )5( قانون بودجه سال 1395
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي20742تاریخ 1395/3/4

د- به شهرداري هاي کشور و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود به  طور مشترک یا 
انفرادي با مجوز بانک مرکزي جمهوری اسالمی ایران و با تأیید وزارت کشور )سازمان شهرداری ها 
و دهیاری ها( تا سقف هفتاد هزار میلیارد )70.000.000.000.000( ریال اوراق مشارکت و صکوک 
اسالمي با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 
و آیین نامه اجرائي آن توسط شهرداري ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد )50%( از سقف اوراق 

موضوع این بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین شده سال صدور در سال 1395 نافذ 
است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرح های قطار شهری به نسبت 
مالیاتی صفر است و تضمین  نرخ  با  پنجاه درصد )50%( شهرداری ها  و  پنجاه درصد )50%( دولت 

پنجاه درصد )50%( سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مي باشد.

تبصره )3( قانون بودجه سال 1395
سال تصویب: 1395 مجلس شوراي اسالمي-  شماره روزنامه رسمي20742تاریخ 1395/3/4
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در سال 1395 سقف تسهیالت تأمین مالی خارجی)فاینانس( عالوه بر باقیمانده سهمیه سال های 
اجرائي  دستگاه هاي  می شود.  تعیین  دالر   )50.000.000.000( میلیارد  پنجاه  ریالی  معادل  قبل، 
نهادهاي  و  تعاوني  و  هاي خصوصي  بخش  و  کشوري  خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع 
مذکور  تسهیالت  از  مي توانند  عامل  بانکهاي  به  هاي الزم  تضمین  سپردن  با  غیردولتي  عمومي 
استفاده کنند. شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده )82( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري 
اسالمي ایران مصوب 1389/10/25، این تسهیالت را به طرح هاي داراي توجیه فني، اقتصادي، 
مالي و زیست محیطي با اولویت بخش هاي خصوصي و تعاوني اختصاص مي دهد. کلیه طرحهاي 
مصوب که منابع آنها از محل تسهیالت تأمین مالي خارجي)فاینانس( تأمین مي شود باید با تایید 
دستگاه اجرائي ذي ربط، وزارت امور اقتصادي و دارایي، بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور داراي توجیه فوق الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر 
یک از طرح ها صرفًا از محل عایدات طرح در دوران بهره برداري و یا منابع پیش بیني شده طرح در 
قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي 

طرح قابل پرداخت مي باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوري اسالمي ایران نزد کشور تأمین کننده تسهیالت 
از  اطمینان  براي  را  کافي  هاي  تضمین  است  مکلف  دولت  است.  ممنوع  خارجي)فاینانس(  مالي 
طرحهاي  جهت  تبصره  این  اعتبارات  از   )%10( درصد  نماید.ده  أخذ  غیردولتي  بخش  بازپرداخت 

دفاعي شامل صنایع دفاعي و بنیه دفاعي هزینه مي گردد.

بند الحاقي- به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اجازه داده مي شود به منظور تأمین پیش 
پرداخت طرحهایي که از منابع تسهیالت مالي خارجي)فاینانس( استفاده مي کنند، نسبت به جابجایي 

اعتبارات طرحهاي تملک دارایي هاي سرمایه اي در همان فصل اقدام کند.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت فدراسیون روسیه 

سال تصویب : 1395 مجلس شورای اسالمی - شماره روزنامه رسمي20931تاریخ 1395/10/27

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، )12( ماده و یک تشریفات)پروتکل( به شرح 

پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره1ـ ارجاع اختالفات موضوع مواد )9( و)10( این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری 
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اسالمی ایران منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم )139( قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران است.

اساسی  قانون   )77( هفتم  و  هفتاد  اصل  رعایت  موافقتنامه  این   )12( ماده  اجرای  در  تبصره2ـ 
جمهوری اسالمی ایران الزامی است.

ماده1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطالحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

1ـ اصطالح »سرمایه گذاری« عبارت از هر نوع دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه 
گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر 

به کار گرفته شود:

الف ـ اموال منقول و غیرمنقول و نیز حقوق اموال مربوط به آنها،

ب ـ سهام یا هر گونه مشارکت در سرمایه شرکتها،

پ ـ حق نسبت به پول یا هر عملیات مربوط به سرمایه گذاری که دارای ارزش مالی باشد،

ت ـ حقوق مالکیت معنوی به ویژه از قبیل، حق تألیف، حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، 
طرحها یا نمونه های صنعتی، عالئم و اسامی تجاری و دانش فنی،

ث ـ حقوقی که به موجب قانون یا قرارداد طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیر اعطاء شده 
باشد مانند حقوق مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی

هرگونه تغییر در شکل یک سرمایه گذاری مادامی که این تغییرات مغایر با قوانین و مقررات طرف 
متعاهد اخیرالذکر نباشد تأثیری در ماهیت آن به عنوان سرمایه گذاری نخواهد داشت.

2ـ اصطالح »سرمایه گذار« در مورد هر یک از طرفهای متعاهد به معنی زیر است:

 الف ـ اشخاص حقیقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد، اتباع آن دولت به شمار 
آیند و تابعیت دولت طرف متعاهدی که سرمایه گذاری ها در قلمرو آن صورت پذیرفته را دارا نباشند.

ب ـ اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات آن طرف متعاهد تأسیس شده و مرکز اداره 
آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته  باشد.
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3ـ اصطالح »عواید« به معنی وجوهی است که از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود 
حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق االمتیاز

4ـ اصطالح »قلمرو یک طرف متعاهد« به معنی قلمرو جمهوری اسالمی ایران یا قلمرو فدراسیون 
روسیه، حسب مورد می باشد.

5 ـ اصطالح »قوانین و مقررات یک طرف متعاهد« به معنی قوانین یا مقررات جمهوری اسالمی 
ایران یا قوانین و مقررات فدراسیون روسیه، حسب مورد می باشد.

ماده2ـ تشویق و پذیرش سرمایه گذاریها

1ـ هر یک از طرفهای متعاهد، در حدود قوانین و مقررات خود تالش خواهد کرد تا زمینه مناسب 
جهت جلب سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود فراهم آورد.

2ـ هر یک از طرفهای متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری 
های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

3ـ هر یک از طرفهای متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین 
و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور الزم است اعطاء خواهد کرد.

ماده 3ـ رفتار نسبت به سرمایه گذاریها

به سرمایه گذاری های  رفتار عادالنه و منصفانه نسبت  اعمال  از طرفهای متعاهد  1ـ هر یک 
سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در خصوص مدیریت، نگهداری، بهره مندی، استفاده یا فروش 

این سرمایه گذاری ها را در قلمرو خود تضمین خواهد کرد.

2ـ رفتار موضوع بند )1( این ماده به همان اندازه مساعد خواهد بود که رفتار آن طرف متعاهد 
نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاری های سرمایه گذاران هر کشور 

ثالث اعمال می نماید، هر کدام که سرمایه گذار مساعدتر بداند، مساعد است.

3ـ هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس قوانین و مقررات خود حق اعمال و معرفی استثنائات بر 
رفتار ملی اعطاء شده طبق بند )2( این ماده را، نسبت به سرمایه گذاری های سرمایه گذاران خارجی 

محفوظ خواهد داشت.
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4ـ مفاد بند)2( این ماده در ارتباط با رفتار ملل کامله الوداد نباید به نحوی تفسیر شود که یک 
طرف متعاهد را ملزم نماید منافع، امتیازات و مزایایی را که طرف متعاهد مزبور به سرمایه گذاران 
هر کشور ثالث در رابطه با موارد زیر اعطاء کرده یا در آینده اعطاء می کند، به سرمایه گذاری های 

سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر اعطاء نماید:

الف ـ در رابطه با مشارکت در یک منطقه آزاد تجاری، اتحادیه گمرکی یا اقتصادی، بازار مشترک 
یا سازمان های اقتصادی مشابه،

 ب ـ به موجب موافقتنامه های منعقده برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف، یا سایر ترتیبات راجع 
به مسائل مالیاتی

5 ـ بدون لطمه به مفاد مواد )4(، )5( و )9( این موافقتنامه، هیچ یک از طرفهای متعاهد الزامی 
توسط طرف  اعمال شده  رفتار  از  که  نماید  اعمال  را  رفتاری  که  ندارد  موافقتنامه  این  موجب  به 
متعاهد مزبور طبق هر نوع موافقتنامه چندجانبه مربوط به رفتار با سرمایه گذاریها که هر دو طرف 
متعاهد عضو آن هستند یا از زمان الحاق کشور آن به سازمان جهانی تجارت طبق تعهدات خود به 
موجب موافقتنامه تأسیس سازمان جهانی تجارت که در تاریخ 15 آوریل 1994 میالدی )برابر با 
26 فروردین 1373هجری شمسی( به امضاء رسیده، از جمله تعهدات به موجب موافقتنامه عمومی 

تجارت خدمات، مساعدتر باشد.

ماده4ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر ملی و 
از این  مصادره نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه که دارای آثار مشابه مصادره یا ملی شدن )که 
پس »مصادره« نامیده می شود( قرار نخواهد گرفت، به جز زمانی که اقدامات مزبور برای اهداف 
عمومی، به موجب فرآیند ایجاد شده بر اساس قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر، به روش 
غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، مؤثر و مناسب خسارت انجام شود. میزان جبران خسارت 

بدون تأخیر پرداخت خواهد شد.

2ـ جبران خسارت مورد اشاره در بند)1( این ماده معادل ارزش روز سرمایه گذاری مصادره شده 
بالفاصله قبل از زمان مصادره یا زمان آگاهی عموم از مصادره قریب الوقوع، هر کدام که زودتر 
باشد، محاسبه می گردد. جبران خسارت به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد پرداخت خواهد شد و با 
رعایت مفاد ماده )6( این موافقتنامه آزادانه از قلمرو طرف متعاهد دوم به قلمرو طرف متعاهد نخست 
قابل انتقال خواهد بود. خسارت شامل نرخ بازده محاسبه شده بر اساس نرخ غالب بازده در بازار از 
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زمان مصادره تا زمان پرداخت غرامت، خواهد بود.

ماده5 ـ جبران خسارت برای زیانها

سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد که سرمایه گذاری های آنها به علت هر نوع مخاصمه 
مسلحانه، انقالب یا سایر حوادث مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود در خصوص 
اعاده مال، پرداخت غرامت، جبران خسارت یا دیگر ترتیبات حل وفصل اختالف، از رفتاری برخوردار 
خواهند شد که طرف متعاهد اخیرالذکر نسبت به سرمایه گذاران یک کشور ثالث یا سرمایه گذاران 

خود، هر کدام که برای سرمایه گذار مساعدتر باشد، اعمال میکند.

ماده6 ـ انتقاالت پرداختها

1ـ هر یک از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و پس از آن که سرمایه گذاران طرف 
متعاهد دیگر تمامی تعهدات مالی خود به طرف متعاهد نخست از جمله مالیاتها را ایفاء نمودند، اجازه 
خواهد داد که در مورد سرمایه گذاری های موضوع این موافقتنامه به ویژه انتقاالت زیر به صورت 

آزاد و بدون تأخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف ـ عواید،

ب ـ مبالغ حاصل از فروش و)یا( تصفیه تمام یا قسمتی از سرمایه گذاری،

پ ـ مبالغ پرداخت شده به موجب مواد)4( و )یا( )5( این موافقتنامه،

ت ـ اقساط وامهای مربوط به سرمایه گذاری، مشروط برآنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری 
پرداخت شود،

ث ـ حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با 
آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند.

ج ـ وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده )9( این موافقتنامه

2ـ انتقاالت پرداخت ها بدون تأخیر به ارزی که آزادانه قابل تبدیل باشد و به نرخ جاری در روز 
انتقال طبق مقررات ارزی طرف متعاهدی انجام خواهد شدکه سرمایه گذاری در قلمرو آن صورت 



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  36

پذیرفته است.

ماده7ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرفهای متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد بیمه یا 
مقابل  در  دیگر  متعاهد  قلمرو طرف  در  انجام شده  گذاری  سرمایه  در خصوص یک  که  تضمین 
خطرات غیرتجاری منعقد کرده است، پرداختی به سرمایه گذار خود نماید، طرف متعاهد اخیرالذکر 
و  حقوق  همه  به  نسبت  را  آن  توسط  شده  تعیین  مؤسسه  یا  نخست  متعاهد  طرف  جانشین  باید 
مطالبات سرمایه گذار به رسمیت بشناسد. طرف متعاهد نخست یا مؤسسه تعیین شده توسط آن 
مستحق خواهد بود این حقوق و مطالبات را طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد اخیرالذکر به همان 

اندازه که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است اعمال یا اجراء نماید.

ماده8 ـ دامنه شمول موافقتنامه

این موافقتنامه در مورد تمامی سرمایه گذاری های سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو 
طرف متعاهد دیگر که از 1370/10/11 هجری شمسی برابر با اول ژانویه 1992 میالدی انجام شده 
باشد اعمال خواهد شد. در هرصورت این موافقتنامه، نسبت به اختالفات راجع به سرمایه گذاری 
که قبل از الزم االجراء شدن آن مطرح شده یا نسبت به هرگونه ادعاهای مربوط به سرمایه گذاری 

ها که ناشی از وقایعی است که قبل از الزم االجراء شدن موافقتنامه رخ داده، اعمال نخواهد شد.

ماده9ـ حل و فصل اختالفات بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه به موجب این موافقتنامه اختالفی میان یک طرف متعاهد و یک سرمایه گذار طرف 
متعاهد دیگر درباره یک سرمایه گذاری سرمایه گذار در قلمرو طرف متعاهد نخست بروز کند، طرف 
متعاهد نخست و سرمایه گذار در ابتدا تالش خواهند کرد که اختالف را از طریق مذاکره و مشاوره 

حل وفصل کنند.

2ـ چنانچه این اختالف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ کتبی ادعا توسط یک طرف به طرف 
دیگر اختالف به نحوی که در بند )1( این ماده پیش بینی شده است، حل و فصل نشود، اختالف 
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می تواند برای حل وفصل به انتخاب سرمایه گذار ارجاع شود به:

الف ـ دادگاه صالحیت دار کشور طرف متعاهد نخست،

موجب  به  که  )ایکسید(  گذاری  سرمایه  اختالفات  وفصل  حل  المللی  بین  مرکز  داوری  ـ  ب 
کنوانسیون حل وفصل اختالفات سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولتهای دیگر که در تاریخ 
1343/12/27 هجری شمسی برابر با 18 مارس 1965 میالدی جهت امضاء در واشنگتن مفتوح 
شده،  برای حل وفصل اختالف طبق مفاد این کنوانسیون تشکیل شده است )مشروط به اینکه برای 

هر دو طرف متعاهد الزم االجراء شده باشد(،

پ ـ دیوان داوری موردی که به موجب قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان 
ملل متحد )آنسیترال( تشکیل شود.

3ـ دیوان داوری برای طرفهای اختالف، قطعی و الزم االتباع خواهدبود. هر طرف متعاهد اجرای 
این تصمیم را بر طبق قوانین و مقررات خود تضمین می کند.

ماده10ـ حل و فصل اختالفات بین طرفهای متعاهد

1ـ کلیه اختالفات بین طرفهای متعاهد ناشی از تفسیر با اجرای این موافقتنامه ابتداء از طریق 
مذاکره و به طور دوستانه حل وفصل شود.

2ـ چنانچه اختالف به طور دوستانه از طریق مذاکره حل نشود، هر یک از طرفهای متعاهد می 
تواند ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت اطالعیه کتبی برای درخواست مذاکره موضوع بند)1( 
این ماده، اختالف را با فرستادن اطالعیه کتبی به طرف متعاهد دیگر، به یک دیوان داوری شامل 

دو داور و سرداور دیوان داوری، ارجاع کند.

 3ـ در صورت ارجاع اختالف به دیوان داوری، هر یک از طرفهای متعاهد باید ظرف مدت شصت 
روز از دریافت اطالعیه مذکور در بند)2( این ماده، یک داور انتخاب نماید و داوران منتخب طرفهای 
متعاهد، درصورت توافق هردو طرف متعاهد، باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتخاب آخرین 
داور، سرداور دیوان داوری را تعیین کنند. اگر هر یک از طرفهای متعاهد داور خود را انتخاب ننماید 
یا داوران منصوب شده در مورد انتخاب سر داور ظرف مدت مذکور به توافق نرسند، در صورت عدم 
وجود توافق دیگری بین طرفهای متعاهد، هر طرف متعاهد می تواند از رئیس دیوان بین المللی 
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دادگستری بخواهد که حسب مورد، داوری که توسط یکی طرف متعاهد انتخاب نشده یا سرداور 
دیوان داوری را تعیین نماید. سرداور دیوان داوری باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتخاب با 

دولتهای هر دو طرف متعاهد دارای روابط سیاسی باشد.

4ـ در مواردی که سر داور باید توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه 
رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای 
متعاهد باشد، انتصاب توسط نائب رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد، و اگر نائب 
رئیس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور باشد یا تبعه هر یک از طرفهای متعاهد باشد، انتصاب توسط 
عضو ارشد دیوان مذکور که تبعه هیچ یک از طرفهای متعاهد نباشد و به نحو دیگری از انجام وظیفه 

مذکور معذور نباشد انجام خواهد شد.

5 ـ تصمیمهای دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد. این تصمیمها برای طرفهای متعاهد 
قطعی و الزام آور خواهد بود. هر طرف متعاهد باید هزینه فعالیتهای عضو دیوان را که انتخاب نموده 
فعالیتهای سرداور دیوان  به  بپردازد. هزینه مربوط  را  نمایندگی خود در جریان رسیدگی داوری  و 
داوری و سایر هزینه ها به طور مساوی توسط طرفهای متعاهد پرداخت خواهدشد. در هر صورت، 
دیوان داوری می تواند در رأی خود حکم کند که میزان بیشتری از هزینه ها توسط یکی از طرفهای 
متعاهد پرداخت شود و این تصمیم برای هر دو طرف متعاهد الزام آور خواهد بود. دیوان داوری آیین 

رسیدگی خود و محل داوری را به صورت مستقل تعیین می کند.

ماده11ـ مشورت

طرفهای متعاهد درصورت درخواست هریک از آنها، در خصوص موضوعات مربوط به تفسیر یا 
اجرای این موافقتنامه مشورت خواهند نمود.

ماده12ـ الزم االجراء شدن و مدت موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطالعیه کتبی هر یک از طرفهای متعاهد به 
طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه تشریفات داخلی مقرر طبق قوانین و مقررات خود را درباره الزم 
االجراء شدن این موافقتنامه به عمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد 
شد. درصورت انقضاء مدت مذکور، اعتبار موافقتنامه به طور خودکار برای دوره های زمانی  پنجساله 
از پایان مدت دوره  تمدید خواهد شد، مگر آنکه یکی از طرفهای متعاهد حداقل دوازده ماه قبل 

مربوط، طرف متعاهد دیگر را به طور کتبی از قصد خود برای فسخ موافقتنامه مطلع نماید.
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2ـ این موافقتنامه ممکن است با رضایت متقابل کتبی طرفهای متعاهد اصالح شود. هر اصالح 
پس از اعالم کتبی هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی مقرر 

برای الزم االجراء شدن این قبیل اصالحات، الزم االجراء خواهد شد.

3ـ پس از فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه گذاری های مشمول این موافقتنامه که 
پیش از فسخ آن انجام شده باشند، برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

بند ب ماده )2( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور 
سال تصویب: 1394 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 20448 تاریخ 1394/2/30

ماده 2ـ دولت موظف است:

ب ـ همه  ساله به میزان مابه التفاوت مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و 
تعاونی از دولت و شرکت های دولتی و بدهی قطعی  شده آنان به دولت و شرکت های دولتی، در 
الیحه بودجه ساالنه، انتشار »اوراق صکوک اجاره« را پیش بینی نماید. اوراق مزبور قابل معامله 
در بازار ثانویه است. آیین نامه اجرایی نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمین 
آن حسب مورد توسط دولت و شرکت های دولتی ذی ربط، ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این 
قانون، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران به  تصویب هیأت وزیران می رسد.

اوراق صکوک اجاره در این قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان  دهنده 
مالکیت مشاع دارنده در منافع دارایی مورد اجاره باشد.

ماده )6( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور 
سال تصویب: 1394 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 20448 تاریخ 1394/2/30

مواردی که بدهی های شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی، ناشی از تکالیف قانونی 
بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین 
بدهی شرکت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیالت برای اجرای طرح ها و پروژه 
های سرمایه گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار 
رعایت  با  آنها  است و سهام  نگردیده  منتقل  به شرکت جدیدالتأسیس  تعهدات مذکور  لیکن  شده 
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مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت 
وزیران به بدهی دولت منتقل می شود و طبق ماده )1( این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب 

مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می گیرد.

سرمایه دولت در شرکت های مادرتخصصی مربوط، معادل مبالغ بدهی های انتقال  یافته موضوع 
این ماده  به دولت، افزایش می یابد.

گزارش اجرای این ماده  هر شش  ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون 
برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی و دیوان محاسبات کشور ارسال می شود.

ماده )12( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور 
سال تصویب : 1394 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 20448 تاریخ 1394/2/30

ماده 12- به کلیه وزارتخانه ها به ویژه نفت و نیرو و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و سازمان ها 
و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می شود 
میلیارد  پانصدهزار  و  ارزی  به صورت  دالر   )100.000.000.000( میلیارد  یکصد  سقف  تا  ساالنه 
تعدیل  قبل  تورم سال  نرخ  تا سقف  ریالی که هر ساله  به صورت  )500.000.000.000.000(ریال 
اقدام اشخاص حقیقی یا  یا  می گردد، درموارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه گذاری 
حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخشهای خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، 
یا  بهبود کیفیت محیط زیست و  یا خدمت و زمان و  تولید کاال  یا کاهش هزینه در  صرفه جویی 
کاهش تلفات جانی و مالی می انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی و کاالها 
و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمتهای صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل 
ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه و برای سایر موارد با 
قیمتهای غیریارانه ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه قرارداد 

منعقد کنند.

دولت مکلف است:

1- کاال یا خدمت تولید شده یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله را حسب مورد و از محل 
درآمد، صرفه جویی، منافع یا ارزش حاصله خریداری کند.

2- اصل و سود سرمایه گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع 
اقدام موضوع این ماده را به آنان پرداخت نماید.
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درصورت تأمین تمام یا بخشی از منابع موردنیاز اجزای )1( و )2( از بودجه کل کشور، ضمن مبادله 
موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق خزانه داری کل کشور اقدام می شود.

  اشخاص فوق می توانند طبق قرارداد یا مجوز صادره نسبت به فروش کاال یا خدمت تولید شده 
یا صرفه جویی شده و منافع یا ارزش حاصله از سرمایه گذاری یا اقدام در داخل یا خارج کشور و یا 

بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نمایند.

الف- طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت 
افزایش تولید محصوالت  افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی،  مخازن مشترک و 
پتروشیمی، ذخیره سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک 

و داخل کشور، ذخیره سازی گاز

در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل درجای نفت وگاز و میعانات گازی 
به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور )ترانزیت( و معاوضه)سوآپ( 
از سوختن گازهای همراه نفت و  نفتی، جلوگیری  فرآورده های  میعانات گازی و گاز و  نفت خام، 
میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده های نفتی ذی ربط و کلیه طرحهایی که به 
افزایش تولید یا صرفه جویی در مصرف نفت خام و میعانات گازی و گاز و فرآورده های نفتی بیانجامد.

ب- طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع 
انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های 
شهرهای  اولویت  با  مایع شده  گاز  یا  مایع  یا  فشرده  طبیعی  گاز  از  استفاده  گسترش  تجدیدپذیر، 
بزرگ و مسیر راههای اصلی بین  شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم مصرف و یا 
بار و مسافر و کاهش دموراژ  برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه های حمل 
)خسارت تأخیر( کشتیها و طرح های حمل ونقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها 
و وسایل حمل و نقل، طرحهایی که به کاهش گازهای گلخانه ای منجر می شود، ماشین آالت و 

واحدهای تولیدی بخش کشاورزی

پ- طرح های احداث نیروگاه با بازدهی )راندمان( باال، افزایش تولید و بازدهی حرارتی نیروگاهها 
که منجر به افزایش بازدهی حرارتی شود، با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاه های چرخه )سیکل( 
ترکیبی اعم از ترکیب برق و گرما )CHP( و ترکیب برق، سرما و گرما )CCHP( و مولدهای مقیاس 
کوچک)DG( توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، کاهش تلفات انرژی در تولید، انتقال و توزیع، 
بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف برق و انرژی، برقی کردن چاههای کشاورزی با اولویت استفاده 
از منابع انرژی های نو از جمله انرژی خورشیدی، جایگزینی مصرف برق به جای گاز یا فرآورده های 
نفتی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات و عبور )ترانزیت( برق، تولید برق 
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از تلفات گاز و سوخت کارخانجات

ت- طرحهای احداث سد، بندر، آب و فاضالب، طرحهای جلوگیری از شوری و کاهش کیفیت 
آب، شیرین کردن آب شور و تولید آب شیرین با استفاده از روش های مختلف با اولویت روش های 
حرارتی بازیافتی، بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف آب با کاهش تلفات آب در انتقال وتوزیع، 
و  می ریزد  دریا  به  که  هایی  آب  و  مرزی  و  مشترک  داخلی،  آبهای  از  بهینه  بهره برداری  و  مهار 
و کاهش  کیفیت  بهبود  به  که  هایی  کلیه طرح  و  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  طرحهای جمع آوری 
مصرف آب می انجامد، طرحهای زهکشی اراضی کشاورزی و شیوه های نوین آبیاری، تضمین خرید 
آب یا اجازه فروش آب به سرمایه گذاران در کلیه موارد از جمله شرب و بهداشت، صنعت، کشاورزی 

و آبیاری

و  یا صرفه جویی  تولیدی  وخدمات  کاالها  یا کمیت  کیفیت  ارتقای  به  که  سایر طرحهایی  ث- 
جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های انسانی، مالی، محیط زیست و زمان منجر می شوند.

تبصره1- توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد 
دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذی ربط به تصویب 
شورای اقتصاد می رسد. شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول هر طرح 

به دبیرخانه آن، رسیدگی و تعیین تکلیف کند.

تبصره2- صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی 
این ماده با اولویت، تسهیالت ارزی و ریالی پرداخت نمایند.

افزایش  به  منجر  ماده  این  موضوع  اشخاص  اقدامات  یا  سرمایه گذاری  درمواردی که  تبصره3- 
درآمد عمومی و یا کاهش هزینه های عمومی شود، تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایه گذاری و 
حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه های متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات، به 

میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد به عهده دولت است.

وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایه گذار یا اقدام کننده را مطابق مصوبه شورای اقتصاد 
از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش هزینه ها، حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی 
)برای سوخت( و در سایر موارد، وزارتخانه های ذی ربط و شرکتهای تابعه موظفند به سرمایه گذار یا 
اقدام کننده، پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار دولت )خزانه داری کل کشور( منظور و تسویه 
حساب نمایند. در مواردی که در اثر سرمایه گذاری یا اقدامات موضوع این ماده، درآمد دستگاههای 
اجرائی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد، دولت مکلف به جبران معادل کاهش درآمد دستگاههای 

اجرائی یا شرکتهای دولتی مربوط است.
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حکم این تبصره شامل بندهای)الف( و)ب( ماده )82( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران نمی گردد.

تبصره 4- بازپرداخت تعهدات دولت موضوع بند)ت( این ماده از محل درآمدهای حاصل از اجرای 
طرحها در قوانین بودجه سنواتی صورت می گیرد.

تبصره 5- در اجرای بندهای این ماده اولویت با سرمایه گذارانی است که نفت خام، میعانات گازی 
و یا فرآورده های نفتی را برای تسویه تعهدات دولت قبول می کنند.

تبصره 6- ارزش سوخت و یا انرژی صرفه جویی شده براساس نوع و ترکیب سوخت مصرفی در 
دوره یکسال قبل از انعقاد قرارداد و طبق قیمتهای صادراتی و یا وارداتی محاسبه و منظور می شود.

تبصره 7- به وزارتخانه های مذکور اجازه داده می شود درصورت نیاز آب، برق، گاز و فرآورده های 
یا حقوقی  از اشخاص حقیقی  را  یارانه ای تولید یا صرفه جویی شده  نفتی و سایر کاالها و خدمات 
غیردولتی، خصوصی یا تعاونی حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی )برای سوخت( و برای 
یا  خریداری  زمینه  این  در  سرمایه گذاران  سایر  یا  و  آنان  از  غیریارانه ای  قیمتهای  به  موارد  سایر 
برای ایجاد اشتغال و اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در هر استان و هر شهرستان 
سرمایه گذاری کنند. در صورت تمایل سرمایه گذار می تواند کاال یا خدمت تولید یا صرفه جویی شده 

را در داخل یا خارج به فروش برساند.

تبصره 8- به منظور کاهش هزینه ها و تشویق به کاهش مصرف در کاالها و خدمات یارانه ای به 
وزارتخانه های مذکور و شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط به آنها در این ماده اجازه داده می شود با 
تصویب شورای اقتصاد مصارف کمتر از حد معین، آب، برق، گاز، فرآورده های نفتی و سایر کاالها 
و خدمات یارانه ای را با توجه به فصل، منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان، متناسب با 

کاهش مصرف به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهد.

و  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  مشترک  پیشنهاد  با  تبصره  این  اجرای  چگونگی 
وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی شامل 
تعیین حد معین برای مصارف مناطق جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف کنندگان و مقدار و قیمت 

مصرف تا دوماه پس از ابالغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

آیین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور 
اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابالغ این قانون به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.
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ماده)21( قانون رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور 
سال تصویب : 1394 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 20448 تاریخ 1394/2/30

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای 
واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانشبنیان و شرکتهای 
صادراتی درحالکار )که در این ماده بهاختصار »واحد« نامیده میشوند(، حداکثر ظرف مدت سه ماه 
از تاریخ ابالغ این قانون، دستورالعمل اجرائی افتتاح حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش را )که به 
اختصار »حساب ویژه« نامیده میشود( در چهارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( مصوب 
1362/8/6 و اصالحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابالغ نماید:

الف- هر واحد تنها میتواند یک »حساب ویژه« در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی 
از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز میشود و موجودی آن صرفًا برای پرداختهای 
قانونی و خرید نهادههای موردنیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح »حساب ویژه« برای هر واحد، 

مانع از داشتن انواع دیگر حسابهای بانکی توسط آن واحد نیست.

ب- بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه موردنیاز برای خرید نهادههای 
موردنیاز تولید یا پرداختهای قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد 
و  حساب  کسری  بهمیزان  واحد،  ویژه  حساب  موجودی  تکافوی  عدم  در صورت  نموده،  پرداخت 

حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید.

تسهیالتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار 
در حسابجاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداختشده، قابل تکرار می باشد. این تسهیالت صرفًا در 
چهارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( و آییننامههای آن قابل 
فروش  از  وجوه حاصل  تدریجی  واریز  از طریق  میتواند  تسهیالت  این  بازپرداخت  است.  پرداخت 

به»حساب ویژه« واحد انجام شود.

پ- حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد 
مالیاتی کشور( و  امور  تأیید سازمان  )مورد  واحد  آن  فعالیت  آخر  میانگین فروش سهساله   )%60(
حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سالهای بعد، براساس 
دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، 

متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شدهباشد، تعیین می شود. 

ت- هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب میشود و مجرم با رأی دادگاه به 
از تسهیالت حساب ویژه محکوم  یا دائم  برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت  جریمه نقدی سه 
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خواهد شد.

ث- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی الزم را برای 
چهارچوب  در  واحدها  درگردش  سرمایه  تأمین  راستای  در  اعتباری  مؤسسات  و  بانکها  کلیه  الزام 
مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یکبار، گزارش عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری در این 

خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
سال تصویب : 1394 مجلس شورای اسالمی 

با عضویت معاون اول رئیس جمهور، نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی  ماده1- شورایی 
و معاون اول رئیس قوه قضائیه به منظور کسب اطالع از برنامه های سه قوه و هماهنگی الزم در 
جهت رفع موانع اجرائی تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور به تناسب وظایف و اختیارات قانونی هر 

قوه تشکیل می شود. 

ماده2- کارگروه مشترکی از قوای سه گانه با انتخاب شورای مذکور در ماده )1( ظرف مدت شش 
ماه پس از ابالغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب نظران، 
قوانین و مقررات مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصالح، 
پاالیش و یا لغو موارد مغایر و تنقیح موارد منطبق با این سیاست ها، اقدام قانونی متناسب با اختیارات 

هر قوه را به صورت پیشنهاداتی به ریاست آن قوه در ضمن گزارش های سه ماهه ارائه دهد. 

ماده3- دولت مکلف است اجرای قوانین مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت 
قرار داده و در لوایح ارسالی خصوصًا برنامه های پنجساله و بودجه های سنواتی، این سیاست ها و 
احکام قانونی مربوط را مد نظر قرار دهد. بدین منظور با هماهنگی شورای مذکور در ماده )1( و 
اقتصاد  تحقق  میزان  به  مربوط  کارشناسی صاحب نظران، شاخصهای  نظر  لزوم کسب  در صورت 

مقاومتی را تعیین و به صورت مستمر پایش نماید. 

ماده4- شورای مذکور در ماده )1( موظف است تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته 
و برنامه های یکساله هر قوه را در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، بررسی، جمع بندی و به 

منظور اطالع عموم، جهت قرائت در صحن علنی به مجلس شورای اسالمی ارائه کند. 
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ماده )149( قانون مالیاتهای مستقیم )به همراه اصالحیه سال 95(
سال تصویب: 1394 مجلس شورای اسالمی 

آن قسمت از دارایی های استهالک پذیر که بر اثر به کارگیری یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون 
استهالک  قابل  تأسیس،  هزینه های  و همچنین  می یابد  تقلیل  آن  ارزش  قیمت ها  تغییر  به  توجه 
بوده و هزینه استهالک آنها جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. مقررات مربوط به 
استهالک های دارایی های استهالک پذیر شامل جداول استهالک ها و چگونگی اجرای آن با رعایت 
استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و ظرف مدت شش ماه از 

تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

تبصــره 1- افزایــش بهــای ناشــی از تجدیــد ارزیابــی دارایی هــای اشــخاص حقوقــی، 
و نیســت  بردرآمــد  مالیــات  پرداخــت  مشــمول  حســابداری  اســتانداردهای  رعایــت   بــا 

هزینــه اســتهالک ناشــی از افزایــش تجدیــد ارزیابــی نیــز بــه عنــوان هزینــه قابــل قبــول مالیاتی 
ــی نمی شــود. تلق

در زمان فروش یا معاوضه دارایی های تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت قیمت فروش و ارزش 
دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره در مورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهالک دارایی های تجدید 
ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می شود، 
به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون 

)1395/1/1(به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 2- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهالک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آالت، 
زیانی متوجه مؤسسه گردد، زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارایی منهای حاصل فروش 
)در صورت فروش( یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال است. حکم این تبصره در 
مورد دارایی های تجدید ارزیابی شده نسبت به ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی جاری است.

ماده )132( قانون مالیاتهای مستقیم )به همراه اصالحیه سال 95(
سال تصویب: 1394 مجلس شورای اسالمی 

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی 
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یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری 
صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها 
و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای 
آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می شود  از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به 
مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد.

الف- منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، 
دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این 
قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و سازمان مذکور نیز مکلف 
به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، بر اساس مستندات، مدارک و اظهانامه 
مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود. 

ب- مالیـات بـا نـرخ صفـر بـرای واحدهـای تولیـدی و خدماتـی و سـایر مراکـز موضـوع ایـن 
مـاده کـه دارای بیـش از پنجـاه نفـر نیـروی کار شـاغل باشـند چنانچـه در دوره معافیـت، هـر 
سـال نسـبت بـه سـال قبـل نیـروی کار شـاغل خـود را حداقـل پنجـاه درصـد )50%( افزایـش 
نیـروی کار افزایـش کارکنـان یـک سـال اضافـه می شـود. تعـداد  ازای هـر سـال  بـه   دهنـد، 

شـاغل و همچنیـن افزایـش اشـتغال نیـروی کار در هـر واحـد بـا تأییـد وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی و ارائـه اسـناد و مـدارک مربـوط بـه فهرسـت بیمـه تأمیـن اجتماعـی کارکنـان محقـق 
می شـود. در صـورت کاهـش نیـروی کار از حداقـل افزایـش مذکـور درسـال بعـد کـه از مشـوق 
مالیاتـی ایـن بنـد اسـتفاده کرده باشـند، مالیات متعلق در سـال کاهـش، مطالبه و وصول می شـود. 

افـرادی کـه بازنشسـته، بازخریـد و مسـتعفی می شـوند کاهـش محسـوب نمی گـردد.

پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور موضوع این 
ماده واقع در شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی به مدت دو سال و در صورت استقرار 
شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت سه سال افزایش 

می یابد.

ت- شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق 
آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی 
اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه ای است که توسط سازمان امور 

مالیاتی تهیه می شود.

ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاری های اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده عالوه 
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بر دوره حمایت از طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته 
و سایر مناطق به شرح زیر مورد حمایت قرار می گیرد:

 1- در مناطق کمتر توسعه یافته:

مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که 
جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه 
قانون و تبصره های آن  این  با نرخ های مقرر در ماده )105(  از آن، مالیات متعلقه  بعد  می شود و 

محاسبه و دریافت می شود.

2- در سایر مناطق:

پنجاه درصد )50%( مالیات سال های بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ 
صفر و پنجاه درصد )50%( باقی مانده با نرخ های مقرر در ماده )105( قانون مالیات های مستقیم و 
تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، 
معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می یابد و بعد از آن، صددرصد )100%( مالیات متعلقه 

با نرخ های مقرر در ماده )105( این قانون و تبصره های آن محاسبه و دریافت می شود.

بند  این   )2( و   )1( جزءهای  مالیاتی  مشوق  از  غیردولتی،  حقوقی  اشخاص  نقل  و  حمل  درآمد 
برخوردار می باشند.

اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل از این اصالحیه تأسیس شده اند، در صورت 
سرمایه گذاری مجدد از مشوق این ماده می توانند استفاده کنند.

هرگونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذی ربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و 
ایجاد دارایی های ثابت به استثنای زمین هزینه می شود، مشمول  نوسازی واحدهای مذکور برای 

حکم این بند است.

ج- استثنای زمین مذکور در انتهای بند )ث( در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در 
واحدهای حمل و نقل، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری صرفًا به میزان تعیین شده 

در مجوزهای قانونی صادر شده از مراجع ذی صالح، جاری نمی باشد.

چ- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی 
این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمه های آن مطالبه و وصول 
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می شود.

ح- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی 
با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج 
درصد )5%( مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد )10%( به مشوق این ماده به نسبت 

سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد )50%( اضافه می شود.

به  نسبت  ایران  در  داخلی  تولیدی  واحدهای  از ظرفیت  استفاده  با  که  خارجی  خ- شرکت های 
تولید محصوالت با نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد )20%( از محصوالت 
تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات 
با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه 
درصد )50%( تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصوالت تولیدی در 

مدت مذکور در این ماده برخوردار می باشند.

معدنی  و  تولیدی  واحدهای  درآمد  ماده شامل  این  و مشوق های موضوع  مالیاتی  نرخ صفر  د- 
مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان 
و سی کیلومتری مراکز سایر استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصدهزار نفر جمعیت بر اساس 

آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمی شود.

فناوری  و  علمی  معاونت  و  وزارتخانه های ذی ربط  تأیید  با  اطالعات  فناوری  تولیدی  واحدهای 
رئیس جمهور در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می باشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و 
معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی 
نرخ صفر محاسبه  با  تهران  استان  و شهرک های مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز 

می شود و از مشوق های مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می باشند.

درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرک های صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو 
یا چند استان یا شهر قرار می گیرند، مالک تعیین محدوده به موجب آیین نامه ای است که حداکثر 
سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
اقتصادی و داریی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول 
در هر برنامه پنجساله،توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی 
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و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیأت 
وزیران می رسد و تا ابالغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با 
تأیید مراجع قانونی ذی ربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمتر توسعه یافته است.

از  بهره برداری  پروانه  ماده  این  اجرای  از  قبل  که  جهانگردی  و  ایرانگردی  تأسیسات  کلیه  ر- 
مراجع قانونی ذی ربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس از تاریخ الزم االجراء شدن این ماده 
از پرداخت پنجاه درصد )50%( مالیات بر درآمد ابرازی معاف می باشند. حکم این بند نسبت به درآمد 

حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.

قانونی  مراجع  از  مجوز  دارای  زیارتی  و  گردشگری  دفاتر  ابرازی  درآمد   )%100( ز- صددرصد 
ذی ربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده 

باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات می باشد.

ژ- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفًا شامل درآمد ابرازی به جز درآمدهای کتمان شده 
قوانین  قانون و سایر  این  با نرخ صفر منظور در  مالیاتی  احکام  این حکم در مورد کلیه  می باشد. 

مجری است.

س- معادل هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای 
تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط که در قالب قرارداد منعقده با 
دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات 
انجام  و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور 
می شود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه ها و یا 
مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها 
کمتر از پنج میلیارد )5.000.000.000( ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد )10%( مالیات ابرازی 
سال انجام هزینه مذکور بخشوده می شود. معادل مبلغ منظور شده به حساب مالیات اشخاص مذکور، 

به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.

دستورالعمل اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی 
و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

می رسد.

تبصره 1- کلیه معافیت های مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور 
در این ماده از ابتدای سال 1395 اجراء می شود.
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تبصره 2- آیین نامه اجرایی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس 
از ابالغ قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری 

سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند  )و(  تبصره 5  قانون بودجه سال 1394   
سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 20403تاریخ 1393/12/28

به صندوق توسعه ملی در سال 1394 اجازه داده می شود تا نسبت به اعطای تسهیالت ارزی 
شقوق مختلف حمل  برای طرحهای توسعه ای  تعاونی  یا  و  به سرمایه گذاران بخش خصوصی 
و نقل بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان ها و شرکتهای 
تابعه و ذی ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهالک اصل سرمایه و سود آن از 

استفاده کنندگان اقدام کند.

بند )الف( تبصره 6  قانون بودجه سال 1394
سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 20403تاریخ 1393/12/28

به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی 
و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 
1376/6/30 تا سقف یکصد هزار میلیارد )100.000.000.000.000 ( ریال برای اجرای طرحهای 
انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین نفت و 
گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، 
طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب شیرین کن، تکمیل شبکه جمع آوری 
تکمیل طرحهای  و  احداث  برق،  نیروگاههای  و فاضالب،  انتقال فاضالب، تصفیه خانه های آب  و 
نیمه تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، 
اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسالمی و با رعایت ماده )88 ( قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد، با تضمین خود درخصوص اصل 

و سود، منتشر نمایند.
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بند )ب( تبصره 6  قانون بودجه سال 1394
سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 20403تاریخ 1393/12/28

اوراق  ریال  میلیارد)50.000.000.000.000(  هزار  پنجاه  مبلغ  تا  می شود  داده  اجازه  دولت  به 
مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای 
توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را 
به ردیف شماره 310102 جدول شماره )5 ( این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک 
دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مندرج در پیوست شماره )1 ( این قانون اختصاص می یابد تا براساس 
مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش 

دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

بند )ل( تبصره 6  قانون بودجه  سال 1394
سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 20403تاریخ 1393/12/28

به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان 
خطوط  و  آزادراهها  طرحهای  اجرای  جهت  ریال   )  15.000.000.000.000( میلیارد  هزار  پانزده 
ریلی و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مزبور از محل عواید حاصل از طرحهای مذکور 
)حق دسترسی و عوارض آزادراههای احداث شده و خطوط ریلی ( با رعایت مفاد قانون نحوه انتشار 

اوراق مشارکت اقدام کند.

ماده )70( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت 2

سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي 20401 تاریخ 1393/12/6

تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و  به منظور نگهداری راههای کشور و تالش در جهت 
کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری 
و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش آالیندگی محیط زیست 
و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده ای، بیست درصد)20%( قیمت نفت گاز)گازوئیل( به استثنای 
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مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران محاسبه و دریافت می شود. منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در 
قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی 
خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای 

اجرائی ذی ربط با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص می یابد.

ماده )67( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 20401 تاریخ 1393/12/26

حمل و نقل  امر توسعه  از سرمایه گذاری در  به منظور جلب مشارکت سرمایه گذاران و حمایت 
ریلی، به شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شهرداری ها اجازه داده می شود تا در مقابل اخذ 
تضمین های الزم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای بودجه عمومی دولت 
نسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت مربوط به سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی در این بخش 
و استفاده از ابزار کمکهای فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن طرحهای مورد نظر و تضمین اثر 

نوسانات نرخ ارز در سرمایه گذاری های مزبور اقدام کنند.

ماده)27( و )28( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت 2

سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی –   شماره روزنامه رسمي 20401 تاریخ 1393/12/26

ماده27ـ به دولت اجازه داده می شود اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده 
مالی  تأمین  تعیین نحوه  با  اقتصاد  قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای  قالب  بهره برداری در 
دوره ساخت )فاینانس(، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت 
استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتًا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی 

با حفظ کاربری

ب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل 
عرضه توسط بخش غیردولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری
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ج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره برداری و یا بهره برداری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای 
قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

تبصره1ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانه داری کل کشور و از 
محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می شود و نیز اعتبار 
اداره شده  وجوه  و  تسهیالت  قالب  در  سرمایه ای  دارایی های  تملک  به طرحهای  مربوط  ردیفهای 
شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیالت و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای 
اقتصاد به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایه ای و 
اموال غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اختصاص 

است.

تبصره2ـ کمکهای بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی شود و مشمول پرداخت 
مالیات بر درآمد نیست.

ماده28ـ

الف ـ در ماده)2( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )1( مصوب 
1384/8/15، بعد از عبارت »شرکتهای دولتی« عبارت »و شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق 
اضافه  ریالی«  اسنادی  اعتبارات  گشایش  و  دولتی  عمرانی  طرحهای  اجرای  برای  صرفًا  استانی 

می شود.

ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی 
و موارد ضروری یا از محل تنخواه گردان خزانه با رعایت ساز و کار موضوع ماده)30( قانون برنامه 

و بودجه مصوب 1351 مجاز است.

جـ  شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده)5( قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل 
کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد )50%( سود پیش بینی 
شده را هر سال با ساز و کار ماده)4( این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای 
بخش  میزان سهام  تناسب  به  است،  غیردولتی  بخش  به  متعلق  آنها  از سهام  قسمتی  که  دولتی 
غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیردولتی  از پنجاه درصد 
بخش  به سهامداران  دولتی ذی ربط  توسط شرکتهای  باید  مذکور  ویژه(  ابرازی)سود  )50%( سود 
یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم 

مصوب 1366 و اصالحات بعدی آن است.
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د ـ اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای 
مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی 
درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یادشده براساس 
و  ابالغ  در حدود  و  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت  سازمان  با  دستگاه  متبادله  موافقتنامه های  مفاد 
تخصیص اعتبار از سوی سازمان مذکور، با رعایت ساز و کار موضوع ماده)30( قانون برنامه و بودجه 

مصوب 1351 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.

 )70( ماده  جمله  از  مختلف  مقررات  و  قوانین  اجرای  در  پرداخت  و  تعهد  هرگونه  انجام  ـ  هـ 
قانون درخصوص  الزامات  اعتبارات مصوب و  قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف 

محدودیت های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه های متبادله، ممنوع است.

وـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه 
هـر سال، شرکتهای دولـتی زیانده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دالیل قانونی ضرورت 
دارد را احصاء و به هیأت    وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده با پیشنهاد سازمان 
یا  واگذاری سهام  قالب  در  قانونی دولت  اختیارهای  از  استفاده  با  و  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت 

انحالل شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می شود.

زـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند 
موارد زیر را رعایت کنند:

هزینه  به  نسبت  غیردولتی  بخش  به  تصدی ها  و  مدیریت  وظایف،  امور،  واگذاری  اولویت  1ـ 
مستقیم اعتبارات عمومی

اداره  شده نسبت به  اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه  2ـ 
روشهای پرداخت و کمک بالعوض

توسط  سنواتی،  بودجه  قوانین  در  مندرج  ارقام  بر  مازاد  مالی  بار  هرگونه  تحمیل  و  ایجاد  ـ  ح 
تضمینی  خرید  قبیل  از  مختلف  موارد  در  دولت  مباشر  دستگاههای  جمله  از  اجرائی  دستگاههای 
و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیر آن، ایفای 
تعهدات خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، 
ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و 
مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول 

مجازات مربوط می شود.
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ط ـ

1ـ اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد 
)10%( از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای 

مذکور با رعایت ماده)22( قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

2ـ اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی های مالی و هزینه ای مندرج در قوانین 
بودجه سنواتی حداکثر ده درصد )10%( از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک 
دارایی های مالی و هزینه ای توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل 

کشور قابل افزایش است.

3ـ حداکثر نیم درصد )0/5%( از اعتبارات هزینه ای  و اختصاصی تخصیص یافته بودجه عمومی 
بودجه  تخصیص یافته  سرمایه ای  دارایی های  تملک  اعتبارات  از   )%1( یک درصد  حداکثر  دولت، 
عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد )0/25%( از مجموع  هزینه های  شرکتهای دولتی، 
حداکثر نیم درصد )0/5%( از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد )%50( 
از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی تخصیص یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با 
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و 
سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت »قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب 
دولت مستثنی هستند مصوب  مقررات عمومی  سایر  و  قانون محاسبات عمومی  رعایت  از  قانون 

1364« هزینه می شود.

تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهشهای کاربردی در چهارچوب سیاستها و 
اولویت های نقشه جامع علمی کشور هزینه می شود.

ی ـ دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر 
متن  جدید،  سرمایه ای  دارایی های  تملک  و  مالی  هزینه ای،  از  اعم  ابالغی  اعتبار  اساس  بر  سال 
پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی 
ابالغی سازمان  و دستورالعمل های  فرمها، شرایط  در چهارچوب  مربوط  مقررات  و  قوانین  و سایر 
در  است  برنامه ریزی کشور موظف  و  نمایند. سازمان مدیریت  ارائه  برنامه ریزی کشور  و  مدیریت 
صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابالغ آن 
اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصالح و 

ابالغ موافقتنامه نهائی که الزم االجراء است، به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

تبصره ـ در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای 
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گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، برای اعتبارات هزینه ای، بودجه تفصیلی مورد تأیید هیأت     

امناء، مالک عمل می باشد.

ک ـ به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست 
محیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده می شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب 
مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و خارجی با 
رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه های توسعه اقدام کنند. صدور اوراق 
یادشده منوط به تأیید بانک یادشده و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بوده و بازپرداخت و 
تضمین اصل و سود این اوراق با شرکـتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسالمی 
 با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده)87( قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الزامی است.

تبصره ـ چنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی 
نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد، خزانه داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور 
را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را پرداخت 

کند.

لـ  به دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می شود اعتباراتی 
که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای 
خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و اعتباری 
پیش بینی شده است، برای پرداخت تسهیالت تلفیقی و یارانه  سود تسهیالت به صورت وجوه اداره شده 
از طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولتی قرار دهند. 
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط تسهیالت و میزان حمایت در 
قالب یارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق های مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

م ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی 
مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، 
گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و 
دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده)10( قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد )3%( و اعتبارات موضوع ماده)12( قانون تشکیل 
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سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 1387 را به دو درصد )2%( افزایش دهد. اعتبارات مذکور با 
پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور )ظرف مدت ده روز( و تصویب 
هیأت    وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال 1395 بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی 
که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به 
جمعیت هالل احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی 

و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

ن ـ تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی 
و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو 
و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و 
صندوق های بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است 
که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه 
اعتبار  بر  زائد  تعهد  حکم،  این  برخالف  اجرائی  دستگاه  اقدام  باشد.  شده  تأمین  ذی ربط  اجرائی 

محسوب می شود.

س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای 
وابسته و تابع آنها ممنوع است.

پوشش  تحت  پژوهشی  و  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاهها  از  یک  هر  به  که  مبالغی  ـ  ع 
اعتبارات  از محل  آموزش پزشکی  و  بهداشت، درمان  و  فناوری  و  وزارتخانه های علوم، تحقیقات 
ابالغ  از  پس  می شود،  پرداخت  متمرکز  ردیفهای  ذیل  سرمایه ای  دارایی های  تملک  و  هزینه ای 
به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه 

براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.

ماده)23( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت 2

سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی  –   شماره روزنامه رسمي 20401 تاریخ 1393/12/26

ماده23ـ پیشنهاد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت 
موارد زیر امکان پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف کّمی و اعتبارات طرحهای    تملک  دارایی های سرمایه ای جدید با رعایت 
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مواد )22( و )23( قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی 
اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی )حجم کار و زمانبندی اجراء(، 
اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از 
تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد 
نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می گردد، به تفکیک سالهای برنامه های توسعه و 

سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست  محیطی الزم برای طرحهای   
از  بعد  زیست طی شش ماه  عالی حفاظت محیط  تأیید شورای  از  را پس   تملک دارایی سرمایه ای 
الزم االجراء شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت ابالغ به دستگاههای 
تملک  طرحهای  طراحی  در  آن  مفاد  رعایت  به منظور  مشاور  مهندسین  شرکت های  و  اجرائی 

دارایی های سرمایه ای خود اعالم نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه های طرحهای تملک  دارایی های سرمایه ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح 
دوران  در  یک بار  فقط  نیاز  مورد  فنی  مشخصات  و  فیزیکی  پیشرفت  مصوب،  اعتبارات  عملیات، 
برنامه های توسعه انجام می پذیرد. این موافقتنامه ها برای دوران اجراء معتبر و مالک عمل خواهد 

بود. اطالعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصالحیه موافقتنامه ها نیز درج می شود.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای برای سالهای باقی مانده اجرای 
طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور منظور می شود.

ج ـ موافقتنامه هایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله 
می شوند، جنبه اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد 
استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط 
و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیأت    وزیران با رعایت مفاد بند)الف( این 

ماده بالمانع است.

تابع  دفاع  بخش  و  محرمانه  سرمایه ای  تملک دارایی های  طرحهای  موافقتنامه های  مبادله  ـ  د 
و  مدیریت  سازمان  و  مسلح  نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  به پیشنهاد  که  است  دستورالعملی 

برنامه ریزی کشور به تأیید هیأت    وزیران می رسد.

توجیهی  گزارش های  از  خالصه ای  است  موظف  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  هـ  ـ 
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طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می شود، به استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال 
پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطالع رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران 

قرار دهد.

وـ تصویب طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور، منوط به پیش بینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار 
سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح )برحسب سال( 

کمتر نشود.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را 
به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند.

ماده)5( قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت 2

سال تصویب : 1393 مجلس شورای اسالمی – شماره روزنامه رسمي 20401 تاریخ 1393/12/26

می شود،  داده  اجازه  کشوری  خدمات  مدیریت  قانون   )5( ماده  موضوع  اجرائی  دستگاههای  به 
برگزاری  از طریق  را  مازاد ورزشی  و  رفاهی و مجتمع های فرهنگی، هنری  و  واحدهای خدماتی 
مزایده به اشخاص صاحب صالحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت 
بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون های ورزشی، 
رده های مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار نماید. نظارت 
رعایت حقوق  و همچنین  این مؤسسات  و خدمات رسانی  بهره برداری  استانداردهای  و  کاربری  بر 
مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه 
حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمدـ هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت 
ملی یا استانی پیش بینی می شود، به دستگاههای اجرائی ذی    ربط ملی یا استانی اختصاص می یابد تا 

در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه شود.

درآمدهای  به  اجاره بها  وجوه  واریز  و  تعیین  واگذاری،  نحوه  شامل  ماده  این  اجرائی  آیین نامه 
عمومی نزد خزانه داری کل کشور، نحوه تعیین صالحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان 
با  پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت  
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وزیران می رسد.

جزء )1( بند )ق( تبصره )2(  قانون  بودجه سال 1393 
سال تصویب : 1392 مجلس شورای اسالمی

در سال 1393 اجازه داده می شود:

1-  وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله 
افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پاالیش نفت خام 
و میعانات گازی و محصوالت پتروشیمی، رشد صادرات فرآورده های نفتی و جلوگیری از سوختن 
گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآورده های نفتی ذی ربط تا سقف 
یکصد میلیارد )100.000.000.000( دالر به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم)44(  قانون اساسی اقدام به سرمایه گذاری به روش بیع متقابل، 
برنامه  قانون   )214( ماده  )ب(  بند  موضوع  روشهای  یا  و    )BOT(تحویل و  بهره برداری  ساخت، 
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا 
صادرات برای بلندمدت )حداقل ده سال( قرارداد منعقد و یا مجوزهای الزم را برای سرمایه گذاری 
صادر نماید و همچنین به منظور اجرای طرحهای بهینه سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش 
مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت )با اولویت صنایع انرژی بر( و حمل و نقل عمومی 
و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از 
CNG )با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری( و تولید خودروهای کم مصرف، 
به وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم)44(  
قانون اساسی با متقاضیان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات 

ساخت داخل، قرارداد منعقد نماید.

توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی، زمان بندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در 
هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت به تصویب شورای اقتصاد می رسد.

تعهد بازپرداخت اصل سرمایه گذاری های موضوع این بند به عهده دولت بوده و شرکت ملی نفت 
ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی حاصل شده )نفت خام معادل( را در هر پروژه پس 
از اعالم وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایه گذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت 

)خزانه داری کل کشور( منظور و تسویه حساب می نماید.

به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی 
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اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی با سرمایه گذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.

طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون )500.000.000( دالر یا معادل 
ریالی آن به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد می رسد.

بند )126( قانون بودجه سال 1392
سال تصویب : 1391 مجلس شورای اسالمی

فصل هفتم - بودجه و نظارت 

اسالمي  جمهوري  توسعه  پنجم  پنجساله  برنامه  قانون  ماده)214(  بند»ب«  اجراي  در   -126
ایران و به منظور استفاده از ظرفیت هاي بخش غیردولتي، کلیه دستگاه هاي اجرایي مکلفند براي 
شروع عملیات اجرایي پروژه ها و طرح هاي تملک دارایي  سرمایه اي ملي خود و یا طرح هاي بزرگ 
مصوب)مجمع و یا دولت از محل منابع داخلي( شرکت هاي دولتي با رعایت مواد )22( و )23( قانون 
برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 و قانون برگزاري مناقصات به روش ذیل اقدام کنند: 

پروژه  به شرکت  را  )پروژه ها(  بهره برداري طرح ها  و  اجراء  مالي،  منابع  تأمین  قرارداد   -126-1
صاحب صالحیت که صرفًا به همین منظور تأسیس مي شود واگذار کنند و با آنها براي پیش خرید 
تأسیسات احداثي)نوع الف(، اجاره درازمدت تمام یا بخشي از تأسیسات)نوع ب(، خرید درازمدت و یا 
پیش خرید کاال و خدمات تولیدي آن طرح )نوع  ج(، بهبود کارآیي آب و انرژي)نوع د( و یا سایر انواع 

مشارکت بخش عمومي با بخش خصوصي براي ارائه خدمات عمومي)نوع هـ( اقدام  کنند. 

یا  و  قرارداد  مبلغ  یک چهارم  حداقل  سرمایه  با  سهامي خاص  شرکت  پروژه  شرکت   -1 تبصره 
شرکت تضامني  است که توسط مؤسسات و شرکت هاي سرمایه گذاري، مشاوره اي، پیمانکار و یا 

سازنده براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس مي شود. 

تبصره 2- قیمت گذاري کاالها و خدمات تولیدي این پروژه ها و طرح ها که به طور مستقیم به 
عموم عرضه مي شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کاال یا خدمت 

تعیین مي شود. 

تبصره 3- دولت مجاز است صرفًا در قرارداد نوع)هـ( پس از پیش بیني ردیف بودجه کمک هاي 
فني و اعتباري به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادي به شرکت پروژه تا 

چهل درصد)40%( مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار براي ساخت، کمک مالي اعطاء کند. 
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تبصره 4- مشارکت دولت و دستگاه هاي دولتي در سهامداري و مدیریت شرکت پروژه ممنوع 
است. 

تبصره 5- به کارگیري روش هاي موضوع این بند در پروژه هاي)طرح هاي( استاني ویژه و استاني 
بالمانع است. 

2-126- تــأمین منابع مـالي اجراي طرح ها طبق دستورالعمل هاي ابالغي موضوع ماده )23( 
قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد )با رعایت کمک دولت در نوع هـ( به عهده شرکت 

پروژه طرف قرارداد مي باشد. 

3-126-زمین مورد نیاز طـرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرایي تأمین و 
به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع  بهره برداري از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار مي گیرد، در 

غیر این صورت تأمین زمین براي اجراي طرح، جزئي از موضوع قرارداد خواهد بود. 

4-126- دولت موظف است حداکثر دوماه پس  از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزي 
و نظارت راهبردي رییس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارایي و بانک مرکزي جمهوري اسالمي 
اعتبارات اسنادي ارزي و ریالي به نفع شرکت پروژه و  بند را شامل گشایش  این  ایران آیین نامه  
یا برقراري تسهیالت الزم )أخذ وام و خطوط اعتباري توسط شرکت پروژه( و توثیق قراردادهاي 
برساند. در هر  به تصویب  را  بانک هاي عامل  در  وثائق الزم  از  به عنوان بخشي  بند  این  موضوع 
صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالي احداث و اجراي طرح ها به استثناي سهم کمک مالي دولت 

)از پیش تعیین شده( بر عهده مشارکت )کنسرسیوم( برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است. 

5-126- هزینه هاي مطالعات و نظارت دستگاه هاي اجرایي بر اجراي طرح برعهده دستگاه است. 
همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت هاي آتي قراردادهاي مذکور 
از طریق گشایش اعتبار اسنادي بوده و یا مقدم بر سایر پرداخت هاي دستگاه هاي اجرایي از محل 

اعتبارات و منابع دستگاه ها و ردیف هاي مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت مي گردد. 

مبالغ  پرداخت  بر  مبني  اجرایي  دستگاه  تعهد  گواهي  است  مکلف  اجرایي  دستگاه  ذي حساب 
مشخص در سررسیدهاي معین شده در قراردادهاي موضوع این بند را براي ارائه به مؤسسات مالي 
و بانک ها به عنوان وثیقه )مکمل وثیقه موضوع جزء 4-126( براي دریافت تسهیالت توسط شرکت 

پروژه صادر نماید. 

تبصره - پرداخت هاي قراردادهاي )نوع د(صرفًا براساس و از محل منابع حاصل از صرفه جویي 
ناشي از اجراي قرارداد ذي ربط صورت مي گیرد. 
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6-126- پس  از احداث پروژه در صورت توافق طرفهاي قراردادهاي موضوع این بند، شرکت 
پروژه مجاز است متناسب با سهم)آورده( خود امتیازات، حقوق، مستحدثات، دارایي، منافع و تعهدات 
را به اشخاص ثالث داراي صالحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایي 

و منافع براي أخذ تسهیالت و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید. 

تبصره 1- پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکاي شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب 
صالحیت با توافق طرفهاي قرارداد بالمانع است. 

تبصره 2- در طول دوره اجراء و پس  از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع 
پروژه به منظور تأمین منابع مالي ارزي و ریالي براي اجراي پروژه با توافق طرفهاي قرارداد و حفظ 

مسؤولیت هاي شرکت پروژه در قرارداد بالمانع است. 

7-126- مشارکت )کنسرسیوم( مؤسس شرکت پروژه موضوع این بند صرفًا با برگزاري مناقصه 
مالي  ارزیابي  مي شود.  انتخاب  قبول(  قابل  مالي  مدل  و  بازرگاني  فني  پیشنهاد  )با  مرحله اي  دو 
مناقصات براساس کمترین ارزش حال کل پرداختي به شرکت پروژه) از جمله هزینه بیمه احتمالي 
ساخت  دوره  تسهیالت  سود  و  هزینه  آتي،  پرداخت هاي  قرارداد،  عقد  سال  پیش پرداخت  قرارداد، 
بیست وپنج درصد)%25(  تا  پانزده درصد)%15(  ساالنه  نرخ  احتساب  با  مورد(  حسب  بهره برداري  و 

صورت مي گیرد. 

تبصره 1- پیشنهاد مالي مناقصه گران باید متضمن گواهي رسمي مؤسسات سرمایه گذاري و مالي 
و یا بانک هاي داراي مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و یا بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران 

در خصوص تأمین مالي پروژه باشد. 

تبصره 2- پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمک هاي دولت به شرکت پروژه قبل  از بهره برداري 
از طرح صرفًا در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورت مي گیرد. 

تبصره 3- برنده در مناقصه )نوع د( براساس مناسب ترین نسبت ارزش  حال باز پرداخت پیشنهادي 
به ارزش  حال هزینه هاي آب یا انرژي صرفه جویي شده خواهد بود. 

8-126- شرکت هاي مشارکت کننده در مناقصه ها و شرکت پروژه  طرف قرارداد باید حسب مورد 
براساس دستورالعمل هاي ابالغي، تشخیص صالحیت شده باشند. همچنین اجراء و احداث طرح هاي 
موضوع این بند صرفًا توسط پیمانکاران صاحب صالحیت و با رعایت استاندارد هاي الزم صورت 

گیرد. 

9-126- دستگاه هاي اجرایي موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرایي، 
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نرخ ساالنه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالي مناقصه گران، مبلغ پیش  پرداخت عقد قرارداد و 
همچنین زمانبندي، مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالي دولت به پروژه)نوع هـ( را مشخصًا در اسناد 

مناقصه به همه مناقصه گران اعالم نمایند. 

10-126- دستگاه هاي اجرایي در مورد ادامه اجراي طرح هاي نیمه تمام که براساس مواد)46(، 
)47( و )48( شرایط عمومي پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا خاتمه یافته باشند 

نیز مجازند براساس این بند اقدام کنند. 

در مورد پیمانکاراني که قراردادشان خاتمه یافته و مجدداً به روش این بند در مناقصه همان پروژه 
برنده مي شوند، به میزان دو درصد)2%( مبلغ برآورد ساخت، به عنوان تشویق به مبلغ قرارداد جدید 

آنها اضافه مي شود. 

تجمیع  امور  است  موظف  رییس جمهور  راهبردي  نظارت  و  برنامه ریزي  معاونت   -126-11
اطالعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین ها، تدوین دستورالعمل ها، تشخیص صالحیت شرکت ها، 
هماهنگي بین دستگاه ها و پشتیباني راهبردي از مشارکت عمومي- خصوصي براي راه اندازي فرآیند 
سرمایه گذاري، ساخت و بهره برداري را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شوراي 

اسالمي ارائه کند. دستگاه هاي اجرایي موظفند هماهنگي الزم با آن معاونت را به عمل آورند. 

 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و 
تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیاتهای مستقیم

سال تصویب : 1391 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 19659 تاریخ 91/06/09

ماده1ـ عبارات و اصطالحات این قانون در معانی مشروحه زیر به کار می رود:

      1ـ طرح )پروژه(: عبارت از مجموعه فعالیت های هدفدار مهندسی، طراحی پایه، مفهومی، 
تفصیلی، پژوهشی، خرید ماشین آالت، تجهیزات و لوازم، پیمانکاری عملیات عمرانی، اجراء، آزمایش، 
راه اندازی و یا بخشی از انجام مراحل فوق است که به احداث یک واحد جدید منجر شود و یا توسعه، 

بهبود، افزایش ظرفیت تولید یا بهره برداری یک واحد را موجب گردد.

      2ـ ارجاع کار: عبارت از واگذاری مسؤولیت انجام طرح )پروژه( است.

      3ـ شـرکت ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صددرصد 
)100%( سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.
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      4ـ شرکت خارجی: عبارت از شرکتهای خارجی که صد در صد )100%( سهام آنها متعلق 
به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسالمی ایران در کشور 

فعالیت می کنند.

      5 ـ شرکت خارجی ـ ایرانی: عبارت از شرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور است 
که بیش از پنجاه و یک درصد )51%( سهام آن متعلق به شرکتهای خارجی مورد قبول جمهوری 

اسالمی ایران و بقیه سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است.

      6 ـ شرکت ایرانی ـ خارجی: عبارت از شرکت ثبت شده در ایران است که بیش از پنجاه و 
یک درصد )51%( سهام آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و بقیه سهام آن متعلق به 

اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی است.

       7ـ کار در داخل کشور: سهم ارزش فعالیت های مختلف اقتصادی به جز ارزش زمین، 
ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص 

ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجراء می شود.

      8 ـ تولید داخلی: عبارت از تولید کاال، تجهیزات، خدمات یا محصوالتی اعم از سخت افزار، 
نرم افزار، فناوری و نشان »برند« است که صد در صد )100%( آن با طراحی متخصصین ایرانی یا 

به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می شود.

      9ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاری است که در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار 
می گیرد.

      10ـ تجهیزات: به لوازم و ماشین آالت دارای ویژگی های فناورانه اعم از نرم افزار و سخت 
افزار اطالق می شود.

      11ـ کاال: عبارت از هر گونه مواد نیمه ساخته یا ساخته شده و اجناسی است که در ساخت 
و تکمیل پروژه به مصرف می رسد.

      12ـ محصوالت کشاورزی: به تولیدات دامی، طیور، شیالت، زنبورداری و محصوالت زراعی 
و باغی و وابسته به آنها اطالق می شود.

      13ـ فرآورده: عبارت از هرگونه تولید صنعتی از مواد خام یا مواد اولیه فرآوری شده است.

تولیدی،  مهندسی،  فنی،  پژوهـشی، طراحی،  توان  از  استفاده  منـظور حداکثر  به  ماده2ـ        
یا  دولتی  شرکتهای  مؤسسات،  ها،  سازمان  ها،  وزارتخانه  کلیه  کشور  اجرائی  و  خدماتی  صنعتی، 
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وابسته به دولت موضوع ماده )4( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و اصالحات و 
الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده )5( قانون موصوف، 
مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، سازمان ها، بنگاه ها، صنایع، 
کارخانجات و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول 
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل وزارت نفت و شرکتهای تابعه، شرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران، شرکت ملی فوالد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از این که قانون خاص خود را داشته 
و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و  شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمین 
کاالهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تأسیساتی، 
تأمین تجهیزات کلیه پروژه های کشور اعم از این که از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای 
خود و یا از اعتبارات و تسهیالت ارزی و ریالی دستگاههای مزبور یا زمینهای منابع طبیعی و سایر 

امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

      تبصره ـ شرکتها، صنایع، کارخانجات، موسسات بخش خصوصی و تعاونی و شرکتهای مندرج 
در بندهای )3(، )4(، )5( و )6( ماده )1( این قانون که در اجرای پروژه ها یا طرحهایی از تسهیالت 
ارزی یا ریالی دولت استفاده می کنند به میزان تسهیالت و امکانات دولتی مورد استفاده مشمول 

این قانون می شوند.

      ماده3ـ دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند در صورت نیاز به تولیدات غیرداخلی، 
فهرست کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها را به طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت 

اعالم نمایند تا در صورت صرفه و صالح برای تولید آنها برنامه ریزی شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری سازمان ها، انجمن ها، اتحادیه )سندیکا(
های تولیدی و خدماتی مرتبط، هر شش ماه یک بار فهرست کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده 
های ساخت داخل و ظرفیت تولیدی آنها را استخراج کند و به طور رسمی در دسترس دستگاههای 

ذی نفع موضوع ماده )2( این قانون و عموم مردم قرار دهد.

      ماده4ـ دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند در اجرای کلیه طرحها و پروژه های 
خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کاالها، تجهیزات، لوازم و فرآورده ها به گونه ای برنامه ریزی کنند 
که حداقل پنجاه و یک درصد )51%( هزینه هر طرح و پروژه آنها به صورت کار در داخل کشور 
باشد. با توجه به فهرست تولیدات داخلی موضوع ماده )3( این قانون اگر استفاده از تولیدات و خدمات 
داخل کشور ممکن نباشد، با توافق باالترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون 
حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می توانند نیاز طرح یا پروژه خود را 

از خدمات یا محصوالت خارجی تأمین کنند.
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      تبصره ـ اختیارات وزیر جهاد کشاورزی مندرج در قوانین مربوط به این وزارتخانه از شمول 
این قانون مستثنی است.

      ماده5 ـ دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند کلیه فعالیت های خدماتی، ساخت، 
نصب و تأمین کاال، تجهیزات، لوازم و فرآورده های مورد نیاز طرحها و پروژه های خود را فقط 
به شرکتهای ایرانی ذی صالح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکتهای ایرانی 
فعالیت های مورد نظر را با رعایت ماده )4( این قانون می توان با تأیید باالترین مقام اجرائی دستگاه 

به مشارکت ایرانی ـ خارجی یا خارجی واگذار کرد.

      تبصره ـ صالحیت شرکتهای ایرانی با توجه به رتبه بندی اعالم  شده از سوی اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران توسط دستگاههای ذی ربط تعیین می شود.

      ماده6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کاالها، تجهیزات، لوازم 
و فرآورده هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده اند جلوگیری کند.

      ماده7ـ طرحها و پروژه هایی که قبل از الزم االجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده 
یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.

      ماده8 ـ در ماده )104( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصالحات و الحاقات 
بعدی آن، عبارت »پنج درصد )5%( آن به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی )دریافت کنندگان 
وجوه( کسر و ظرف سی  روز »حذف و عبارت« سه درصد )3%( آن به عنوان علی الحساب مالیات 

مؤدی )دریافت کنندگان وجوه( کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می گردد.

      ماده9ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده )2( این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران 
و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را حداکثر دو 
ماه  از دریافت  صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت 

اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.

      ماده10ـ دولت مکلف است به منظور تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران طرحهای صنعتی 
و معدنی در چهارچوب بودجه سنواتی اوراق مشارکت منتشر نماید. این اوراق می تواند در بورس 
اوراق بهادار معامله شود و برای پرداخت مالیات و خرید شرکتهای دولتی از سازمان خصوصی سازی 

مورد استفاده قرار گیرد.

      ماده11ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با اتخاذ تدابیر الزم، واریز و 
برداشت از حسابهای ارزی را به نحوی تسهیل نماید تا واریزکنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت 
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این وجوه به صورت نقدی باشند و واریزکنندگان حواله ارزی بتوانند موجودی خود را به حسابهای 
خارج از کشور حواله کنند.

      ماده12ـ کارگران ایرانی اعزامی موضوع قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور 
به شرح داشتن گواهینامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پرداخت هرگونه عوارض و 

مالیات معاف می باشند.

      تبصره1ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای کلیه کارگران ایرانی که در 
ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می شوند گواهینامه شغلی صادر کند و  جهت وصول حق بیمه و 
تحت پوشش قراردادن آنها در داخل و خارج کشور مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی اطالع دهد.

      تبصره2ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در این ماده 
مطابق قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصالحیه های بعدی، آنها را بیمه نماید.

      ماده13ـ تمـام یا قسـمتی از جـریمه های مقرر در قانون تأمین اجتماعی بنا به درخواست 
کارفرما و با توجه به دالیل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در 
نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت 
سازمان تأمین اجتماعی براساس بندهای ذیل ماده )2( قانون اصالح قانون تأمین اجتماعی مصوب 
1387/4/8 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است. آیین نامه اجرائی این ماده به 
وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از الزم االجراء شدن این قانون 

به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

      ماده14ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه کارکنان قراردادهای ارائه خدمات 
اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی با مصالح یا بدون مصالح را بر مبنای فهرست 
ارائه شده توسط پیمانکاران دریافت نماید. اعمال هرگونه روش دیگری غیر از روش مندرج در این 

ماده ممنوع است.

      تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقیق فهرست توسط پیمانکار و عدم انجام تعهدات، طبق 
ماده )148( قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد )28( و )29( قانون 
تأمین اجتماعی مصوب 1354/4/3 و اصالحیه های بعدی آن و شکـایت نیروی کار، سازمان تأمین 

اجتماعی براساس قانون تأمین اجتماعی با پیمانکار برخورد می کند.

      ماده15ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاههای ذی ربط برای 
را  تسهیالت الزم  خارجی  قراردادهای  اجرای  نیاز  مورد  کاالهای مصرفی  و  لوازم  مصالح،  خروج 

فراهم نماید.
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از تجمیع صندوق های ضمانت سرمایه  از تولیدات صنعتی«        ماده16ـ »صندوق حمایت 
بیـمه  و  دریـایی  الکترونیک، صنایع  توسعه صنایع  و  تحقیقات  از  گذاری صنایع کوچک، حمایت 
سرمایه گـذاری فعالیـتهای معدنی تشکیل می شود. اساسنامه این صـندوق به  پـیشنهاد وزارت 

صنـعت، معـدن و تـجارت ظرف شـش ماه به تـصویب هیأت  وزیران می رسد.

      ماده17ـ افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از 
تاریخ الزم االجراءشدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که 
متعاقب آن به نسبت استهالک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصالح 

گردد و بنـگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

رئیس  راهـبردی  نـظارت  و  ریـزی  بـرنامه  معاونت  بـه وسـیله  مـاده  این  اجـرائی  نامه  آییـن 
جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و 

حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون به تصویب هیأت  وزیران می رسد.

      ماده18ـ دولت مجاز است به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم 
)44( قانون اساسی مصوب 1388/9/25 ترتیبی اتخاذ نماید تا شرکتهای صنعتی و معدنی با صدور 
اوراق مشارکت شرکتی رتبه بندی شده در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید 
بخشی از نیازهای مالی خود را تأمین کنند. حجم اوراق نمی تواند از سرمایه پرداخت شده شرکت 

بیشتر باشد.

      ماده19ـ دولت موظف است:

      1ـ برای هدایت بازار به بهره گیری از توان تولید و خدمات داخلی و حمایت از صادرات، 
با استفاده از ظرفیت صنعت بیمه کشور به طراحی و استقرار نظام بیمه حمایتی مصرف کنندگان 

تولیدات و خدمات داخلی اقدام کند.

      2ـ مشوقهای صادراتی کاال و خدمات را به نحوی طراحی کند که منجر به افزایش تولید 
صادرات گرا شود. اولویت استفاده از این مشوقها با آن دسته از تولیدکنندگانی در سرزمین اصلی 
یا مناطق آزاد می باشد که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت تولیدات و خدمات آنها از 

مزیت برخوردارند.

      ماده20ـ دولت موظف است به منظور حمایت از سازمانهای توسعه ای ضمن پیش بینی منابع 
مالی الزم در بودجه سنواتی آنها، سود شرکتهای تابعه را مطابق آنچه در بودجه ساالنه مشخص می 
شود پس از کسر سهم دولت با رعایت سیاست های کلی اصل چهل  و چهارم )44( قانون اساسی 
به همراه منابع حاصله از فروش اموال و دارایی های آنها با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی 
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اصل چهل  و چهارم )44( قانون اساسی در اختیار سازمان های مذکور قرار دهد.

      ماده21ـ به منظور سرمایه گذاری در صنایع اولویت دار و یا حل مشکل واحدهای صنعتی، 
یارانه سود  قالب  در  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  پیشنهاد  براساس  منابع الزم  موجود،  معدنی 
تسهیالت یا کمکهای فنی ـ اعتباری در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود. وزارتخانه مذکور 

لیست اولویت های مشمول این ماده و منابع مورد نیاز را به طور ساالنه ارائه می کند.

از دادگاههای        ماده22ـ قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است شعبه یا شعباتی 
عمومی را برای رسیدگی و صدور حکم تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون توسط بخشهای 

دولتی و غیردولتی اختصاص دهد.

      ماده23ـ از تاریخ الزم االجراء شدن این قانون، قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، 
به منظور صدور خدمات  ایجاد تسهیالت  و  پروژه ها  اجرای  اجرائی کشور در  و  تولیدی، صنعتی 

مصوب 1375/12/12 لغو می گردد.

فصل هشتم قانون اصالح الگوی مصرف انرژی 
سال تصویب: 1390 مجلس شوراي اسالمي  -  شماره روزنامه رسمي 19256 تاریخ 90/01/24

فصل هشتم: حمل و نقل 

و  اقتصادی  توجیهی  مطالعات  انجام  است ضمن  موظف  شهرسازی  و  مسکن  وزارت  ماده31ـ 
در  و  پیگیری  را  کوچکتر  شهرهای  به  کالن شهرها  از  غیرضروری  کاربریهای  انتقال  اجتماعی، 
طرحهای ناحیه ای و منطقه ای لحاظ نماید و همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری، مراکز عمده 
پرتراکم  ترافیک و مصرف سوخت در مناطق  به نحوی جانمایی کند که حجم  را  جذب جمعیت 

شهری کاهش یابد. 

تبصره1ـ تمامی دستگاههای اجرائی موظفند در تهیه طرحها و برنامه های حوزه مسؤولیت خود، 
مالحظات ترافیکی و نحوه آمد و شد مراجعین و کارکنان را مدنظر قرار داده و اقدامات الزم را به 

منظور تسهیل رفت و آمد و کاهش مصرف سوخت صورت دهند. 

تبصره2ـ وزارت کشور، شوراهای اسالمی شهر و شهرداریها موظفند در چهارچوب طرح جامع 
حمل و نقل نسبت به ایجاد مراکز منطقه ای خدمات شهری با هدف کاهش سفر، کاهش مصرف 

سوخت و حفظ محیط زیست اقدام نمایند. 
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ماده32ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه طرحهای جامع شهری، پیامد ساخت 
و سازهای مهم شهری بر ترافیک شهری، تأمین توقفگاه)پارکینگ( در شهرهای بزرگ و کالن 

شهرها را لحاظ نماید. 

تبصره ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان 
امور  انجام  اشتغال جهت  پروانه  دارای  ترافیک  از مهندسان  و  اقدام  آیین نامه الزم  تهیه  به  نسبت 

بررسی، طراحی و نظارت استفاده نماید. 

و  پیاده  عابران  مرور  و  عبور  تسهیل  و  معابر  ساماندهی  به  نسبت  موظفند  ماده33ـ شهرداریها 
دوچرخه سواران در شهرهای کشور اقدام نمایند. 

ماده34ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند فقط نسبت به خرید و به  کار گیری خودروهای واجد 
معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده)11( این قانون، اقدام نمایند. 

تبصره1ـ کمیسیون ماده )2( الیحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای 
زائد مصوب 1358 در هنگام صدور مجوز شماره گذاری موظف به اجرای این حکم است. 

تبصره2ـ دستگاههایی که نیاز به خودروهای خاص دارند با تشخیص هیأت وزیران از شمول این 
ماده مستثنی می شوند. 

به کارگیری  با  با همکاری دستگاهها و سازمانهای ذی ربط  ماده35ـ وزارت کشور موظف است 
خودروهای عمومی واجد معیارها و مشخصات فنی موضوع ماده)11( این قانون، خودروهای فاقد 

معیارهای فوق را از رده خارج نماید. 

تبصره1ـ خودروهای عمومی فقط در صورت رعایت شرایط فوق، قابل شماره گذاری است. 

تبصره2ـ وزارت بازرگانی موظف است با همکاری شهرداریها و شوراهای اسالمی شهر شرایط 
ارائه دهنده خدمات پس از فروش به  ارائه مجوزهای صنفی برای فعالیت کارگاههای  الزم جهت 

خودروهای موضوع این ماده را فراهم نماید. 

ماده36ـ وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور ارتقاء کارآیی مصرف سوخت، نسبت به 
همکاری و نظارت جهت توسعه تولید، عرضه و خدمات پس از فروش خودروهای دیزلی سبک با 
اولویت خودروهای عمومی بار و مسافر، مطابق با استانداردهای روز دنیا و معیارها و مشخصات فنی 

موضوع ماده)11( این قانون اقدام نماید. 
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ماده37ـ وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و جهادکشاورزی و راه  و ترابری و معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظفند در مکان یابی جایگاههای جدید عرضه گاز 
طبیعی فشرده، با شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت همکاری نمایند و در تأمین و واگذاری زمین 
و اعطاء مجوزهای الزم برای احداث جایگاههای مذکور به بخش غیردولتی اقدام کنند. کمیسیون 
ماده)5( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و دیگر کمیسیونهای ذی ربط مکلفند 
درصورتی که طرح جامعی موجود باشد، در چهارچوب آن کاربری را تغییر دهند و مجوزهای الزم 

را صادر نمایند. 

ماده38ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای موظف است با هماهنگی شرکتهای زیرمجموعه 
وزارت نفت، جهت همکاری در ایجاد جایگاههای عرضه سوخت گاز طبیعی در مجتمع های خدمات 

رفاهی بین راهی اقدام نماید. 

ماده39ـ وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی و نفت موظفند 
حسب مورد به تأمین انشعابات و اتصال به شبکه های برق و گاز و صدور مجوز استفاده از حریم 
راهها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفاری برای انجام عملیات گازرسانی و واگذاری زمینی مناسب 

در قبال أخذ وجه با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده40ـ وزارت نفت موظف است جهت توسعه، اصالح و تجهیز پاالیشگاههای کشور به عرضه 
استانداردهای زیست محیطی همکاری  با رعایت  نقل کشور  انواع سوخت موردنیاز بخش حمل و 

نماید. 

ماده41ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارتخانه های کشور، راه و ترابری 
و  برای کاهش مصرف سوخت  ایران و شهرداریها  و تحقیقات صنعتی  استاندارد  نفت، مؤسسه  و 

آلودگی هوا از طریق اجرای استانداردهای زیست محیطی اقدام نماید. 

ماده42ـ کلیه دستگاههای اجرائی دولتی و غیردولتی موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات 
غیرحضوری متقاضیان؛ 

پایگاه  پیام کوتاه و  تلفنی،  با کانالهای  الف ـ فرآیندهای کاری خود را اصالح و مراکز تماس، 
اینترنتی ایجاد نمایند. 

نحوه  خدمات،  تعرفه های  آدرسها،   ، شرایط  فرآیندها،  فرمها،  شامل  خود  خدمات  تمامی  ـ  ب 
تا حداکثر  به روزرسانی و  به طور کامل توصیف، اطالع رسانی،  اینترنتی  پایگاه  را در  دسترسی آن 

ممکن اجرائی و قابل ارائه نمایند. 
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ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند به منظور کاهش تعداد  بازرگانی و  ماده43ـ وزارتخانه های 
مراجعات حضوری متقاضیان؛ زیرساختها، مجوزها و تسهیالت الزم برای فروش الکترونیکی و توزیع 

کاال و خدمات از طریق اصناف را فراهم نمایند. 

ماده )17( و )73( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
سال تصویب: 1390 مجلس شوراي اسالمي  -  شماره روزنامه رسمي 19256 تاریخ 90/1/24

ماده17ـ به منظور حمایت از شرکتهاي خدمات انرژي، هیأت وزیران موظف است بنا به پیشنهاد 
مشترک وزارتخانه هاي نفت، نیرو، امور اقتصادي و دارایي و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي 
رئیس جمهور، آیین نامه هاي الزم را به طریقي که انگیزه کافي براي تشکیل و توسعه این گونه 
شرکتها و خدمات مربوط به آنها در کشور به وجود آید، حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این 
قانون به تصویب برساند. منابع مالي براي اجراي این ماده از محل ماده)73( این قانون تأمین خواهد 
انعقاد  براي  مي توانند  کشوري  خدمات  قانون  ماده)4(  موضوع  اجرائي  دستگاههاي  همچنین  شد. 
قراردادهاي صرفه جویي انرژي از محل صرفه جویي هاي حاصله، ایجاد تعهد نمایند و از محل منابع 

اعتباري ماده)73( و صرفه جویي هاي حاصله اقدام کنند.

انرژي  کارآیي  ارتقاء  و  بهینه سازي مصرف  راهکارهاي  اجراي  از  حمایت  منظور  به  ماده73ـ 
در چهارچوب اهداف و مواد این قانون به وزارتخانه هاي نفت و نیرو اجازه داده مي شود از محل 
دولتي  داخلي شرکتهاي  منابع  و  سنواتي  بودجه هاي  قانون،  این  اجراي  از  ناشي  صرفه جویي هاي 
تابعه، تسهیالت مالي الزم را تأمین نمایند. مقدار تسهیالت مالي این ماده توسط شوراي عالي انرژي 

تعیین مي شود.

بند )ص( ماده )224( قانون برنامه پنجم توسعه
سال تصویب : 1389 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 19204 تاریخ 89/11/14

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصالحات و الحاقات بعدی آن 
با اصالحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می شود: 

و  اعتباری  و  فنی  کمکهای  اعتبارات  می شود  داده  اجازه  کشور  اجرائی  دستگاههای  به  ـ  ص 
همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و 
بر  و  اداره شده  قالب وجوه  در  را  است  پیش بینی شده  تعاونی  و  فعالیت بخشهای خصوصی  توسعه 
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اساس قراردادهای منعقدشده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و 
صندوقهای توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهیالت تلفیقی و یا یارانه 
سود و کارمزد تسهیالت قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده 
اعتبار به هزینه قطعی منظور می شود. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری 

بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

بند )ب( ماده )214( قانون برنامه پنجم توسعه 
سال تصویب : 1389 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 19204 تاریخ 89/11/14

دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای 
با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد: 

 ، از قبیل » تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری«  ب ـ روشهای اجرائی مناسب 
»تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره برداری« ، » طرح و ساخت کلید در دست «، » مشارکت بخش 
کافی  تضمین های  پیش بینی  با  را  مالکیت«  و  بهره برداری  » ساخت،  یا  و  ـ خصوصی«  عمومی 

به کارگیرد. 

ماده )164( قانون برنامه پنجم توسعه
سال تصویب : 1389 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 19204 تاریخ 89/11/14

و  ریلی  نقل  و  در شبکه حمل  توسعه ای  رویکرد  ایجاد  منظور  به  می شود  داده  اجازه  دولت  به 
افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی 
و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصالح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران و واگذاری بخشهای غیرحاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید 
توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام قانونی معمول و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را 

برای رشد و توسعه فعالیتهای ریلی فراهم نماید. 

دولت می تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه های تجهیز، بهبود 
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و افزایش ظرفیت زیرساخت از جمله دو خطه کردن، برقی نمودن، تراک بندی و تطویل ایستگاهها 
را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره برداری و انتقال )BOT( و طراحی، تدارک و 
تأمین)EPCF( با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق 
دسترسی آن تا استهالک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید. 

جزء )1( و جزء )2( بند )ز( ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه
سال تصویب : 1389 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 19204 تاریخ 89/11/14

ز ـ به منظور تسهیل تجارت، رقابت پذیرکردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به  مزیتهای نسبی 
در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است: 

1ـ از ایجاد پارک های پشتیبانی )لجستیک(، احداث پایانه ها، شهرکهای حمل و نقل ترکيـبی 
مسافری و باری و گسـترش بنادر خشک توسط بخـش خصوصی و تعاونی حمایت نماید. 

2ـ نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارُگنج )کانتینری( و حمل و نقل ترکیبی در شبکه 
اصلی و عبوری )ترانزیتی( کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان 

سال دوم برنامه و اجرای آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید. 

ماده )162( قانون برنامه پنجم توسعه
سال تصویب : 1389 مجلس شورای اسالمی-  شماره روزنامه رسمي 19204 تاریخ 89/11/14

تا   1386/9/18 مصوب  سوخت  مدیریت  و  عمومی   نقل  حمل  و  اجرای قانون توسعه 
پایان برنامه تمدید می شود. 

ماده )82( قانون برنامه پنجم توسعه
سال تصویب : 1389 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 19204 تاریخ 89/11/14

الف - استفاده دستگاههاي اجرائی از تسهیالت مالی خارجی در طول برنامه در قالب قوانین بودجه سنواتی 
مجاز است. سهمیه هاي باقی مانده تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجي)فاینانس( مربوط 
به برنامه هاي سوم و چهارم با رعایت ضوابط اسالمی از جمله تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 



77مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ب - به دستگاههاي اجرائی اجازه داده میشود براي تأمین منابع مالی طرحهاي خود از روش بیع متقابل 
با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزي و بانکهاي دولتی پس 

از تصویب شوراي اقتصاد استفاده نمایند.

تأمین منابع مالی طرحهاي  به  بانکهاي تجاري و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت  ج - 
سرمایه گذاري بخش هاي غیردولتی و شهرداری ها از منابع بین المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت تعهدات 

و بدهی هاي ارزي به دارائی هاي هر بانک به تصویب شوراي پول و اعتبار میرسد.

د - در استفاده از تسهیالت مالی خارجی موضوع بندهاي)الف(، )ب( و )ج( این ماده رعایت موارد زیر 
توسط دستگاه هاي اجرائی و بانک هاي عامل ضروري است:

1-  تمامی طرح هاي دستگاه هاي اجرائی با رعایت سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون 
اساسی با مسؤولیت وزیر و یا باالترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط و تأیید شوراي اقتصاد، باید داراي توجیه 
فنی، اقتصادي و مالی باشند و مجموع هزینه هاي اجراي کامل آنها از سقفهاي تعیین شده تجاوز نکند. 
زمانبندي دریافت و بازپرداخت تسهیالت هر طرح و میزان حداکثر استفاده از توان فنی و « استفاده آن از 
ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و تواناییهاي داخلی و رعایت قانون "حداکثر استفاده از توان فني 
و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرائی کشور در اجراي پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات 
مصوب 1375/12/12" و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجراي هر یک از طرح ها باید به تصویب 

شوراي اقتصاد برسد.

2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی شامل تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( 
و وامهاي مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا 
استفاده شده و نیز زمانبندي بازپرداخت بدهی ها و تعهدات ارزي خود را در اختیار بانک مرکزي قرار دهند. 
یا  دریافتی  بر اصل و سود وجوه  اجرائی شدن طرح هاي مذکور، گزارش عملکرد طرح مشتمل  از  پس 

پرداختی و باقیمانده تعهد در فواصل سه ماهه به بانک مرکزي و معاونت اعالم میشود.

تبصره -  استفاده کنندگان از وام هاي مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزي جمهوري اسالمی 
ایران هماهنگی الزم را به عمل آورند.

د - تمامی معامالت و قراردادهاي خارجی که بیش از یک میلیون )1.000.000( دالر باشد با رعایت 
قوانین مربوط شامل" قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدي، صنعتی و اجرائی کشور در 
اجراي پروژهها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12" تنها از طریق مناقصه 
محدود و یا بین المللی با درج آگهی در روزنامه هاي کثیراالنتشار رسانه هاي الکترونیکی داخلی و خارجی 
انجام و منعقد میشود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارائی، معاون 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري و وزیر وزارتخانه مربوطه یا باالترین مقام اجرائی ذیربط 



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  78

میرسد. در کلیه مناقصه ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت براي کلیه کاالهاي وارداتی 
و پروژه ها براي خریدار محفوظ است. وزیر یا باالترین مقام اجرائی ذیربط، مسؤول حسن اجراء این موضوع 
است. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهاي معامالت و قراردادهایی 

است که تأیید باالترین مقام دستگاههاي اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

اجرای  تسهیل  راستای  در  جدید  مالی  نهادهای  و  ابزارها  توسعه  قانون 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

سال تصویب: 1388 مجلس شورای اسالمی -  شماره روزنامه رسمي 18902 تاریخ 88/10/29

ماده 1 - اصطالحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می باشند.

الف - گواهی سرمایه گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری 
منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ 

سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.

ب - سهام شناور آزاد؛  بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آمادۀ عرضه و فروش 
آن سهام می باشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری 
اسالمی ایران- مصوب 1384/9/1 تشکیل شده است و در این قانون "سازمان" نامیده می شود.

د - نهاد واسط ؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
انتشار  با انجام معامالت موضوع عقود اسالمی نسبت به تأمین مالی از طریق  است که می تواند 

اوراق بهادار اقدام نماید.

هـ - صندوق سرمایه گذاری؛ نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری 
را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.

ماده 2 - سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است صرفًا با مجوز سازمان، صندوق های 
موضوع بندهای )19( و)20( مادۀ )1( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران و صندوقهای 
تولید و عرضه  از  "ساماندهی و حمایت  قانون  )1( ماده )14(  بند  سرمایه گذاری مشترک موضوع 
مسکن" - مصوب 1387/2/25 - و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق 
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بهادار جمهوری اسالمی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت 
دارای شخصیت حقوقی می باشند.

ماده 3 - در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع مادۀ )2(، گواهی سرمایه گذاری با نام 
صادر می شود. مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها 

است.

ماده 4 - تأسیس، ثبت، فعالیت، انحالل و تصفیه صندوقهای موضوع مادۀ )2( طبق ضوابط زیر 
خواهد بود:

الف - مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

ب- حداقل سرمایة الزم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد )5.000.000.000( 
تشکیل  برای  الزم  سرمایة  حداقل  می تواند  بهادار  اوراق  و  بورس  عالی  شورای  می باشد.  ریال 

صندوقهای سرمایه گذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

ر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوۀ نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری  ـّ ج - متغی
صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود.

د - صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره 
کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

هـ - وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدۀ اشخاص 
حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات 
هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی 

واجد شرایط تعیین کرد.

در  مندرج  به موجب شرایط  آن  انحالل  یا  و  فعالیت  پایان مدت  در  نحوۀ تصفیه صندوق   - و 
اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط الزم برای ادارۀ صندوق 

را از دست بدهد. ادارۀ صندوقهای سرمایه گذاری طبق اساسنامة آنهامی باشد.

ماده 5- هرگونه اختالف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع مادۀ )2( و فعالیت آنها و 
نیز اختالف بین ارکان صندوق در هیئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 

ایران" رسیدگی می شود.

ماده 6 - ماده )143( قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 و اصالحات بعدی آن به شرح 
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زیر اصالح، تبصرۀ )1( آن حذف و تبصره های )2( و )3( به عنوان تبصره های )1( و )2( ابقاء گردید:

مادۀ 143 - معادل ده درصد )10%( از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کاالهایی که در بورس های 
کاالیی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد )10%( از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام 
آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و پنج درصد )5%( از مالیات بردرآمد 
شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند، از 
سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده اند با 
تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی 
یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید 
سازمان حداقل بیست درصد )20%( سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق 

از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد.

ماده7 - متن زیر به عنوان مادۀ )143( مکرر و چهار تبصرۀ ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم 
مصوب 1366 الحاق می شود؛

مادۀ 143 مکرر-  از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی 
در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد )%5( 
ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات 
بردرآمد و نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه 

نخواهد شد.

کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از 
انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف 
ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم 

مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصرۀ 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای 
بهادار  اوراق  بازار  قانون   )1( مادۀ یک  بند )24(  بهادار موضوع  اوراق  در  از سرمایه گذاری  حاصل 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای 
حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون 
مالیات بر ارزش افزوده  مصوب 1387/03/02 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و 

ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

به  این ماده  اوراق بهادار موضوع تبصره )1(  یا تخصیصی  تبصرۀ 2-  سود و کارمزد پرداختی 
استثناء سود سهام  و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط 
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به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول 
مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصرۀ 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته 
شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از 

بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصرۀ 4 - صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای 
صادره از سوی سازمان نمی باشد.

ماده 8 - درمادۀ )104( اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم اصالحی 1380/11/27 عبارت "بورسها، 
بازارهای خارج از بورس و کارمزد معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورسها و بازارهای خارج 

از بورس" قبل از کلمة "بانکها" و کلمة "قرارداد" قبل از عبارت "حمل و نقل" اضافه شود.

ماده9 - بند )11( ماده )12( قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصالح می گردد؛

صندوق های  و  اعتباری  تعاونی های  و  مؤسسات  بانک ها،  اعتباری  و  بانکی  خدمات   -  11
قرض الحسنه مجاز و خدمات معامالت و تسویه اوراق بهادار و کاال در بورس ها و بازارهای خارج 

از بورس.

ماده10 - معامالت کاال و اوراق بهادار در بورسهای کاالیی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آن ها 
مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران بوده و مرتکبان 
جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادۀ )52( همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

ماده11 - نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته 
از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. 
وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت 
می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و 
با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به 

پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

ماده12 - درآمدحاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی 
اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. 
هزینة استهالک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر 

نحوی که باشد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
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اعضای  شامل  خودانتظام  تشکل های  و  بهادار  اوراق  ناشران  مالی،  نهادهای  مدیران  ماده13- 
هیئت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صالحیت حرفه ای الزم 
برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صالحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف 
است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت 
برکنار نماید. شرایط و معیارهای صالحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفًا از حیث تحصیالت و سوابق 
تجربی مرتبط و همچنین نحوۀ سلب صالحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین نامه ای خواهد بود 

که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت وزیران می رسد.

به  که  اشخاصی  نیز  و  خودانتظام  تشکلهای  و  مالی  نهادهای  بهادار،  اوراق  ناشران  ماده14- 
عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک 
  )35( و   )7( مواد  در  مندرج  انضباطی  اقدامات  بر  سازمان عالوه  و  متخلف محسوب شده  آنها  از 
ده  از  متخلفین  از  نقدی  جریمة  اخذ  به  نسبت  ایران  اسالمی  جمهوری  بهادار  اوراق  بازار  قانون 
میلیون )10.000.000( ریال تا یک میلیارد )1.000.000.000( ریال اقدام و به حساب خزانه واریز 
نماید. آئین نامة مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک 

وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 1-  مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به طور رسمی اعالم می شود با پیشنهاد 

شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیئت وزیران تعدیل می شود.

تبصره 2- آراء صادره درخصوص جریمه ها الزم االجرا بوده و از طریق دوائر اجرای ثبت و اجرای 
احکام دادگاهها قابل وصول است.

تبصره 3-  قوۀ قضائیه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان 
شاکی و در اجرای مادۀ )52( قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران نسبت به طرح شکایت 
نماید.  تلقی  دادگستری  ضابطان  گزارش  حکم  در  را  می نماید  اقدام  قضائی  ذی صالح  مراجع  در 
کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را 
که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. 

کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.

ماده 15 - در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس 
و یا اوراق بهادار مبتنی بر کاال که در بورس کاال پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید 
شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت 
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خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیئت داوری قانون بازار 
احکام  اجرای  از طریق  این خصوص  در  آراء صادره  و  ایران طرح  اسالمی  بهادار جمهوری  اوراق 

دادگاهها قابل اجرا است.

ماده 16- در صورت درخواست سازمان، کلیة اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای 
مالی و تشکلهای خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطالعات و گزارشهای مورد نیاز برای انجام 
وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائة اطالعات، اسناد، 
مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهای ذیصالح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان 
کل در چهارچوب صالحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در 
صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده )49( قانون بازار اوراق بهادار 

جمهوری اسالمی ایران محکوم می شوند.

تبصره1- در صورتی که ارائه دهندۀ اطالعات، اسناد، مدارک و گزارش اعالم نماید که موارد ارائه 
شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار می باشد، موضوع در هیئت مدیرۀ سازمان 
مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیئت مدیرۀ سازمان درخصوص موضوع الزم االتباع و مبنای 

اقدام خواهد بود.

تبصرۀ2 - اسرار تجاری محرمانه تلقی شده و در صورت افشای آن، سازمان مسئول جبران ضرر 
و زیان وارده به ارائه دهندۀ اسناد، مدارک و اطالعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری 

توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصرۀ3 - دولت، شرکتهای دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار 
موضوع مواد )13(، )14(، )15( و )16( این قانون مستثنی هستند.

ماده 17-  خرید و فروش کاالهای پذیرفته شده در بورس های کاالیی که با رعایت مقررات حاکم 
بر آن بورسها مورد دادوستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی 
و عمومی و دستگاههای اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

ماده 18-  دولت مکلف است کاالی پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

تبصره - دارو از شمول این ماده مستثنی است.
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ماده )8( ، ماده )9(، ماده )10( و ماده )11( قانون هدفمندی یارانه ها
سال تصویب : 1388 مجلس شورای اسالمی  - شماره روزنامه رسمي  19586 تاریخ 1391/3/11

ماده 8- دولت مکلف است سي درصد )30% ( خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را براي 
پرداخت کمکهاي بالعوض، یا یارانه سود تسهیالت و یا وجوه اداره شده براي اجراء موارد زیر هزینه 

کند: 

الف - بهینه سازي مصرف انرژي در واحدهاي تولیدي، خدماتي و مسکوني و تشویق به صرفه 
جویي و رعایت الگوي مصرف که توسط دستگاه اجرائي ذي ربط معرفي مي شود.

ب - اصالح ساختار فناوري واحدهاي تولیدي در جهت افزایش بهره وري انرژي، آب و توسعه 
تولید برق از منابع تجدیدپذیر.

ج - جبران بخشي از زیان شرکت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضالب، برق، گاز طبیعي و 
فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهیاري ها ناشي از اجراء این قانون. 

د - گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل 
عمومي و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده )9( 

قانون مذکور. 

هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي. 

و - حمایت از تولید نان صنعتي. 

ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتي. 

ح - توسعه خدمات الکترونیکي تعاملي با هدف حذف و یا کاهش رفت وآمد هاي غیر ضرور. 

و  خدمات  و  کشاورزي  صنایع،  از  حمایت  چگونگي  شامل  ماده  این  اجرائي  آیین نامه  تبصره- 
نحوه پرداختهاي موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور 
اقتصادي و دارایي، صنایع و معادن، جهادکشاورزي، بازرگاني، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگاني و 
صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور  به تصویب هیأت 

وزیران مي رسد.

ماده9- منابع موضوع مواد )7( و )8( این قانون اعم از کمکها، تسهیالت و وجوه اداره شده از 
طریق بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و غیر دولتي در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد 
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گرفت. 

ماده10- دریافت کمکها و یارانه هاي موضوع مواد )7( و )8( این قانون منوط به ارائه اطالعات 
صحیح مي باشد. درصورت احراز عدم صحت اطالعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیري 

از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختي اقدامات قانوني الزم را به عمل آورد. 

اشخاص در صورتي که خود را براي دریافت یارانه ها و کمک هاي موضوع مواد )7( و )8( این 
قانون محق بدانند مي توانند اعتراض خود را به کمیسیوني که در آئین نامه اجرائي این ماده پیش بیني 

مي شود ارائه نمایند. 

آیین نامه اجرائي این ماده حداکثر سه ماه پس از ابالغ این قانون توسط وزراء دادگستري، امور 
کشور  برنامه ریزي  و  مدیریت  سازمان  رئیس  و  اجتماعي  رفاه  و  کار  تعـاون،  دارایي،  و  اقتصادي 

پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران مي رسد. 

ماده11- دولت مجاز است تا بیست درصد )20%( خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به 
منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه اي و تملک داراییهاي سرمایه اي هزینه کند. 

بند )ب( ماده )3( قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل 

و چهارم )44( قانون اساسی 
سال تصویب : 1387 مجلس شورای اسالمی

ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت 

هر  در  های دولتی  بنگاه  مجموع سهام  ارزش  از   )%80( است هشتاددرصد  مکلف  دولت  ـ  ب 
فعالیت مشمول گروه دو ماده )2( این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، 

تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید. 

تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده 
)2( این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه 
اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد )20%( ارزش این فعالیت ها 

در بازار بیشتر نباشد. 

بهینه  سهم  هستند.  راه آهن  و  راه  زمینه  در  فعالیت  به  مجاز  بخشهای غیردولتی  تبصره2ـ 
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بود که  آئین نامه ای خواهد  مطابق  راه آهن  و  فعاليتهای راه  در  غیردولتی  و   بخشهای دولتی 
عالی  به تصویب شورای  دارایی  و  اموراقتصادی  وزارت  و  راه وترابری  وزارت  پیشنهاد مشترک  به 

اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم)44(  قانون اساسی خواهد رسید. 

قانـون موافقتنامه تشـویق وحمایت ازسـرمایه گذاری بین کشـورهای عضو 
اکووپروتـکل اصالحی آن

سال تصویب : 1387 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي 18899 تاریخ 88/10/26

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه:

1ـ »موافقتنامه« یعني:موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاري بین کشورهاي عضو اکو

2ـ »طرف هاي متعاهد« یعني:کشورهاي عضو سازمان همکاري اقتصادي )اکو( که این موافقتنامه 
را همان گونه که در ماده )12( تصریح شده است، امضاء و تصویب کرده اند.

3ـ » کشور سرمایه پذیر« یعني:هریک از کشورهاي متعاهد عضو که در قلمرو آن سرمایه گذاري 
توسط سرمایه گذاران طرف هاي متعاهد دیگر صورت پذیرفته است.

4ـ اصطالح » سرمایه گذاري« عبارت از هر نوع مال یا دارایي است که توسط سرمایه گذاران یک 
طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر )که از این 
پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده مي شود( به کار گرفته شود و به ویژه، اما نه منحصراً، شامل 

موارد زیر مي شود:

الف ـ سهام، سهم الشرکه یا هر نوع مشارکت دیگر در شرکتها،

ب ـ عوایدي که مجدداً سرمایه گذاري شده، حق نسبت به پول یا هر حقي که داراي ارزش مالي 
مرتبط با سرمایه گذاري باشد.

پ ـ اموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه و سایر 
حقوق مشابه به نحوي که در قوانین و مقررات طرف متعاهدي که در قلمروي آن سرمایه گذاري 

صورت گرفته تعریف شده است.

ت ـ حقوق مالکیت معنوي و صنعتي از قبیل حق اختراع، طرح هاي صنعتي، فرآیندهاي فني و 
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نیز عالئم تجاري، حسن شهرت تجاري، دانش فني و سایر حقوق مشابه.

ث ـ حقوق تجاري که به موجب قانون کشور میزبان یا به موجب قرارداد منعقده با کشور میزبان 
اعطاء شده باشد از جمله حقوق مربوط به منابع طبیعي.

و  قوانین  طبق  که  مي شود  اطالق  مستقیمي  سرمایه گذاري هاي  همه  به  مذکور  اصطالح 
مقررات طرف متعاهدي که این سرمایه گذاریها در قلمرو آن صورت پذیرفته انجام شود. اصطالح 
»سرمایه گذاري« همه سرمایه گذاریهایي را که پس از الزم االجراء شدن این موافقتنامه در قلمرو 

یک طرف متعاهد انجام شده است دربرمي گیرد.

5 ـ اصطالح » سرمایه گذار« در مورد هریک از طرف هاي متعاهد عبارت از اشخاص زیر است 
که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاري کنند:

الف ـ اشخاص حقیقي که به موجب قوانین آن طرف متعاهد به عنوان اتباع آن شناخته شوند.

ب ـ شرکتها، بنگاه ها، یا مؤسسات تجاري که به موجب قانون جاري هریک از طرفهاي متعاهد 
تشکیل یا تأسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلي فعالیت هاي اقتصادي آنها در قلمرو طرف متعاهد 

مزبور قرار داشته باشد.

هر پیمانکاري که سرمایه را به نحوي در بند )4( ماده )1( این موافقتنامه تعریف شده است نیاورد، 
به عنوان سرمایه گذار تلقي نخواهد شد.

6 ـ اصطالح »عواید« به معني وجوهي است که از سرمایه گذاري حاصل شده باشد و به ویژه، 
اما نه منحصراً شامل سود، سود تسهیالت مالي، عواید سرمایه اي، حق االمتیاز، کارمزد و سود سهام 

مي باشد.

7ـ » دبیرخانه« یعني:دبیرخانه سازمان همکاري اقتصادي )اکو(

8 ـ » دبیرکل« یعني:دبیرکل سازمان همکاري اقتصادي )اکو(

9ـ » سازمان« یعني:سازمان همکاري اقتصادي )اکو(

ماده2ـ تشویق و حمایت از سرمایه گذاري

دیگر  متعاهد  طرفهاي  قلمرو  در  سرمایه گذاري  به  را  خود  سرمایه گذاران  متعاهد  طرفهاي  1ـ 
تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.
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2ـ طرفهاي متعاهد سرمایه گذاران طرف هاي متعاهد دیگر را به سرمایه گذاري در قلمرو خود 
تشویق و شرایط مناسب را فراهم خواهند کرد.

3ـ سرمایه گذاري هاي سرمایه گذاران طرفهاي متعاهد در هر زمان از رفتار منصفانه و عادالنه 
برخوردار خواهندشد.  دیگر  متعاهد  قلمرو طرف هاي  در  کامل  از حمایت  و  بود  برخوردار خواهند 
هیچ یک از طرفها نباید به هیچ وجه با اقدامات غیرموجه یا تبعیض آمیز به مدیریت، نگهداري، استفاده، 

بهره مندي، توسعه، یا فروش این سرمایه گذاري ها لطمه وارد کند.

ماده3ـ پذیرش سرمایه گذاري

1ـ طرفهاي متعاهد طبق قوانین و مقررات خود، سرمایه گذاران طرفهاي متعاهد دیگر را جهت 
انجام سرمایه گذاري در قلمرو خود مي پذیرند.

2ـ طرفهاي متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاري، کلیه مجوزهایي را که طبق قوانین و مقررات 
خود جهت تحقق مناسب سرمایه گذاري مزبور الزم است اعطاء خواهند کرد.

اقامت  و  ورود  به  مربوط  درخواست هاي  خود  داخلي  قوانین  چهارچوب  در  متعاهد  طرفهاي  3ـ 
انجام و  متعاهد دیگر جهت  قلمرو طرف هاي  به  متعاهد دیگر که قصد ورود  اشخاص طرفهاي 
ادامه سرمایه  گذاري را دارند با نظر مساعد مورد بررسي قرار خواهند داد. این رفتار نسبت به اتباع 
به قلمرو طرفهاي متعاهد دیگر و  با سرمایه گذاري قصد ورود  رابطه  طرف هاي متعاهدي که در 
اقامت در آنجا جهت اشتغال را دارند نیز اعمال خواهد شد. درخواست مجوز اشتغال نیز باید با نظر 

مساعد مورد بررسي قرار گیرد.

وجود  میزبان  مربوط کشور  قوانین  براساس  ها  تصویب سرمایه گذاري  براي  الزامي  چنانچه  4ـ 
داشته باشد این الزام باید توسط سرمایه گذاران طرف هاي متعاهد دیگر رعایت شود.

ماده4ـ رفتار با سرمایه گذاري

دیگر  متعاهد  انجام شده سرمایه گذاران طرف هاي  با سرمایه گذاري هاي  متعاهد  1ـ طرفهاي 
رفتاري خواهند نمود که از رفتار اعمال شده در شرایط مشابه با سرمایه گذاریهاي سرمایه گذاران خود 
یا سرمایه گذاري هاي سرمایه گذاران هر کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

2ـ مفاد این ماده تأثیري بر موافقتنامه هاي زیر که توسط هر یک از طرف هاي متعاهد منعقد 
شده نخواهد داشت:

الف( در رابطه با اتحادیه هاي گمرکي، سازمان اقتصادي منطقه اي یا موافقتنامه هاي بین المللي 
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مشابه موجود یا آتي.

ب( تمامًا یا قسمتي از آنها مربوط به مالیات باشد.

پ( مقررات مربوط به حل و فصل اختالفات در موافقتنامه هاي دو جانبه یا چندجانبه سرمایه گذاري 
که با هر کشور ثالث امضاء شده و قبل از تاریخ الزم االجراء شدن موافقتنامه الزم االجراء یا امضاء 

شده است. 

به  متعاهد  طرف  یک  توسط  موافقتنامه  این  شدن  الزم االجراء  تاریخ  از  قبل  که  امتیازاتي  ت( 
سرمایه گذاران هر کشور ثالث به موجب قرارداد اعطاء شده باشد.

ماده5 ـ مصادره و جبران خسارت

1ـ سرمایه گذاري، مصادره یا ملي نخواهد شد یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تدابیر مشابه 
قرار نخواهد گرفت، مگر آن که براي یک هدف عمومي، به روش غیر تبعیض آمیز، در مقابل پرداخت 
فوري، کافي و مؤثر خسارت و به موجب فرآیند قانوني و اصول کلي رفتار مندرج در ماده )4( این 

موافقتنامه انجام شود.

2ـ جبران خسـارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاري مصادره شده قبل از اقدام به مصادره یا 
آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود و همانگونه که در بند 2 ماده 

)7( تصریح شده است، آزادانه قابل انتقال باشد.

ماده6 ـ زیانها

سرمایه گذاران هر یک از طرفهاي متعاهد که سرمایه گذاریهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد دیگر 
یا سایر حوادث مشابه دچار خسارت شود، توسط طرف  داخلي  اغتشاش  به علت جنگ، شورش، 
متعاهد دیگر از رفتاري برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده درخصوص اقدامات مربوط به 
ثالث، هر کدام که مساعدترین  یا سرمایه گذاران هر کشور  زیانهاي نسبت به سرمایه گذاران خود 

رفتار باشد، نامساعدتر نباشد.

ماده7ـ بازگشت و انتقاالت

1ـ هر طرف با حسن نیت اجـازه خواهد داد که انتقـاالت مربوط به سرمایـه گذاري به صورت آزاد 
و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو آن انجام شود. این انتقاالت شامل موارد زیر است:

الف( عواید.



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  90

ب( مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا قسمتي از سرمایه گذاري.

پ( جبران خسارت به موجب مواد )5( و )6( این موافقتنامه.

ت( بازپرداخت وام و سود تسهیالت وامهاي مربوط به سرمایه گذاري.

ث( حقوق، دستمزدها و سایر وجوه دریافتي توسط اتباع یکي از طرفهاي متعاهد که پروانه کار 
مرتبط با سرمایه گذاري در قلمرو طرفهاي متعاهد دیگر را دارا باشند.

ج( وجوه پرداختي ناشي از اختالفات سرمایه گذاري.

2ـ انتقال باید به ارز قابل تبدیل که با آن سرمایه گذاري انجام شده یا به هر ارز قابل تبدیلي به 
نرخ ارز جاري در زمان انتقال انجام پذیرد، مگر آن که توسط سرمایه گذار و کشور میزبان به نحو 

دیگري توافق شده باشد.

ماده8 ـ جانشیني

به موجب  پرداختـي که  به لحاظ  تعیین شده توسـط آن  یا مؤسسه  هرگاه یک طـرف متعاهد 
یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاري یک سرمایه گذاري به عمل آورده است، جانشین 

سرمایه گذار شود:

الف( جانشیني مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد.

است  داشته  را  آن  استحقاق  سرمایه گذار  چه  آن  از  بیش  حقوقي  اعمال  مستحق  جانشین  ب( 
نخواهد بود،

پ( اختالفات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر براساس مفاد ماده )9( این موافقتنامه 
حل و فصل خواهد شد.

ماده9ـ حل و فصل اختالف میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه اختالفي میان یک طرف متعاهد که در قلمرو آن سرمایه گذاري انجام شده و یک یا 
چند سرمایه گذار یکي از طرفهاي متعاهد درباره یک سرمایه گذاري بروز کند، طرف متعاهدي که در 
قلمرو آن سرمایه گذاري انجام شده و سرمایه گذاري )سرمایه گذاران( در ابتدا تالش خواهندکرد که 

اختالف را به صورت دوستانه از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهدي که در قلمرو آن سرمایه گذاري انجام شده و  سرمایه گذار )سرمایه گذاران( 
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نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ ادعا توسط یک طرف به طرف دیگر به توافق برسند، 
اختالف مي تواند به درخواست سرمایه گذار ارجاع شود به: 

الف ـ دادگاه صالح طرف متعاهدي که در قلمرو آن سرمایه گذاري انجام شده، یا 

ب ـ یک دیوان داوري موردي متشکل از سه عضو که به ترتیب زیر تشکیل شده باشد:

طرف اختالفي که مي خواهد اختالف را به داوري ارجاع نماید باید یک داور را از طریق ارسال 
یادداشت کتبي به طرف دیگر انتخاب نماید. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت 
یادداشت مذکور یک داور را تعیین کند و داوران منصوب شده باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ 
آخرین انتصاب، سرداور را تعیین نمایند. چنانچه هر یک از طرف ها نتوانند داور خود را ظرف مدت 
مذکور تعیین کنند یا داوران انتخاب شده در مورد سرداور به توافق نرسند، هر یک از طرفها مي تواند 
از رئیس دیوان بین المللي داوري اتاق بین المللي تجارت بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع 

یا سرداور را انتخاب نماید.

در هر صورت، سرداور باید از بین اتباع کشوري انتخاب شود که با طرفهاي اختالف داراي روابط 
سیاسي باشد.

3ـ داوري باید طبق قواعد داوري کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( 
انجام پذیرد.

4ـ هـر اختالفي که ابتدا در دادگاههـاي صالح طرف مـتعاهدي که در قلمرو آن سرمایه گذاري 
انجام شده است اقامه شود، تا زماني که در دست رسیدگي است بدون توافق طرف ها نمي تواند به 

داوري ارجاع شود، و همچنین در صورتي که منتهي به صدور حکم قطعي شود.

5 ـ هر اختالفي که به داوري ارجاع شود، از صالحیت دادگاه هاي داخلي مستثني خواهد بود. 
به  آن  اجراء  براي  داوري  حکم  محکوم له  که  بود  نخواهد  آن  از  مانع  بند  این  مفاد  وجود  این  با 

دادگاه هاي داخلي مراجعه کند.

6 ـ تصمیمات دیوان براي طرفهاي اختالف قطعي و الزم االجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد 
حکم داوري را بر طبق قانون داخلي خود اجراء خواهد نمود.

از مؤسسات  یا هر یک  متعاهد  بین یک طرف  قرارداد سرمایه گذاري خاص  7ـ هرگاه در یک 
وابسته به آن و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر، حل و فصل اختالف در یک دادگاه بین المللي 
داوري شناخته شده پیش بیني شده باشد، سرمایه گذار نمي تواند به موجب این موافقتنامه درخواست 

حل وفصل اختالف نماید.
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به هرحال، چنانچه حکم داوري فوق الذکر حسب مورد توسط طرف متعاهد یا مؤسسات وابسته به 
آن اجراء نشود، آنگاه سرمایه گذار مي تواند به موجب این ماده درخواست حل وفصل اختالف نماید.

ماده10ـ حل وفصل اختالفات بین طرفهاي متعاهد

1ـ کلیه اختالفات میان طرفهاي متعاهد در رابطه با تفسیر یا اجراء این موافقتنامه، ابتدا باید از 
طریق مشاوره دوستانه حل وفصل شود. در صورتي که اختالف ظرف مدت شش ماه از تاریخ ایجاد 
آن از طریق مشاوره حل و فصل نشود، هر یک از طرفهاي متعاهد مي تواند، ضمن ارسال اطالعیه 
به طرف دیگر، اختالف را به یک هیأت داوري سه نفره متشکل از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد 

و یک سرداور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع اختالف به داوري، هر یک از طرف هاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ 
انتخاب خواهد نمود و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت  را  دریافت اطالعیه یک داور 
شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین خواهند کرد. چنان چه هر یک از طرفهاي متعاهد 
داور خود را انتخاب ننماید یا داورهاي منتخب ظرف مدت یادشده درخصوص سرداور توافق نکنند، 
هر یک از طرفهاي متعاهد مي تواند از رئیس دیوان بین المللي دادگستري درخواست کند حسب مورد 
داوري را از سوي طرف ممتنع یا سرداور انتخاب نماید. در هر صورت، سرداور باید تبعه کشوري باشد 

که در زمان داوري با طرفهاي اختالف روابط سیاسي داشته باشد.

بین المللي  اگر رئیس دیوان  بین المللي دادگستري،  انتصاب سرداور توسط دیوان  2ـ در صورت 
دادگستري از انجام وظیفه مذکور معذور یا اگر او تبعه هر یک از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب 
وظیفه  انجام  از  نیز  او  اگر  و  شد،  خواهد  انجام  بین المللي  دادگستري  دیوان  رئیس  نایب  توسط 
مذکور معذور یا تبعه هر یک از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان بین المللي 

دادگستري که تبعه هیچ یک از طرفهاي متعاهد نباشد انجام خواهد شد.

3ـ دیوان با رعایت سایر مواردي که طرف هاي متعاهد توافق نموده اند، آئین و مکان داوري را 
تعیین خواهد نمود. در صورت فقدان توافق درخصوص قواعد، قواعد داوري کمیسیون حقوق تجارت 
بین الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( قواعد حاکم خواهد بود. تصمیمات دیوان براي طرفهاي 

متعاهد الزام آور خواهد بود.

ماده11ـ تداوم موافقتنامه در صورت اختالف

این موافقتنامه در صورت بروز اختالفات از هر نوع بین طرف هاي متعاهد و صرف نظر از وجود 
یا عدم وجود روابط سیاسي یا هر نوع نمایندگي بین کشورهاي مربوط همچنان مجري خواهد بود.
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ماده12ـ الزم االجراء شدن

آمد و در مورد  اجراء در خواهد  به  تودیع چهارمین سند تصویب  از  ماه پس  موافقتنامه دو  این 
تاریخ تودیع سند تصویب آن  از  بپیوندند یک ماه پس  به آن  هر کشور جدیدي که ممکن است 

الزم االجراء خواهد شد.

ماده13ـ اصالح

هرگونه اقدام براي اصالح مي تواند به درخواست هر یک از طرف هاي متعاهد انجام پذیرد. در هر 
صورت، این موافقتنامه تنها مي تواند با اجماع طرفهاي متعاهد اصالح شود.

ماده14ـ مشورت

طـرفهاي متعاهد موافقت مي  نمایند که بنا به درخواست هر طرف متعاهد درخصوص هر موضـوع 
با سرمایه گذاري هاي مشمـول این موافقتنامه یا موضـوعاتي که به نـحوي بر اجراء این  مرتبط 

موافقتنامه تأثیر دارند با یکدیگر مشورت نمایند.

ماده15ـ کناره گیري از عضویت 

از  پس  مي توانند  متعاهد  طرفهاي  بود.  خواهد  نامحدود الزم االجراء  مدت  براي  موافقتنامه  این 
گذشت مدت پنج سال از الزم االجراء شدن موافقتنامه نسبت به کشور مربوط، با ارسال اطالعیه 
کتبي به دبیرکل از عضویت در این موافقتنامه کناره گیري نمایند مشروط به این که کناره گیري از 
عضویت قبل از گذشت مدت یک سال از تاریخ اطالعیه معتبر نشود. در هر صورت، مفاد موافقتنامه 
نسبت به سرمایه گذاریهایي که در زمان الزم االجراء بودن آن انجام شده است براي یک دوره اضافي 

ده ساله از تاریخ کناره گیري از عضویت الزم االجراء خواهد بود.

ماده16ـ اعمال موافقتنامه هاي دوجانبه سرمایه گذاري

در صورت هرگونه تعارض بین مفاد این موافقتنامه و موافقتنامه هاي دوجانبه تشویق و حمایت 
حاکم  سرمایه گذاري  دوجانبه  موافقتنامه هاي  مفاد  متعاهد  طرفهاي  بین  سرمایه گذاري  از  متقابل 

خواهد بود.

ماده 17ـ مقررات متفرقه
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1ـ این موافقتنامه نمي تواند با در نظر گرفتن قید تحدید تعهد به امضاء برسد و قیود تحدید تعهد 
به هنگام تصویب پذیرفته نخواهد شد.

2ـ این موافقتنامه نزد دبیر کل تودیع خواهد شد و دبیر کل سریعًا رونوشت مصدق آن را براي هر 
طرف متعاهد ارسال خواهد نمود.

3 ـ هرطرف متعاهد سند تصویب خود را نزد دبیرکل تودیع خواهد نمود و دبیرکل سریعًا هرطرف 
متعاهد را از این تودیع مطلع خواهد نمود.

قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
سال تصویب : 1386 مجلس شورای اسالمی  - شماره روزنامه رسمي 18498 تاریخ 87/4/11

ماده1- دولت مکلف است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهري و برون شهري کشور و 
مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازي عرضه خدمات حمل و نقل )از طریق اصالح و 
توسعه شبکه حمل ونقل ریلي، برقي کردن خطوط و اجراء عالئم و تأسیسات و ارتباطات، افزایش 
سرعت در شبکه ریلي، یکپارچه سازي و ساماندهي مدیریت حمل و نقل، اصالح قیمتها، ایمن سازي 
و بهبود تردد، بهسازي و از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده سبک و سنگین مسافري و باري 
درون و برون شهري ، تبدیل خودروهاي بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه 
فني، توسعه ناوگان حمل و نقل همگاني ون و میني بوس و مدي بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه 
هوشمند حمل و نقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههاي بین شهري، حمل ترکیبي 
کاال از مبدأ تا مقصدنهائي با شبکه ریلي و شبکه مکمل جاده اي، الزام به داشتن توقفگاه در انواع 
مسافر  و  بار  پایانه هاي  و  توقفگاه ها  ایجاد  و  ساماندهي  عمومي،  توقفگاههاي  احداث  کاربریها، 
شهري و برون شهري اعم از ریلي و جاده اي در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت 
و قابلیت اطمینان و دسترسي(، بهینه سازي تقاضاي حمل ونقل )از طریق اصالح فرآیندهاي اداري، 
کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، اصالح کاربري زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهاي 
ترافیکي، آموزش و فرهنگ سازي(، بهینه سازي مصرف انرژي ) از طریق عرضه بنزین و گازوئیل 
در بخشهاي حمل و نقل و صنعت و کشاورزي با اولویت کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههاي 
عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات مؤثر در کاهش مصرف سوخت(، بهینه سازي تولید خودرو 
)از طریق تولید خودروهاي گازسوز، تأمین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید 
خودروهاي برقي، دونیرویي)هیبریدي( و کم مصرف، استانداردسازي تولید خودروي سبک و سنگین 
و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آالیندگي( و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتي، 

حداکثر از ابتداء سال 1391هجري شمسي اقدام نماید.
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ماده2-  به دولت اجازه داده مي شود براي اجراء احکام ماده )1( این قانون اقدامات زیر را به عمل 
آورد:

1- اعطاء کمکهاي بالعوض یارانه اي به بخشهاي غیردولتي مرتبط با اهداف این قانون؛

2- تخفیف در حقوق ورودي و سودبازرگاني واردات ناوگان حمل و نقل همگاني، خودروهاي کم 
مصرف، خودروهاي گازسوز، نفت گاز، برقي و دونیرویي)هیبریدي( و قطعات و تجهیزات مربوطه؛

3- تخفیف در حقوق ورودي و سود بازرگاني واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آالت و قطعات 
مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلي)شهري و برون شهري( و توسعه آزادراهها و بزرگراهها؛

4- اعطاء تسهیالت بانکي و پرداخت بخشي از سود تسهیالت بانکي به بخشهاي مرتبط با اهداف 
این قانون؛

5- تغییر کاربري اراضي و واگذاري زمینهاي مورد نیاز احداث جایگاههاي عرضه گازطبیعي تا 
پایان سال 1390هجري شمسي به قیمت منطقه اي پس از تملک و پرداخت بهاي عادله آنها به 

صاحبان اراضي؛

6- تعیین و أخذ جریمه، متناسب با مازاد مصرف سوخت و آالیندگي از خودروهاي سبک و سنگین 
به صورت پلکاني؛

7- تعیین و أخذ عوارض، بر مبناي میزان مصرف سوخت و آالیندگي ونوع سوخت از خودروهاي 
تولید داخل و وارداتي از تولید کنندگان داخلي وواردکنندگان.

ماده 3- دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندي شده طرحها و پروژه هاي مرتبط با اهداف 
این قانون را با راهکارهایي که در آئین نامه هاي اجرائي مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هرشش 

ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را  به کمیسیون عمران مجلس شوراي اسالمي ارائه کند.

ماده 4- توزیع کمکها، یارانه ها، تسهیالت و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجري با 
توجه به شرح وظایف قانوني به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوي اقدام کند که ضمن 

صرفه جویي، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

ماده 5- شرکتهاي بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابي دولت ازعملکرد دستگاه هاي مؤثر در کاهش 
جویي  درصد)50%( صرفه  پنجاه  معادل  برون شهري،  و  درون شهري  ونقل  حمل  تلفات  و  حوادث 
حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را براي آموزش و فرهنگسازي ایمني تردد، 
تأمین تجهیزات، اصالح فیزیـکي                 نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه هاي جاري 
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)با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادي از سوي شهرداري ها در شوراي هماهنگي ترافیک استان 
و از سوي وزارت راه و ترابري و پلیس راهور، در کمیسیون ایمني راههاي وزارت راه و ترابري( به 

دستگاههاي مذکور اختصاص دهند.

ماده 6- دولت موظف است با اولویت حمل و نقل ریلي به گونه اي اقدام نماید که سهم حمل و 
نقل ریلي در جابه جایي بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل و نقل برون شهري بر مقادیر جدول 

شماره)1( این قانون منطبق شود.

ماده 7- دولت موظف است سیاستهاي بخش حمل و نقل همگاني شهري را به گونه اي تنظیم 
درون  سفرهاي  هفتادوپنج درصد)75 %(  مجموع  در  1391هجري شمسي  سال  ابتداء  از  که  نماید 
شهري پوشش داده شده و سهم هریک از بخشهاي حمل ونقل همگاني ومصرف سرانه بنزین درروز 

براساس جدول شماره)2( باشد. 

تبصره- در شهرتهران نسبت تسهیم حمل ونقل عمومي از کل سفرهاي درون شهري براي اتوبوسراني، 
تاکسیراني  و حمل  و نقل  ریلي  به ترتیب تا حداکثر بیست وپنج درصد)25%(، بیست درصد )20%( و 

سي درصد )30%( مي باشد.

ماده 8- در صورتي که شهرداري شهرهاي داراي شهرک اقماري، شرکتهاي شهرک هاي جدید، 
شرکتها و کارخانه ها، هزینه تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلي به شهرکهاي اقماري، شهرهاي 
جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تأمین نمایند، دولت هزینه روسازي، عالئم، تأسیسات و ناوگان 

اجراء پروژه هاي مربوطه را تأمین خواهد کرد.

تبصره- اعتبارات موردنیاز این بند از محل اعتبارات پیش بیني شده در ماده)10( این قانون تأمین 
خواهد شد.

ماده9- مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداري است.

ماده10- اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد )40.000.000.000.000(
ریال در بخش درون شهري و شصت هزار میلیارد )60.000.000.000.000(ریال دربخش برون شهري 
را در دو ردیف متمرکز درون شهري و  اعتبارات  این  تعیین مي گردد. دولت مجاز است  درهرسال 
برون شهري از محل درآمد عمومي، صرفه جویي حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزي 
تأمین و در بودجه سنواتي منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه داري کل کشور 

به صورت صد درصد)100%( تخصیص یافته تلقي مي گردد.

ماده11- وصولي هاي موضوع بند هاي )6( و )7( ماده )2( و ماده )5(   بین شهرداریها و وزارت 
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راه و ترابري جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد)60%( و چهل درصد)40%( در 
قالب بودجه هاي سنواتي توزیع مي گردد. کمک به شهرهاي فاقد سامانه ریلي شهري مصوب براي 

ساماندهي حمل و نقل همگاني و بهبود عبور و مرور داراي اولویت است.

ماده12- آئین نامه اجرائي این قانون حداکثر دوماه پس از ابالغ این قانون با پیشنهاد مشترک 
نماینده ویژه ریاست جمهوري، وزارت راه و ترابري، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي 

کشور، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 13- اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغي االثر مي گردد.

جدول 1- برون شهري

13861387138813891390شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               انتهاي سال

۷/۱۱۲۱۷۲۳۳۰سهمحملونقلریليدرحملکاال)درصد(

۴۶۹۱۳۱۸سهمحملونقلریليدرحملمسافر)درصد(

۵۳۵۴۵۵۵۶۵۷سهمجابهجایيمسافرباحملونقلهمگاني)درصد(

۴۰۳۴۲۷۲۰۱۵نسبتکشتهبه۱۰۰.۰۰۰نفرجمعیتدرتصادفات

۲۲۲۰۱۷۱۳۱۰کشتهبه۱۰.۰۰۰وسیلهنقلیهدرتصادفات

۰/۱۶۰/۱۵۰/۱۴۰/۱۳۰/۱۲سهمسوختگازوئیلدرحملکاال)لیتربرتن(

جدول 2- درون شهري

13861387138813891390شرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                انتهاي سال

۴۱۴۷۵۵۶۴۷۵سهمحملونقلهمگانيازسفرهايشهري)درصد(

متوسط

سهم

درکشور

۲۴۲۷۳۱۳۵۴۰سهماتوبوس،مديبوس،مینيبوس)درصد(

۱۶۱۸۲۰۲۲۲۵سهمتاکسيوون)درصد(

۱۲۴۷۱۰سهمقطارشهريوحومهاي)درصد(

مصرفسرانهروزانهبنزینحاصلازنفت

)لیتردرروزبرنفر(

۱/۱۱۰/۹۰/۸۰/۷
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ماده)2( و ماده )3( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی

سال تصویب: 1386 مجلس  شورای اسالمی

ماده2ـ فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسالمی ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کاالها و یا 
خدمات به سه گروه زیر تقسیم می  شود:

گروه یک ـ تمامی فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. 

گروه دوـ فعالیت های اقتصادی مذکور درصدر اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی به جز موارد 
مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه ـ فعالیتها، مؤسسات و شرکت های مشمول این گروه عبارتند از: 

1( شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد)فرکانس(، 

2( شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،

انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای  3( تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی ، 
مسلح، 

4( شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،

5( معادن نفت و گاز،

معدن،  و  بانک صنعت  بانک سپه،  ایران،  ملی  بانک  اسالمی ایران،  بانک مرکزی جمهوری   )6
بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، 

7( بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، 

8( شبکه های اصلی انتقال برق، 

9( سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

10( سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، 

11( رادیو و تلویزیون،
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تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه 
گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی  و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیأت وزیران می  رسد و در 

مورد بند )3( گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

فصل دوم ـ قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده3ـ قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به شرح زیر تعیین می  شود:

ب ـ دولت مکلف است هشتاددرصد)80%( از ارزش مجموع سهام بنگاه های دولتی در هر فعالیت 
مشمول گروه دو ماده )2( این قانون به استثناء راه و راه آهن را به بخش های خصوصی، تعاونی و 

عمومی غیردولتی واگذار نماید.

 تبصره1ـ دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت های گروه دو ماده 
)2( این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقالل کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه 
اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد )20%( ارزش این فعالیت ها 

در بازار بیشتر نباشد. 

 تبصره2ـ بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه آهن هستند. سهم بهینه  بخشهای 
دولتی و غیردولتی در فعالیت های راه و راه آهن مطابق آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک 
وزارت راه وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاست های کلی 

اصل چهل و چهارم)44( قانون اساسی خواهد رسید.

ماده )4( و )5( قانون مدیریت خدمات کشوری
 سال تصویب: 1386 مجلس شوراي اسالمي  -  شماره روزنامه رسمي18271 تاریخ 1386/08/29

قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 
1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به الیحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسالمی طبق 
اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن 
به مدت پنج سال، در تاریخ 1386/7/18 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ 86/7/25 جهت 

اجرا طی نامه ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابالغ گردید. 

ماده4-  شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های 
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دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق 
به دولت می باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی 
و شرکت های دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا 

مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. 

تبصره1- تشکیل شرکت های دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الذکر صرفا با تصویب مجلس 
شورای اسالمی مجاز است همچنین تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر 

از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است. 

تبصره2- شرکت هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی 
شناخته شده یا می شوند شرکت دولتی تلقی می گردند. 

تبصره3- احکام »شرکت های دولتی« که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکت هایی که شمول 
قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد. 

عمومی  نهادهای  یا  مؤسسات  دولتی،  مؤسسات  ها،  وزارتخانه  کلیه  اجرایی:  دستگاه  ماده5- 
غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح 
نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، 

بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده )8( الی )15( قانون مدیریت خدمات کشوری 
سال تصویب : 1386 مجلس شورای اسالمی  -   شماره 18271 روزنامه رسمي تاریخ 1386/8/29

ماده 8- امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است 
و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب 

محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
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ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیتهای الزم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.

هـ- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.

و- حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.

ز- ترویج اخالق، فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی، اسالمی.

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.

ک- ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و 
کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.

ل- بخشی از امور مندرج در مواد )9(، )10( و )11( این قانون نظیر موارد مذکور در اصول بیست 
و نهم )29( و سی ام )30( قانون اساسی که انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و 

مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امکانپذیر نمی باشد.

م- سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی 
در قوانین عادی جزء این امور قرار می گیرد.

ماده9- امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل 
از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: 
آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای ، علوم و تحقیقات ، درمان ، توانبخشی، تربیت بدنی و 

ورزش ، اطالعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ، هنری و تبلیغات اسالمی.

ماده10- امور زیربنایی : آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب 
تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل: طرحهای آب و خاک و شبکه های 

انرژی ، ارتباطات و راه .

ماده11- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت ، متصدی اداره و بهره برداری از اموال 
جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می کند، از قبیل : تصدی در 
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امور صنعتی ، کشاورزی ، حمل ونقل ، بازرگانی ، مسکن و بهره برداری ازطرحهای مندرج درماده )10( 
این قانون .

ماده12-  سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.

ماده13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعایت اصول بیست و نهم و سي 
قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران از طریق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات 
عمومي غیردولتي تعیین صالحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه هاي ذیل 

انجام مي گردد: 

1- اعمال حمایت هاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي 
مجري این وظایف. 

2- خرید خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي 

3- مشارکت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غیر دولتي از طریق اجاره، 
واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکي. 

4- واگذاري مدیریت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي 
غیر دولتي با پرداخت تمام و یا بخشي از هزینه سرانه خدمات. 

5- ایجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع این ماده توسط دستگاه هاي اجرائي 

تبصره1- اگر انجام امور موضوع این ماده به یکي از طرق چهارگانه فوق الذکر ) 1 لغایت4( مقدور 
نباشد ایجاد و اداره واحدهاي دولتي وظیفه دولت است. 

تبصره 2- تایید صالحیت علمي و اخالقي کلیه افراد موضوع این قانون که به موجب این ماده در 
بخشهاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون 

و تایید استانداردهاي مربوط و کیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است. 

غیر  بخش  توسط  اجرائي  دستگاه هاي  نظارت  و  حمایت  مدیریت،  با  زیربنایي  امور   -14 ماده 
دولتي،) تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غیر دولتي( انجام خواهد شد و در موارد 

استثنایي با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد. 

ماده 15- امور تصدي هاي اقتصادي با رعایت اصل چهل و چهارم)44 (قانون اساسي جمهوري 
دولتي  غیر  بخش  به  رهبري  معظم  مقام  ابالغي  سیاستهاي  و  ایران  اسالمي  جمهوري  اسالمي 



103مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

تضییع  انحصار،  ایجاد  از  مربوط  مقررات  و  قوانین  رعایت  با  است  مکلف  دولت  مي گردد.  واگذار 
حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان جلوگیري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت 
سرمایه گذاري و برقراري عدالت و تامین اجتماعي و بازتوزیع درآمد و فراهم کردن زمینه ها و مزیت 

الزم و رفع بیکاري را فراهم نماید. 

قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه  
سال تصویب : 1385 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي 17928 تاریخ 85/6/23

ماده 1 - سامانه های حمل ونقل ریلی شهری شامل : سامانه های نقل  و انتقال جمعی مسافر در 
زمان و مسیر مشخص است که عبارتند از انواع قطار شهری )تراموا، قطار سبک شهری ، منوریل ، 

مترو( و سامانه های مشابه .

ماده 2- شهرداری های شهرهای باالی پانصدهزار نفر جمعیت با مشارکت دولت موظفند نسبت 
به تهیه طرح جامع حمل و نقل و ترافیک اقدام نمایند. در شهرهای باالی یک میلیون نفرجمعیت، 
انجام مطالعات امکان سنجی سامانه حمل ونقل ریلی شهری و حومه بر مبنای مطالعات طرح جامع 
حمل و نقل و ترافیک مصوب، الزامی است. مرجع تصویب مطالعات یادشده شورای عالی هماهنگی 

ترافیک شهرهای کشور است.

تبصره- اتخاذ تدابیرخاص به منظور حمل و نقل آسان افراد ناتوان و معلول در معابر،شبکه حمل 
ونقل و محیط های شهری در شهرهای باالی پانصدهزارنفر جمعیت در چارچوب این طرحها منظور 

می گردد.

از آن،  اجرایی احداث سامانه حمل ونقل ریلی شهری و حومه و بهره برداری  ماده 3- دستگاه 
شهرداری های ذی ربط می باشند.

ماده 4- شهرداری های شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت موظفند حداکثر تا یک سال پس 
از تصویب این قانون سامانه یکپارچه مدیریت هماهنگی حمل و نقل عمومی شهری و حومه را در 

ساختار تشکیالت خود ایجاد نمایند.

نقل  و  حمل  مدیریت  ساختار  اصالح  برای  الزم  راهکارهای  و  دستورالعمل ها  کلیه  تبصره1- 
عمومی، متناسب با ویژگی های خاص شهرها به پیشنهاد سازمان شهرداریهای کشور و تأییدسازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد.
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تشکیل  زمان  از  عمومی شهری  نقل  و  با حمل  مرتبط  و شرکتهای  سازمان ها  کلیه  تبصره2- 
سامانه مورد اشاره و ابالغ مصوبات مربوط به اصالح ساختار مدیریت حمل ونقل عمومی شهری 
مکلفند ظرف مدت سه ماه نسبت به تطبیق اساسنامه خود با رعایت موازین قانونی دراین خصوص 

با مصوبات یادشده اقدام نمایند.

از هزینه مطالعات و  تا سقف پنجاه درصد)%50(  اجازه داده می شود حداکثر  ماده 5- به دولت 
سرمایه گذاری ایجاد سامانه های حمل ونقل ریلی درون شهری، با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از 
محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشورپیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز 
طرح، توسط شهرداری ذی ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می شود 

که پس از مبادله موافقتنامه باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصرف خواهد شد.

با  از ظرفیت های بخش خصوصی،  استفاده  اجرایی  است ضوابط  وزارت کشور موظف  تبصره- 
اولویت سرمایه گذاری در ایستگاه ها و مراحل مختلف بهره برداری را تدوین نماید. این ضوابط پس 

از تصویب هیأت وزیران الزم االجرا است.

موضوع  ارزی  تعهدات  سقف  رعایت  با  مجازند  قانون  این  موضوع  شهرداری های   -  6 ماده 
ایران  اسالمی   جمهوری   وفرهنگی  اقتصادی ،اجتماعی  توسعه  چهارم  برنامه  قانون  ماده )13( 
وحومه ،  شهری  ریلی  حمل ونقل  سامانه  احداث  برای  بعدی  درقوانین   مصوب1383ومواردمشابه 
سرمایه خارجی در  بازارهای  از  استفاده  به  نسبت  جمهوری اسالمی ایران  مرکزی  بانک   همکاری  با 

محدوده اعتبارات ماده)5(این قانون به صورت غیرربوی اقدام نمایند.

تبصره - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با تصویب هیأت وزیران بازپرداخت 
تأمین مالی خارجی )فاینانس ( طرحهای قطار شهری را تا سقف مشخص شده در ماده )5( این قانون 
اخذ مصوبه  شورای اسالمی شهر  با  نماید. شهرداری ذی ربط  آن تضمین  بودن  غیرربوی  بر  باتأکید 

موظف است نسبت به تضمین بازپرداخت مابقی تسهیالت )فاینانس( دریافتی اقدام نماید.

ماده 7- شهرداریهای مشمول می توانند از طریق سرمایه گذاری داخلی و خارجی به روش ساخت، 
بهره برداری و واگذاری )BOT(برای سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه استفاده نمایند.

تبصره- وزارتخانه های کشور و امور اقتصادی و دارایی موظفند دستورالعمل اجرایی استفاده از 
روش ساخت، بهره برداری و واگذاری)BOT( را به استناد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی- مصوب 1381- و قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی 
کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب-1375- را ظرف مدت 

شش ماه تدوین و به شهرداری های مشمول ابالغ نمایند.
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ماده 8- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکت های قطار شهری کشور 
نسبت به تدوین اصول کلی و راهبردهای حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آالت 
و طراحی و بهره برداری سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه اقدام و به تصویب شورای 

عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برساند.

ماده 9- شهرداریهای شهرهای باالی پانصد هزار نفر جمعیت دارای طرح مصوب ، نسب  به اخذ 
از  عوارض ویژه به منظور احداث و بهره برداری سیستم حمل ونقل عمومی شهری و حومه ، پس 

تصویب مراجع ذی صالح قانونی اقدام خواهند نمود.

ایران- معماری  و  شهرسازی  عالی  شورای  تأسیس  قانون  ماده)5(  کمیسیونهای   -10 ماده 
مسیر  محدوده  در  کاربری  تغییر  موضوع  بررسی  به  نسبت  نوبت  از  خارج  مکلفند  مصوب1351- 

واطراف ایستگاه ها حسب درخواست شهرداری ذی ربط اقدام نمایند.

ماده 11 - مقررات تبصره های )1( و )2( ماده )1( الیحه قانونی اصالح قانون تأسیس شرکت 
راه آهن شهری تهران وحومه -مصوب 1359-  شورای انقالب اسالمی به کلیه سامانه های حمل و 

نقل ریلی شهری و حومه موضوع این قانون تسری پیدا می کند.

ماده 12 - مقررات مندرج در مواد )7(، )9(و)10( قانون ایمنی راهها و راه آهن  -مصوب 1349- 
از  اعم  معابر شهری  از  مجزا  قطار شهری  مسیرهای  محدوده  در  بعدی ،  الحاقات  و  اصالحات  با 
مسیرهای زیرزمینی ، هم سطح و در ارتفاع الزم االجرا می باشد. در مسیرهای هم سطح غیرمجزا، 

قوانین راهنمایی و رانندگی الزم الرعایه است .

تبصره - کلیه وظایف پلیس راه آهن موضوع قانون ایمنی راهها و راه  آهن -مصوب1349-  برای 
سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه ، برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران خواهد 

بود.

اتوبوسرانی و قطارهای شهری و حومه، براساس کمترین تعرفه  ماده 13- تعرفه مصارف برق 
تعیین شده می باشد.

ماده 14 - در واگذاری اماکن تجاری موضوع این قانون ، قید شرایط مندرج در مواد )7(و)8( قانون 
روابط موجر و مستأجر ممنوع است .

ماده 15- برای مجموعه های شهری مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرهای 
همجوار) شهرهای اقماری( طرح حمل ونقل ریلی پس از تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک 

شهرهای کشور براساس مفاد این قانون توسط دستگاه اجرایی ذی ربط اجرا خواهد شد.
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ماده 16- مسؤولیت حسن اجرای این قانون برعهده وزارت کشور است.

و  مدیریت  سازمان  و  وزارت کشور  پیشنهاد مشترک  به  قانون  این  اجرایی  آئین نامه  ماده 17- 
برنامه ریزی کشور، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد 

رسید.

 قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی
سال تصویب : 1384 مجلس شورای اسالمی  -   شماره روزنامه رسمي17684 به تاریخ 84/8/16

ماده 1 - به منظور افزایش سهم حمل و نقل ریلي از طریق جذب و گسترش سرمایه گذاریهاي 
مورد نیاز و ارتقاء بهره وري و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان با حفظ مالکیت دولت بر شبکه ریلي 
ارائه خدمات  به شرکتهاي حمل و نقل ریلي خصوصي و تعاوني و شرکتها و مؤسسات معتبر در 
وابسته به آن اجازه داده میشود تا از شبکه حمل و نقل ریلي و تأسیسات و امکانات مربوطه با 

رعایت این قانون و مقررات و ضوابط مربوطه بهره برداري کنند.

تبصره 1 - شرکت حمل و نقل ریلي شخصیت حقوقي است که توسط اشخاص حقیقي و حقوقي 
نامیده  این قانون راه آهن  از شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران که در  با اخذ مجوز 
میشود و با تأمین ناوگان )لکوموتیو و یا واگن( مورد نیاز به منظور جابجایي )کاال، مسافر( تأسیس 
فعالیت شرکت هاي حمل و نقل ریلي و همچنین مشخصات فني  نامه تأسیس و  آئین  میگردد. 

ناوگان مجاز به سیر در شبکه حد اکثر ظرف مدت دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابري میرسد.

تبصره 2 - شرایط و نحوه بهره برداري شرکتها و مؤسسات معتبر در امر خدمات وابسته به حمل 
و نقل ریلي در چارچوب قوانین موجود و این قانون خواهد بود و آئین نامه اجرایي آن به تصویب 

وزیر راه و ترابري میرسد.

تبصره 3 - خدمات وابسته به حمل و نقل ریلي شامل سرویس هاي مرتبط با امر ناوگان و شبکه، 
امور پایانه هاي تعمیرات، امور بهره برداري از ناوگان و پشتیباني هاي فني و مهندسي و سیستم هاي 
کنترل و ناوبري قطار و کلیه تجهیزات و سرویس هاي فني تعمیر و نگهداري خطوط و شبکه ریلي 

و سرویسهاي ارتباطي )مخابراتي( و عالئم باشد.

تبصره 4 - شرکت حمل و نقل ریلي میتواند با اخذ مجوز از مراجع ذي ربط در دیگر شقوق حمل 
و نقل نیز فعالیت نماید.



107مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

ماده 2 - به منظور حفظ ایمني تردد ناوگان ریلي، شرایط و دستورالعمل هاي فني و ایمني مرتبط 
با سیر و حرکت وسایل نقلیه ریلي توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابالغ مي گردد و شرکت هاي 
بهره بردار خطوط مکلف به رعایت آنها میباشند. راه آهن موظف به نظارت بر اجراي کامل ضوابط 

و مقررات و دستورالعملهاي فني و ایمني حرکت خواهد بود.

تبصره 1 - آئین نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل 
و نقل ریلي و نحوه رسیدگي به آنها توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و به تصویب هیأت وزیران 
خواهد رسید. میزان جرائم مربوط به  این تخلفات از یک میلیون )000 000 1( ریال تا بیست میلیون 

)000 000 20( ریال تعیین میگردد.

تبصره 2 - تعیین میزان مسؤولیت هاي کیفري و مدني سوانح ریلي ناشي از اجراي این قانون و 
سوانح ریلي ناشي از فعالیت هاي راه آهن توسط کمیسیون هاي جلوگیري از سوانح راه آهن مستقر 

در نواحي صورت میپذیرد. 

عالي  کمیسیون  به  موضوع  فوق  کمیسیون هاي  نظریه  به  دعوي  اصحاب  اعتراض  صورت  در 
رسیدگي به سوانح راه آهن با عضویت نماینده انجمن صنفي شرکتهاي حمل و نقل ریلي ارجاع و 
نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض  میباشد که در صدور آراي قضایي به عنوان نظر کارشناسي 
مالک عمل قرار میگیرد. راه آهن و شرکتهاي موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح 
دیده  افراد سانحه  به  دیه  پرداخت  و  قانون مسؤولیت مدني مسؤول جبران خسارت  ریلي مطابق 

میباشند.

تبصره 3 - آئین نامه اجرایي کمیسیون هاي جلوگیري از سوانح نواحي راه آهن و کمیسیون عالي 
جلوگیري از سوانح راه آهن با پیشنهاد وزارت راه و ترابري به تصویب هیأت وزیران میرسد.

ماده 3 - راه آهن موظف است تا تردد ریلي را به گونه اي برنامه ریزي، هدایت و کنترل کند که 
سیر و حرکت ناوگان متعلق به کلیه شرکتهاي حمل و نقل ریلي )اعم از دولتي و غیر دولتي( در 

شرایط یکسان از نظر تعرفه دسترسي و استفاده از شبکه امکان پذیر گردد.

ایجاد محدودیت عبور واگن هر یک از شرکتها توسط راه آهن بجز موارد تعیین شده در مقررات 
ایمني حرکت و ظرفیت خطوط، تخلف محسوب میشود و در صورت بروز هرگونه خسارت ناشي از 
این محدودیت براي شرکتهاي حمل و نقل ریلي و تأیید آن توسط مراجع ذي صالح، راه آهن مکلف 

به جبران آن است.
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ماده 4 - تعیین مقررات و استانداردهاي مربوط به تولید، واردات و تعمیر و نگهداري ناوگان ریلي 
بر عهده راه آهن میباشد و دستگاه هاي نظارت کننده و کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان مربوطه 

مکلف به رعایت آن هستند.

ماده 5 - راه آهن موظف است به منظور استفاده از ظرفیت مازاد ارتباطي موجود از شبکه ارتباطي 
به شرکتهاي  داده ها  انتقال  باسیم و بي سیم،  ارتباطي  ارائه سرویسهاي  به  اختصاصي خود نسبت 
خصوصي اقدام نماید. آئین نامه مربوطه، حد اکثر ظرف دو ماه به تصویب وزیر راه و ترابري مي رسد.

ماده 6 - تعرفه بهره برداري از شبکه ریلي کشور به منظور عبور یک یا چند واگن و یا یک قطار 
کامل )باري یا مسافري( بصورت باردار یا خالي از روي شبکه ریلي بر حسب وزن، ظرفیت و طول 
واگن، طول و ابعاد کاالي بارگیري شده در واگنهاي ویژه، مسیر حرکت، شرایط مسیر و دیگر عوامل 
ارتباطي، به موجب آئین نامه اي خواهد بود که توسط  مؤثر در این راستا و همچنین سرویسهاي 

هیأت مدیره راه آهن تهیه و با تصویب وزیر راه و ترابري الزم االجراء است.

تأمین  که ضمن  شود  تعیین  گونه اي  به  بایستي  ریلي  شبکه  از  برداري  بهره  نرخ   -  1 تبصره 
هزینه هاي بهره برداري از شبکه در بخش ریلي براي صاحبان کاال و سرمایه گذاران نسبت به دیگر 

شقوق حمل و نقل داراي مزیت باشد.

تبصره 2 - با توجه به مزیت هاي حمل و نقل ریلي و در صورت عدم تکافوي نرخ بهره برداري 
براي تأمین هزینه هاي نگهداري شبکه، دولت مي تواند از سال 1385 اعتبارات مورد نیاز این شیوه 
در  نقل،  و  حمل  شقوق  سایر  زیربنایي  تأسیسات  نگهداري  هزینه هاي  همانند  را  نقل  و  حمل  از 

بودجه هاي سنواتي از محل صرفه جویي مصرف سوخت منظور نماید.

ماده 7 - راه آهن مکلف است با برنامه ریزي و رعایت مقررات مالي واگنهاي حمل و نقل بار و 
مسافر خود را با زمانبندي مناسب به گونه اي که در امر حمل و نقل ریلي کاال و مسافر خللي ایجاد 

نشود به شرکت هاي حمل و نقل ریلي واگذار نماید.

به  یکسان  شرایط  و  مقررات  رعایت  با  آهن  راه  بوسیله  کشش  نیروي  دادن  اجاره   - تبصره 
شرکتهاي حمل و نقل ریلي با اخذ هزینه هاي عملیاتي بالمانع است.

ماده 8 - شرکتهاي حمل و نقل ریلي بار با انعقاد قرارداد حمل و صدور بارنامه و شرکت هاي 
حمل و نقل ریلي مسافر با صدور بلیط توسط شرکت و یا نمایندگي مجاز طرف قرارداد آنان در مقابل 

صاحبان کاال و یا مسافران مسؤولیت دارند.
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تبصره 1 - حدود مسؤولیت شرکت هاي حمل و نقل در مقابل صاحبان کاال و یا مسافران و نحوه 
ایفاي آن در چارچوب قوانین موجود و این قانون است که آئین نامه اجرایي آن به تصویب وزیر 

راه و ترابري میرسد.

تبصره 2 - براي هر واگن یک بارنامه و براي هر مسافر یک بلیط جداگانه صادر مي شود.

ناوگان شرکتهاي حمل و نقل ریلي مسؤول حفظ و نگهداري  با پذیرش  راه آهن  تبصره 3 - 
ناوگان و تأمین سالمت سیر آنان میباشد.

تهیه  آهن  راه  مدیره  هیأت  توسط  متحدالشکل  بصورت  مسافرین  بلیط  و  بارنامه   -  4 تبصره 
مي شود و چگونگي تنظیم و صدور بارنامه و بلیط بموجب دستورالعمل مصوب هیأت مدیره راه آهن 

خواهد بود.

با حمل و نقل جاده اي بصورت توافقي في مابین  بار متناسب  ماده 9 - نرخ حمل و نقل ریلي 
صاحبان کاال و شرکتهاي حمل و نقل ریلي تعیین و اجرا خواهد شد. بهاي بلیط مسافرین توسط 
شرکتهاي حمل و نقل ریلي در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتي که ارائه 

میشود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در مي آید.

ماده 10 - شرکتهاي حمل و نقل ریلي مکلف به رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهایي 
هستند که در چارچوب قوانین کشور توسط هیأت مدیره راه آهن تهیه و ابالغ میگردد.

ماده 11 - هر واگن و لکوموتیو موضوع ماده )1( داراي یک سند رسمي و داراي شماره مخصوص 
خواهد بود که توسط هیأت مدیره راه آهن بنام مالک صادر خواهد شد. این سند قابل ترهین میباشد 
بطوریکه با اعالم ذي نفع، اسناد واگن و لکوموتیو توسط هیأت مدیره راه آهن بنام ذي نفع و یا فردي 

که او تعیین خواهد کرد، تغییر خواهد یافت.

ماده )29( قانون برنامه چهارم توسعه
سال تصویب : 1383 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي  17375 به تاریخ 83/7/29

 مواد )127(، )128(، )129(، )131( و )132(  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،  اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران مصوب 1379/10/17 و اصالحیه های آن  برای دوره برنامه چهارم )1384-

1388( تنفیذ می گردد.
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قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری فرانسه

  سال تصویب : 1382 مجلس شورای اسالمی  -   شماره روزنامه رسمي17102 به تاریخ 82/8/21

 ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت جمهوری فرانسه مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه 

مبادله اسناد آن داده می شود.

 تبصره - ارجاع اختالف موضوع مواد )8( و )11( این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری 
اسالمی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.

 ماده 1 - تعاریف

 از نظر این موافقتنامه :

1- اصطالح » سرمایه گذاری« عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط 
سرمایه گذاران یکی از طرفهای متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر ) که از 

این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می شود( به کارگرفته شود:

 الف - اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبیل حق رهن، حق حبس، حق انتفاع، 
وثیقه و حقوق مشابه.

ب - سهام یا هر نوع مشارکت سهمی دیگر در شرکتها.

پ - مالکیت نسبت به پول یا هر عملیات قانونی که دارای ارزش مالی باشد.

پروانه، عالئم حق  اختراع،  حق  حق التألیف،  قبیل  از  صنعتی  و  معنوی  مالکیت  حقوق   -  ت 
تجاری، نمونه های صنعتی، فرآیندهای فنی، دانش فنی، اسامی تجاری و حسن شهرت تجاری.

ث - هر حقی که دارای ارزش مالی باشد از قبیل حق اکتشاف، استخراج یا  بهره برداری از منابع 
طبیعی.

در مجوز سرمایه گذاری  مندرج  با شرایط  چنانچه مطابق  دارائی ها  در شکل سرمایه گذاری   تغییر 
صادر شده برای آن سرمایه گذاری باشد در ماهیت آنها به عنوان سرمایه گذاری تأثیری نخواهد داشت.



111مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

در  این موافقتنامه  چارچوب  در  که  است  زیر  اشخاص  از  عبارت  » سرمایه گذاران«  اصطالح   -2
قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند :

 الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین یک طرف متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند.

ب - اشخاص حقوقی هر یک از طرفهای متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس 
و تشکیل شده و مقر آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3- اصطالح » عواید« به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از 
جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود تسهیالت مالی، عواید حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، 

کارمزد و حق االمتیاز.

4- اصطالح ) قلمرو (

به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت  ایران   الف - در مورد جمهوری اسالمی 
یاصالحیت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد و شامل مناطق دریایی مربوط به آن نیز می شود.

ب - در مورد جمهوری فرانسه به معنی قلمرو جمهوری فرانسه و همچنین منطقه دریایی که 
به عنوان منطقه اقتصادی تعریف شده و فالت قاره خارج از دریای سرزمینی جمهوری فرانسه است 
منابع طبیعی  از  بهره برداری و نگهداری  اکتشاف،   بین الملل درخصوص  فرانسه برطبق حقوق  که 

برآنها اعمال حقوق حاکمیت و صالحیت می نماید.

از انجام اقداماتی توسط  نباید به طوری تفسیر شود که مانع  از مواد این موافقتنامه  5- هیچیک 
این  های  فعالیت  و شرایط  خارجی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاری  تنظیم  برای  متعاهد  طرف  هر 
شود. خود  فرهنگ  و ترویج  نگهداری  برای  شده  اتخاذ  سیاستهای  چارچوب  در   سرمایه گذاران 

 ماده 2 - پذیرش سرمایه گذاری

 هر طرف متعاهد برطبق قوانین خود و مقررات این موافقتنامه سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف 
مرجع  توسط  مشخصی  تحت شرایط  است  ممکن  پذیرش  این  پذیرفت.  خواهد  را  دیگر  متعاهد 

صالحیتدار موضوع ماده )10( اعطاء شود.
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 ماده 3 - رفتار منصفانه و عادالنه

 هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادالنه ای با سرمایه گذاری های انجام شده توسط سرمایه گذاران 
طرف متعاهد دیگر خواهد نمود و اطمینان خواهد داد که اعمال این رفتار نباید توسط قانون یا در 
سرمایه گذاران  درخواستهای  خود  داخلی  قوانین  چارچوب  در  متعاهد  شود.  طرفهای  متوقف  عمل 
یک طرف متعاهد را درخصوص ورود و اقامت، کار و سفر در ارتباط با سرمایه گذاری انجام شده در 

قلمرو طرف متعاهد دیگر با نظر مساعد مورد بررسی قرار خواهند داد. 

 ماده 4 - رفتار ملی و رفتار کاملْهْ  الوداد

-1 
 الف - هر طرف متعاهد در قلمرو خود، در رابطه با مدیریت، فعالیت، نگهداری، استفاده، بهره مندی، 
فروش و تصفیه سرمایه گذاری ها رفتاری نسبت به سرمایه گذاران طرف دیگر اعمال خواهد نمود که 
از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران خود یا رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران یک 

کشور ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد،  نامساعدتر نباشد.

ب - در چارچوب مفاد جزء ) الف( بند )1( این ماده، موارد زیر به ویژه به عنوان رفتار نامساعدتر تلقی 
خواهد شد :

 رفتار نابرابر در ایجاد محدودیت در خرید مواد خام یا کمکی، انرژی یا سوخت یا  ابزار تولید یا 
انجام عملیات از هرنوع، رفتار نابرابر در ممانعت از بازاریابی محصوالت در داخل یا خارج کشور و 

سایر اقداماتی که اثرات مشابه دارند.

یک  به تأسیس  مربوط  آتی  یا  موجود  موافقتنامه  یک  به موجب  متعاهد  طرف  یک  چنانچه   -2
منطقه ای  سازمان اقتصادی  یک  یا  مشترک  بازار  یک  گمرکی،  اتحادیه  یک  تجاری،  آزاد  منطقه 
مشابه امتیازات یا حقوق مخصوصی به سرمایه گذاران یک دولت ثالث  بدهد موظف نخواهد بود که 
آن امتیازات و حقوق را به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بدهد. رفتار ملی و رفتار کاملْهْ  الوداد در 

مورد مسائل مالیاتی اعمال نمی شود.

 ماده 5 - مصادره و جبران خسارت

1- سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران هر یک از طرفهای متعاهد توسط طرف متعاهد  دیگر ملی، 
مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد و یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات 
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مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل جبران 
خسارت سریع، مؤثر و مناسب انجام پذیرد.

2- میزان جبران خسارت باید معادل ارزش سرمایه گذاری بالفاصله قبل از ملی شدن، مصادره یا 
سلب مالکیت باشد.

3- خسارت باید بدون تأخیر پرداخت شود. در صورت تأخیر این خسارت شامل هزینه های مربوطه 
نیز خواهد بود. خسارت باید عماًل قابل پرداخت بوده و آزادانه قابل انتقال باشد.

 ماده 6 - زیانها

 اتباع یا شرکتهای یک طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها در اثر جنگ یا هر برخورد مسلحانه 
دیگر، انقالب، حالت اضطرار ملی یا شورش در قلمرو طرف متعاهد دیگر متحمل خساراتی شوند 
توسط طرف متعاهد دیگر از رفتاری برخوردار خواهند شد که از رفتار اعمال شده نسبت به اتباع یا 

شرکتهای خود یا اتباع یا شرکتهای کشورهای کاملْهْ  الوداد نامساعدتر نباشد.

 ماده 7 - انتقاالت

1- هر یک از طرفهای متعاهد اطمینان خواهد داد که انتقاالت مربوط به سرمایه گذاری موضوع 
این موافقتنامه به صورت آزاد و بدون تأخیر انجام شود :

 الف - عواید به نحوی که در ماده )1( تعریف شده است.

ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه جزئی یا کلی سرمایه گذاری.

از محل عملکرد سرمایه گذاری  آنکه  بر  به سرمایه گذاری، مشروط  مربوط  وامهای  اقساط   - پ 
پرداخت شود.

ت - مبالغ پرداخت شده به موجب مواد )5( و یا )6( این موافقتنامه.

ث - مبالغ حاصل از تصمیم اتخاذ شده به موجب ماده )8( این موافقتنامه.

کار از طرف  اجازه  که  سرمایه گذار  کارکنان  توسط  دریافتی  دستمزدهای  و  ماهیانه  حقوق   - ج 
متعاهد سرمایه پذیر را داشته باشند.
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2- انتقاالت فوق باید بدون تأخیر صورت گرفته و به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی زمان انتقال 
انجام پذیرد.

3- درصورت بروز مشکل جدی در تراز پرداختها یا احتمال بروز آن، هر طرف متعاهد می تواند 
موقتًا محدودیت هایی درمورد انجام انتقاالت اعمال نماید مشروط به اینکه این محدودیتها از شش 

ماه تجاوز نکند و به طور عادالنه، غیرتبعیض آمیز و با حسن نیت وضع شود.

4- علی رغم مفاد بندهای )1( و )2( یک طرف متعاهد می تواند با اقدامات منصفانه و غیرتبعیض آمیز 
با تخلفات جزائی یا به موجب قرار  و با حسن نیت به منظور حمایت از حقوق طلبکاران یا در رابطه 
یا حکم صادره در رسیدگی اداری یا قضایی از یک انتقال جلوگیری نماید مشروط به اینکه چنین 
اقداماتی و اعمال آنها به عنوان وسیله ای برای خودداری آن طرف متعاهد از انجام تعهدات یا تکالیف 

خود به موجب این موافقتنامه مورداستفاده قرار نگیرد.

 ماده 8 - حل و فصل اختالفات میان سرمایه گذار و یک طرف متعاهد

1- چنانچه اختالفی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر درباره 
یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار مزبور در ابتدا تالش خواهند 

کرد که اختالف را از طریق مذاکره و مشاوره حل و فصل کنند.

2- چنانچه اختالف ظرف شش ماه از تاریخ ایجاد آن به نحو مقرر در بند )1( این ماده حل و فصل 
نشود، سرمایه گذار می تواند اختالف را به انتخاب خود ارجاع دهد به :

 الف - دادگاههای صالحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر.

ب - داوری مرکز حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری ) ایکسید( که توسط کنوانسیون مورخ 18 مارس 
1965 )1343.12.27( برای حل و فصل اختالفات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر تشکیل 
 شده است مشروط به اینکه طرف متعاهدی که یک طرف اختالف است به کنوانسیون مذکور پیوسته باشد.

پ - یک دیوان داوری موردی بر طبق قواعد داوری کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان 
ملل متحد ) آنسیترال(، چنانچه طرف متعاهدی که یک طرف اختالف است عضو کنوانسیون ایکسید 

نباشد.

 ماده 9 - جانشینی

 چنانچه یک طرف متعاهد یا مؤسسه تعیین شده توسط آن به موجب یک قرارداد غرامت، بیمه یا 
تضمین به یکی از سرمایه گذاران خود پرداختی نماید :
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 الف - طرف متعاهد سرمایه پذیر جانشینی طرف متعاهد دیگر به موجب آن قرارداد بیمه یا تضمین 
را به رسمیت خواهد شناخت.

ب - جانشین مستحق اعمال حقوقی خواهد بود که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است.

حقوق جانشین  به  زدن  لطمه  بدون  سرمایه پذیر  متعاهد  دولت  و  جانشین  بین  اختالفات   - پ 
دولتی به موجب ماده )8(، براساس ماده )11( حل و فصل خواهد شد. باوجود این جانشین می تواند 
به سرمایه گذار این حق را بدهد که در مقابل طرف متعاهد سرمایه پذیر اقدام به استیفای حقوق واگذار 

شده بنماید.

 ماده 10 - دامنه شمول موافقتنامه

 این موافقتنامه در مورد سرمایه گذاریها و سرمایه گذاریهای مجددی اعمال خواهد شد که قبل یا بعد 
از الزم االجراء شدن آن توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر انجام 
شده باشد مشروط به اینکه، چنانچه قوانین و مقررات مربوطه طرف متعاهد سرمایه پذیر مقرر کند، 
ایران  اسالمی  قلمرو جمهوری  در  برسد. مرجع صالحیتدار  آن طرف  مراجع صالحیتدار  به تصویب 

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا مؤسسه ای است که جایگزین آن شود.

 ماده 11 - حل و فصل اختالفات بین طرفهای متعاهد

و  از طریق مشاوره  ممکن  در صورت  موافقتنامه،  این  اجرای  یا  تفسیر  به  مربوط  اختالفات   -1
مذاکره حل و فصل خواهد شد.

2- چنانچه اختالفات ظرف مدت شش ماه از تاریخ مطرح شدن آن توسط هر طرف متعاهد، حل 
و فصل نشود باید به درخواست هر طرف متعاهد به یک دیوان داوری ارجاع شود.

3- دیوان مذکور باید برای هر مورد به روش زیر تشکیل شود :

انتخاب می شوند  روش  بدین  که  داوری  دو  و  نمود  خواهد  انتخاب  داور  یک  متعاهد  طرف   هر 
دیوان داوری  رئیس  عنوان  به  متعاهد  طرف  دو  توسط  که  را  ثالث  کشور  یک  تبعه  توافق،  با 
تاریخ اطالع یک طرف  از  ماه  باید ظرف دو  داوران  نمود. همه  انتخاب خواهند  تعیین خواهد شد 
شوند. انتخاب  به داوری  اختالف  ارجاع  برای  او  قصد  بر  مبنی  دیگر  متعاهد  طرف  به   متعاهد 

4- چنانچه مهلت های مقرر در بند )3( رعایت نشود، هر طرف متعاهد، در صورت نبودن توافق دیگری، از 
رئیس دیوان داوری بین المللی دعوت خواهد نمود که انتخابهای الزم را به عمل آورد. چنانچه رئیس دیوان 
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تبعه یک طرف متعاهد باشد یا به نحو دیگری از انجام وظیفه مذکور معذور باشد، عضوی از دیوان که در رتبه 
 بعد از او قرار داشته و تابعیت هیچیک از طرفهای متعاهد را نداشته باشد انتخاب ها را به عمل خواهد آورد.
 5- دیوان با اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد نمود. این تصمیمات برای طرفین قطعی و الزام آور خواهد بود.

بنا به درخواست هر طرف متعاهد   دیوان داوری قواعد رسیدگی خود را تعیین خواهد نمود. دیوان 
رأی را تفسیر خواهد نمود. به جز در شرایط ویژه که توسط دیوان تصمیم دیگری اتخاذ خواهد شد، 

هزینه ها از جمله هزینه داوران باید به طور مساوی توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود.

 ماده 12 - الزم االجراء شدن و اعتبار موافقتنامه

1- این موافقتنامه باید توسط مراجع صالحیتدار هر طرف متعاهد به تصویب برسد.

2- این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ آخرین اطالعیه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر 
مبنی بر اینکه اقدامات الزم را برطبق قوانین و مقررات خود جهت الزم االجراء شدن موافقتنامه به عمل 

آورده است برای مدت ده سال الزم االجراء خواهد شد.

اینکه یکی از طرفهای  بود مگر  این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد  از مدت مذکور،  3- پس 
متعاهد حداقل یک سال قبل از تاریخ انقضاء یا فسخ آن به طور کتبی طرف متعاهد دیگر را از قصد 

خود مبنی بر فسخ موافقتنامه مطلع نماید.

4- پس از انقضاء یا فسخ این موافقتنامه، مواد آن در مورد سرمایه گذاریهای موضوع این موافقتنامه 
برای مدت پانزده سال دیگر اعمال خواهد شد.

)FIPPA( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سال تصویب : 1380 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي 16709 تاریخ 1381/04/22

 فصل اول - تعاریف

 ماده 1- اصطالحات و عبارات بکاربرده شده در این قانون دارای معانی زیر می باشد :

 قانون - قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

 سرمایه گذار خارجی - اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرایرانی و یا ایرانی با استفاده ازسرمایه با منشاء 
خارجی که مجوز سرمایه گذاری موضوع ماده )6( را  اخذ نموده باشند.



117مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

 سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی و یا غیر نقدی که توسط سرمایه گذارخارجی به کشور 
وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد :

 الف - وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل، از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه 
که مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، به کشور واردشود،

ب - ماشین آالت و تجهیزات،

ج - ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله و مواد اولیه، افزودنی و کمکی،

 د - حق اختراع، دانش فنی، اسامی و عالئم تجاری و خدمات تخصصی،

 هـ- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی،

 و - سایر موارد مجاز با تصویب هیأت دولت.

 سرمایه گذاری خارجی - بکارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجودپس از 
اخذ مجوز سرمایه گذاری.

سرمایه گذاری  مورد  هر  برای  قانون  این   )6( ماده  برطبق  که  مجوزی   - سرمایه گذاری   مجوز 
خارجی صادر می شود.

 سازمان - سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده )5( قانون تشکیل 
وزارت امور اقتصادی و دارائی مصوب 1353.4.24.

 هیأت - هیأت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده )6( این قانون.

 فصل دوم - شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

 ماده 2 - پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات 
جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی 

و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

 الف - موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و 
افزایش صادرات شود.

ب - موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخالل در اقتصاد کشور و 
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تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.

از امتیاز،حقوق  ج - متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور 
ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.

 د - سهم ارزش کاال و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت 
به ارزش کاال و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی 
از بیست و پنج درصد )25%( و در هر رشته، از سی و پنج درصد )35%( بیشترنخواهد بود. تعیین 
رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هر یک از آنها طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت 

وزیران برسد.

 سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کاال و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام 
از این نسبت ها معاف است.

 تبصره - قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310.3.16 کماکان به 
قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذار خارجی در چارچوب 

این قانون مجاز نمی باشد.

 ماده 3 - سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شوند از تسهیالت و 
حمایتهای این قانون برخوردارند. 

این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

مجاز  آن  در  بخش خصوصی  فعالیت  که  زمینه هایی  در  خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری   -  الف 
می باشد.

ب - سرمایه گذاری های خارجی در کلیه بخش ها در چارچوب روشهای » مشارکت مدنی« ، » بیع 
متقابل« و »  ساخت، بهره برداری و واگذاری« که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفًا از عملکرد 
یا شرکتهای  یابانکها و  به تضمین دولت  ناشی شود و متکی  اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری 

دولتی نباشد.

 تبصره - مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای » ساخت، بهره برداری و واگذاری« مندرج 
در بند )ب( این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم 

سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.

 ماده 4 - سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسالمی ایران حسب مورد منوط 
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به تصویب مجلس شورای اسالمی می باشد . سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی، خصوصی 
تلقی می گردد.

 فصل سوم - مراجع ذی صالح

 ماده 5 - سازمان، تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به 
کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی در 
خصوص امور مربوطه از جمله پذیرش، ورود، به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان 

تسلیم گردد.

 ماده 6 - به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم در خصوص درخواست های موضوع

 ماده )5(، هیأتی با نام هیأت سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر اموراقتصادی و دارائی 
مدیریت  سازمان  رئیس  معاون  خارجه،  وزیر امور  معاون  از  مرکب  و  سازمان  رئیس کل  عنوان  به 
مورد،  حسب  و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  کل  رئیس  معاون  کشور،  برنامه ریزی  و 

معاونین وزارتخانه های ذی ربط تشکیل می گردد.

 در ارتباط با درخواست پذیرش، مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیأت با تایید وامضای وزیر 
امور اقتصادی و دارائی صادر می گردد.

 به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی، هیأت موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده )2( این 
قانون می باشد.

 تبصره - سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر 
ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیأت مطرح نماید. هیأت موظف است 
و  رسیدگی  موضوع  به  مذکور  درخواست های  مطرح شدن  تاریخ  از  ماه  یک  مدت  حداکثر ظرف 

تصمیم نهایی خود را کتبًا اعالم نماید.

 ماده 7 - به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری های خارجی 
خارجه،  امور  وزارت  دارائی،  و  اقتصادی  وزارت امور  جمله  از  ذی ربط  دستگاه های  کلیه  کشور،  در 
گمرک  ایران،  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  بازرگانی،  وزارت 
جمهوری اسالمی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست 
مکلفند نسبت به معرفی یک نماینده تام االختیار با امضای باالترین مقام دستگاه به سازمان اقدام 
نمایند. نمایندگان معرفی شده به عنوان رابط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه با 

سازمان شناخته می شوند.
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 فصل چهارم - تضمین و انتقال سرمایه خارجی

 ماده 8 - سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیالتی که 
برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.

 ماده 9 - سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای 
منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیر تبعیض آمیز و درمقابل پرداخت مناسب غرامت 

به مأخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بالفاصله قبل از سلب مالکیت.

 تبصره 1 - تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا 
ملی شدن به هیأت تسلیم شود.

 تبصره 2 - اختالف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن براساس ماده )19( این قانون حل و فصل 
خواهد شد.

 ماده 10 - واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیأت 
و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. در صورت انتقال 
به سرمایه گذار خارجی دیگر، انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد، از 

نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خواهد بود.

 فصل پنجم - مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی

 ماده 11 - سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش 
این قانون قرار گیرد :

 الف - وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.

به  برای خریدها و سفارشات مربوط  تبدیل نمی شود و مستقیمًا  ریال  به  ب - وجوه نقدی که 
سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

ج - اقالم غیرنقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صالح.

 تبصره - ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آیین نامه اجرائی این قانون 
تعیین خواهد شد.
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 ماده 12 - نرخ ارز موردعمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقاالت 
ارزی در صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر این صورت نرخ 

آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مالک خواهد بود.

 ماده 13 - اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با 
دادن پیش آگهی سه ماهه به هیأت و بعد از انجام کلیه تعهدات و پرداخت کسورات قانونی و تصویب 

هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج خواهد بود.

 ماده 14 - سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با 
تصویب هیأت و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی قابل انتقال به خارج است.

 ماده 15 - پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیالت مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های 
مربوطه، قراردادهای حق اختراع، دانش فنی، کمک های فنی و مهندسی، اسامی و عالئم تجاری، 
مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیأت و تایید وزیر 

امور اقتصادی و دارائی، قابل انتقال به خارج می باشد.

 ماده 16 - انتقاالت موضوع مواد )13(، )14( و )15( با رعایت مفاد بند )ب( ماده )3( این قانون 
قابل انجام است.

 ماده 17 - تأمین ارز برای انتقاالت موضوع مواد )13(، )14( و )15( به روش های زیرمیسر است :

 الف - خرید ارز از نظام بانکی.

بنگاه  خدمات  ارائه  از  حاصل  ارز  یا  و  تولیدی  محصوالت  صدور  از  حاصل  ارز  محل  از   - ب 
اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.

ج - صادرات کاالهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیأت وزیران بارعایت 
قوانین و مقررات مربوطه می رسد.

 تبصره 1 - بکارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق در مجوز سرمایه گذاری درج می گردد.

 تبصره 2 - در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند )ب( ماده )3( چنانچه وضع قوانین یا مصوبات 
دولت، موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی، پذیرفته شده در چارچوب این قانون 
شود، زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تأمین و پرداخت می گردد. حدود 

تعهدات قابل پذیرش، توسط هیأت وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
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انتقال  ارزی وجوه قابل  ایران مکلف است معادل  بانک مرکزی جمهوری اسالمی   تبصره 3 - 
موضوع بند ) الف( این ماده را با موافقت سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارائی تأمین و در اختیار 

سرمایه گذار خارجی قرار دهد.

 تبصره 4 - چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند )ب( و یا )ج( این ماده گردد، مجوز مذکور 
به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.

 ماده 18 - خروج آن بخش از سرمایه خارجی که در چارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشوروارد 
شده اما به کار گرفته نشده باشد، از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی 

می باشد.

 فصل ششم - حل و فصل اختالفات

 ماده 19- اختالفات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی در خصوص سرمایه گذاری های موضوع 
قرار  رسیدگی  مورد  داخلی  دادگاه های  در  و فصل نگردد  مذاکره حل  از طریق  چنانچه  قانون  این 
می گیرد، مگر آن که در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی، 

در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختالفات توافق شده باشد.

 فصل هفتم - مقررات نهایی

 ماده 20 - دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور 
روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران، مدیران و کارشناسان 
خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه 

یک آن ها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

 تبصره - موارد اختالف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارائی 
حل و فصل می شود.

به  مربوط  اطالعات  کلیه  به  را  همگانی  دسترسی  امکان  است  مکلف  سازمان   -  21  ماده 
سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی، فرصت های سرمایه گذاری، شرکای ایرانی موضوع فعالیت و 

سایر اطالعاتی که در اختیار آن سازمان قراردارد فراهم نماید.
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 ماده 22 - کلیه وزارتخانه ها و شرکت ها و سازمان های دولتی و مؤسسات عمومی که شمول 
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطالعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش 
سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق 

عمل نماید.

 ماده 23 - وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد سازمان 
در خصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای 

اسالمی ارسال نماید.

 ماده 24 - از تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه اجرائی آن، قانون جلب و حمایت سرمایه های 
خارجی - مصوب 1334.9.7 و آیین نامه اجرائی آن لغو می گردد. سرمایه های خارجی که قباًل براساس 
قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط 
قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات 

مذکور تصریح شده باشد.

 ماده 25 - آیین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه 
و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده)128( قانون برنامه سوم توسعه
سال تصویب : 1379 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي16070 تاریخ 79/2/11

به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست 
جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین 
استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیت های مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر،  نگهداری و 
بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی 
واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد  شرکت های مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه آهن 
ضوابط  سازد.  فراهم  را  زمینه  این  در  الزم  تسهیالت  و  حمایت  آنها  از  ایران  اسالمی  جمهوری 

و مقررات این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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ماده)126( قانون برنامه سوم توسعه
سال تصویب : 1379 مجلس شورای اسالمی  -  شماره روزنامه رسمي16070 تاریخ 79/2/11

ارائه  منظور  به  می شود  داده  اجازه  ایران  اسالمی  راه آهن جمهوری  سهامی  شرکت  به    
خدمات حمل و نقل منطقه ای، ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد 

شرکتهای حمل و نقل بین المللی اقدام کند.

ماده)30( قانون برنامه سوم توسعه
سال تصویب : 1379 مجلس شورای اسالمی - شماره روزنامه رسمي16070 تاریخ 79/2/11

اشتغال  اجرائی  آیین نامه  ترابری  و  راه  وزارت  پیشنهاد  براساس  می شود  داده  اجازه  دولت  به 
اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر 
توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد، تجهیز، توسعه، نگهداری خطوط و تأسیسات راه آهن و 
بهره برداری از آنان، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده )128( این 

قانون تصویب و اجراء کند.

قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری 
اسالمی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

  سال تصویب : 1379 مجلس شورای اسالمی-شماره روزنامه رسمي16281 به تاریخ 79/10/25

 ماده واحده - موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسالمی 
ایران و دولت جمهوری آذربایجان، مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد 

آن داده می شود.  

 تبصره - اجرای ماده )11( این موافقتنامه در خصوص ارجاع به داوری از طرف ایرانی موکول به 
رعایت اصل یکصد و سی و نهم )139( قانون اساسی خواهد بود. 

  ماده 1 - تعاریف: 
  از نظر این موافقتنامه: 
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1- اصطالح “ سرمایه گذاری” طبق قوانین و مقررات طرف میزبان، شامل هر نوع دارائی به ویژه 
موارد زیر می گردد:

 الف - سهم الشرکه، سهام یا هرگونه مشارکت دیگر در شرکتها،

ب - عایداتی که مجدداً سرمایه گذاری شود، حق ادعا نسبت به پول یا هر نوع حق دیگری نسبت 
به فعالیت مجاز قانونی مرتبط با یک سرمایه گذاری که دارای ارزش مالی باشد،

ج - اموال منقول و غیرمنقول و نیز هرگونه حقوق مربوط به آنها از قبیل رهن، حق حبس، وثیقه 
و حق انتفاع،

) حق  پروانه  اختراع، حق صدور  تألیف، حق  قبیل حق  از  مالکیت صنعتی و معنوی   د - حقوق 
لیسانس(، طرح های صنعتی، فرایندهای فنی و نیز عالئم  و اسامی تجاری، حسن شهرت تجاری 

و دانش فنی،

یا  استخراج  کشت،  اکتشاف،  حق  قرارداد  یا  قانون  وسیله  به  شده  اعطاء  کسبی  حقوق   - هـ 
بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو هر طرف.

2- اصطالح “ سرمایه گذار" در مورد هر یک از طرفین اطالق می گردد به: 

 الف - اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف، اتباع طرف یاد شده به شمار می آیند.

تجاری  مؤسسات  یا  بنگاهها  شرکتها،  شامل  طرفین  از  یک  هر  حقوقی  اشخاص   - ب 
تأسیس  و  صحیح تشکیل  طور  به  طرف،  همان  جاری  مقررات  و  قوانین  موجب  به  که 

 شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف قرار گرفته باشد. 
حاصل  سرمایه گذاری  یک  از  قانونی  طور  به  که  است  وجوهی  معنی  به  " عواید"  اصطالح   -3
شده باشد و به ویژه و نه منحصراً شامل سود، پرداختهای ناشی از وام، عواید سرمایه، سود سهام، 

حق االمتیاز و کارمزد می باشد. 

  ماده 2 - تشویق، حمایت، رفتار: 
برای سرمایه گذاران طرف دیگر جهت  ایجاد شرایط مناسب  به تشویق و  1-  هر طرف مبادرت 
پذیرفت. خواهد  خود  مقررات  و  طبق قوانین  را  سرمایه گذاریها  این  و  نمود  خواهد   سرمایه گذاری 

2-  با رعایت قوانین و مقررات طرفین در رابطه با ورود، اقامت موقت و اشتغال خارجیان:

 الف - اتباع هر یک از طرفین اجازه خواهند یافت که به منظور تأسیس، توسعه، اداره یا مشاوره 
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درمورد عملیات سرمایه گذاری به قلمرو طرف دیگر وارد شده و در آن اقامت نماید.

شده اند،  تأسیس  طرف  یک  مقررات  و  قوانین  موجب  به  قانونی  طور  به  که  شرکتهائی   - ب 
مدیریتی  رده های  یافت کارکنان  خواهند  اجازه  دیگر،  طرف  قلمرو  در  سرمایه گذاری  برای 
طرف مقررات  و  قوانین  رعایت  با  خود،  انتخاب  به  را  خود  مجرب  و  شرایط  واجد  فنی   و 

میزبان استخدام نمایند.

سرمایه گذاریهای  به  نسبت  عادالنه  و  منصفانه  رفتار  خود  قلمرو  در  طرف  هر   -3
به  نسبت  هر طرف  رفتار  از  رفتار  این  نمود.  خواهد  تضمین  را  دیگر  طرف  سرمایه گذاران 
ملل  سرمایه گذاران  سرمایه گذاریهای  یا  خود،  داخلی  سرمایه گذاران  سرمایه گذاریهای 

 کامله الوداد در قلمرو خود، اگر رفتار اخیر مساعدتر باشد، نامساعدتر نخواهد بود. 
از  یک  هر  آتی  یا  موجود  منعقده  موافقتنامه های  بر  تأثیری  هیچگونه  ماده  این  مفاد   -4
موافقتنامه های  یا  اقتصادی منطقه ای  سازمانهای  گمرکی،  اتحادیه های  با  ارتباط  در  طرفین 

 بین المللی مشابه و نیز موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف نخواهد داشت. 

  ماده 3 - شرایط مساعدتر: 
 قطع نظر از شرایط تعیین شده در این موافقتنامه، شرایط مساعدتری که بین هر یک از طرفین و 
 یک سرمایه گذار طرف دیگر مورد توافق قرار گرفته یا در آینده قرار گیرد، قابل اعمال خواهد بود.

  ماده 4 - مصادره و جبران خسارت: 
با  غیرمستقیم  یا  مستقیم  تدابیری  مشمول  یا  ملی  مصادره،  سرمایه گذاری ها   -1
روشی  به  هدف عمومی،  یک  برای  اقدامات  این  اینکه  مگر  شد  نخواهند  مشابه  تأثیرات 
فرایند  برابر  و  خسارت،  مؤثر  و  کافی  سریع،  پرداخت  مقابل  در  و  تبعیض آمیز  غیر 

 قانونی واصول کلی مربوط به رفتار مقرر در ماده )2( این موافقتنامه، انجام پذیرد. 
بالفاصله  شده  مصادره  سرمایه گذاری  روز  ارزش  معادل  باید  خسارت  جبران    -2
تأخیر پرداخت  بدون  باید  خسارت  باشد،  آن  از  آگاهی  یا  مالکیت  سلب  از  قبل 

 شده و به ترتیب مندرج در بند )2( ماده )5( آزادانه قابل انتقال باشد. 
هرگونه  یا  جنگ  علت  به  آنها  سرمایه گذاریهای  که  متعاهد  طرف  هر  سرمایه گذاران    -3
قلمرو  در  مشابه  دیگر حوادث  یا  شورش  یا  اضطراری  حالت  انقالب،  مسلحانه،  درگیری 
مزبور متعاهد  طرف  رفتار  از  نامساعدتر  که  رفتاری  از  گردند،  خسارت  دچار  دیگر  متعاهد   طرف 

با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هرکدام که از نظر جبران خسارت، اعاده 
مال و پرداخت غرامت چنین خسارتی مساعدتر باشد، برخوردارخواهند شد. 
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  ماده 5 - برگشت سرمایه و انتقال : 
به  سرمایه گذاری  یک  به  مربوط  انتقاالت  تمامی  داد  خواهد  اجازه  نیت  حسن  با  طرف  هر   -1

 صورت آزاد و بدون تأخیر به داخل و خارج از قلمرو وی انجام گیرد، این انتقاالت عبارتند از: 
  الف - عواید، 

ب - مبالغ حاصل از فروش یا تصفیه تمام یا بخشی از سرمایه گذاری،

ج - حق االمتیازها و حق الزحمه های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری. 

  د - جبران خسارات برابر ماده )4( 
وامها، این  از  ناشی  پرداختهای  سایر  ونیز  سرمایه گذاری  به  مربوط  وامهای  اقساط   هـ- 

 و - حقوق ماهیانه، دستمزدها و سایر وجوه دریافتی توسط اتباع یک طرف که پروانه کار مرتبط با 
سرمایه گذاری را در قلمرو طرف دیگر اخذ کرده باشند،

  ز - پرداختهای ناشی از اختالفهای مربوط به یک سرمایه گذاری. 
2- انتقال ها باید به طور سریع و به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام 

پذیرد. 

  ماده 6 - جانشینی : 
1-چنانچه سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف در مقابل خطرات غیر تجاری تحت نظام قانونی 
همان طرف بیمه شده باشد هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله 

طرف دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. 

2- بیمه گر مستحق حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود.

3- اختالفات بین یک طرف و بیمه گر براساس مفاد ماده )10( این موافقتنامه حل و فصل خواهد 
شد. 

ماده 7 - عدول : 

این موافقتنامه از: 

از  یا قضائی هر یک  اداری  یا تصمیمات  اداری  قوانین و مقررات، رویه ها و روش های  الف - 
طرفین.

ب - تعهدات حقوقی بین المللی، یا
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ج - تعهدات هر یک از طرفین، شامل تعهدات مندرج در یک موافقتنامه سرمایه گذاری یا یک 
رفتاری  از  فعالیتهای مرتبط را در موقعیت های مشابه،  یا  مجوز سرمایه گذاری، که سرمایه گذاریها 

 مساعدتر از آنچه به موجب این موافقتنامه مقرر شده، برخوردار می نماید عدول نخواهد نمود. 

  ماده 8 - رعایت تعهدات: 
 هر طرف رعایت مستمر تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه گذاری سرمایه گذاران طرف دیگر تقبل 

نموده است تضمین خواهد نمود.

  ماده 9 - دامنه شمول موافقتنامه: 
 این موافقتنامه فقط در مورد سرمایه گذاری هائی اعمال می شود که به تصویب مراجع صالحیت دار 
طرف میزبان رسیده باشد. مرجع صالحیتدار جمهوری اسالمی ایران سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
می باشد. خرداد  پانزده  میدان  تهران،  ایران،  اسالمی  جمهوری  نشانی  به  ایران  فنی  و   اقتصادی 

 مرجع صالحیتدار جمهوری آذربایجان وزارت روابط اقتصادی خارجی به نشانی جمهوری آذربایجان ، 
باکو، خیابان گوربانف می باشد.

 ماده 10 - حل و فصل اختالفات بین یک طرف و سرمایه گذار طرف دیگر:

1- چنانچه اختالفی میان طرف سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف دیگر درباره یک 
ابتدا تالش  در  مزبور  بروز کند، طرف سرمایه پذیر و سرمایه گذار) یا سرمایه گذاران(  سرمایه گذاری 
کنند. فصل  و  حل  دوستانه  صورت  به  مشاوره  و  مذاکره  طریق  از  را  اختالف  که  کرد   خواهند 

مدت  ظرف  نتوانند  مزبور  سرمایه گذاران(  ) یا  سرمایه گذار  و  سرمایه پذیر  طرف  چنانچه   -2
آنها  از  یک  هر  برسند،  به توافق  دیگر  طرف  به  طرف  یک  توسط  ادعا  ابالغ  تاریخ  از  ماه   )6(
و  قوانین  رعایت  ضمن  یا  و  مطرح  سرمایه پذیر  طرف  صالح  دادگاههای  در  را  اختالف  می تواند 
کند. ارجاع  ذیل   )5( بند  در  مندرج  شرح  به  نفره  سه  هیأت داوری  به  خود  مربوط   مقررات 

3- هر اختالفی که ابتدا در دادگاههای صالح طرف سرمایه پذیر اقامه شود تا زمانی که در دست 
رسیدگی است قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4- هر اختالفی که به داوری ارجاع شود از صالحیت دادگاههای داخلی مستثنا خواهد بود. مع هذا 
مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاههای داخلی 

مراجعه کند. 

5- طرف سرمایه پذیر یا سرمایه گذار)سرمایه گذاران( طرف دیگر هرکدام که بخواهند اختالفی را به 
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داوری ارجاع کنند باید ضمن ارسال اطالعیه کتبی برای دیگری، داور منتخب خود را معرفی نماید. طرف 
دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطالعیه یاد شده نسبت به معرفی یک داور اقدام کند 
و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب سرداور را تعیین نمایند. چنانچه 
هر یک از طرفین ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت یاد شده در 
مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفین می تواند از رئیس دیوان داوری بین المللی اتاق 
تجارت بین الملل بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور 

 باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرفین روابط سیاسی داشته باشد. 

 ماده 11 - حل و فصل اختالفات میان طرفین:

1- طرفین با حسن نیت و روح همکاری جهت یافتن راه حل منصفانه و سریع برای هرگونه 
طرفین  خصوص  این  در  نمود.  تالش خواهند  موافقتنامه  اجرای  یا  تفسیر  خصوص  در  اختالف 
توافق می نمایند. راه حلی  به چنین  نیل  و هدفمند جهت  مذاکرات مستقیم  در  منظور شرکت   به 

اگر طرفین نتوانند طی )12( ماه از شروع اختالف بین خود از طریق روش پیش گفته به توافق برسند، 
اختالف می تواند بنا به درخواست هرکدام از طرفین به یک دیوان داوری سه نفره ارجاع شود.

2- هرکدام از طرفین ظرف دو ماه پس از دریافت درخواست، یک داور تعیین خواهد نمود. این 
دو داور، داور سومی را به عنوان سرداور انتخاب خواهند کرد که تابعیت کشور ثالثی را دارا باشد و 
کشور یاد شده در زمان داوری با طرفین روابط سیاسی داشته باشد. درصورتی که یکی از طرفین 
ظرف مدت مقرر داوری را تعیین ننماید طرف دیگر می تواند از رئیس دیوان بین المللی دادگستری 

تقاضای تعیین داور نماید.

3- در صورتی که دو داور ظرف مدت دو ماه پس از انتصاب خود نتوانند در مورد انتخاب سرداور 
به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هر یک از طرفین توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری 

تعیین خواهد گردید.

4- چنانچه درموارد مندرج در بندهای )2( و )3( این ماده، رئیس دیوان بین المللی دادگستری 
از انجام وظیفه یاد شده معذور یا تبعه یکی از طرفین باشد انتصاب توسط معاون وی انجام خواهد 
باشد  طرفین  از  یکی  تبعه  یا  معذور  شده  یاد  وظیفه  انجام  از  نیز  وی  معاون  چنانچه  و  گرفت 
 انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرفین را نداشته باشد، انجام خواهد شد.

درخصوص  تا  داشت  خواهد  فرصت  سرداور  انتخاب  تاریخ  از  ماه  سه  داوری  دیوان   -5
دیوان  توافق،  عدم  در صورت  کند  توافق  موافقتنامه،  مفاد  سایر  رعایت  با  دادرسی،  آیین 
ملحوظ  با  را  دادرسی  آیین  کرد  خواهد  درخواست  دادگستری  بین المللی  دیوان  رئیس  از 

 داشتن مقررات آیین داوری بین المللی که مورد قبول عمومی واقع شده تعیین نماید. 
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6-  جز در مواردی که طرفین به نحو دیگری توافق کنند، ظرف هشت ماه از تاریخ انتخاب داور 
سوم کلیه لوایح تقدیم و تمامی رسیدگیها کامل خواهد شد و دیوان تصمیم خود را ظرف مدت دو ماه 
از تاریخ آخرین لوایح یا تاریخ پایان رسیدگی، هرکدام که دیرتر باشد، اتخاذ خواهد کرد. تصمیمات 

 دیوان داوری با اکثریت آراء اتخاذ می گردد که برای طرفین قطعی و الزام آور خواهد بود. 
7-  هزینه های سرداور، دیگر داوران و نیز سایر هزینه های دادرسی به طور مساوی توسط طرفین 
پرداخت خواهد شد. با این وجود دیوان ممکن است با صالحدید خود تصمیم بگیرد که یکی از طرفین 

نسبت بیشتری از هزینه ها را پرداخت نماید.

8-  چنانچه اختالفی برابر مقررات ماده )10( به دیوان داوری بین المللی دیگری ارجاع شده باشد و 
رسیدگی به آن در دادگاه مذکور ادامه داشته باشد به دیوان داوری بین المللی مقرر در این ماده ارجاع 

نخواهد شد. این امر مانع از انجام مذاکرات مستقیم و هدفمند میان طرفین نخواهد بود.

 ماده 12 - الزم االجرا شدن، مدت و فسخ:

1- این موافقتنامه از تاریخی که مبادله اسناد مربوط به تصویب آن تکمیل شده باشد به موقع اجرا 
گذاشته خواهد شد. موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله الزم االجراء خواهد بود و پس از آن نیز همچنان معتبر 
خواهد ماند، مگر آنکه برابر بند )2( این ماده فسخ گردد. این موافقتنامه سرمایه گذاری های موجود در تاریخ 

 اجرای آن و همچنین سرمایه گذاری هائی را که بعداً انجام یا تحصیل شوند شامل خواهد گردید. 
2- هرکدام از طرفین می تواند با ارائه اطالعیه کتبی یک ساله به طرف دیگر این موافقتنامه را در  

پایان اولین دوره ده ساله یا هر زمانی پس از آن فسخ نماید.

اطالع  با  قابل اصالح می باشد. هرگونه اصالحیه ای  توافق کتبی طرفین  با  موافقتنامه  این   -3
چنین  شدن  اجرا  قابل  برای  الزامات  داخلی  کلیه  تکمیل  بر  مبنی  دیگری  به  طرفین  از  یک  هر 

اصالحیه ای قابلیت اجرا خواهد یافت.

4- مفاد کلیه مواد دیگر این موافقتنامه درمورد سرمایه گذاری های انجام یا تحصیل شده پیش 
از تاریخ انقضای این موافقتنامه و نسبت به سرمایه گذاری هائی که این موافقتنامه به نحوی شامل 
آنها می گردد برای یک دوره ده ساله دیگر پس از تاریخ انقضاء همچنان قابل اجرا خواهد بود.  در 
تأیید مراتب باال امضاء کنندگان زیر با اختیار کامل از طرف دولت های متبوع خود این موافقتنامه 

را امضاء کرده اند.
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ماده)522( قانون آئین دادرسی مدنی
سال تصویب : 1379 مجلس شورای اسالمی 

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ، داین و تمکن مدیون ، مدیون 
امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید تا هنگام 
بانک  تغییر شاخص ساالنه که توسط  تناسب  با رعایت  دادگاه  از مطالبه طلبکار،  پرداخت و پس 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که 

طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند. 

قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها 
و سایر منابع مالی و پولی کشور  )به همراه الحاقیه سال 94(

سال تصویب : 1366 مجلس شورای اسالمی  - شماره روزنامه رسمي 12477 تاریخ 1366/10/3

 ماده واحده - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود تأمین منابع مالی و اجرا طرح ها و 
پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری را به شرکت و یا شرکت هایی که به همین منظور با مشارکت 
بانک های کشور و شرکت ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و که طبق اساسنامه و قوانین مربوط 
مجاز به سرمایه گذاری و مشارکت می باشند و سایر منابع پولی و مالی کشور تأسیس می شوند، واگذار 

نماید.

 وزارت راه و ترابری مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه ها و طرح های موضوع این قانون 
منافع بهره برداری از آنها را تا استهالک هزینه های طرح با حفظ مالکیت دولت برای مدت معینی که 

به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، به شرکت مربوط واگذار نماید.

 تبصره 1 - احداث، نگهداری و بهره برداری از پروژه ها و طرح های موضوع این قانون منحصراً 
مطابق ضوابط و مشخصاتی خواهد بود که توسط وزارت راه و ترابری تعیین می گردد. وزارت مذکور 

به طور مستمر بر اجرای ضوابط و مشخصات یاد شده نظارت خواهد نمود.

 تبصره 2 - چگونگی نظارت اجرای پروژه ها و طرح ها و بهره برداری و نرخ اجاره مستحدثات و 
همچنین نرخ گذاری خدمات بهره برداری و نیز ترتیب وصول و نظارت بر نحوه بهره برداری برابر مقررات 
آیین نامه ای خواهد بود که ظرف دو ماه از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های 
راه و ترابری، برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
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 تبصره 3 - هزینه های تمام شده ) اعم از هزینه های مستقیم و باالسری( اجرا و نگهداری پروژه ها 
و طرح های موضوع این قانون به میزانی که مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و 
دارایی قرار می گیرد حداکثر ظرف مدت واگذاری منافع بهره برداری مستهلک و هزینه استهالک 
مربوط جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت مربوط از نقطه نظر مالیاتی محسوب خواهد شد، 
چنانچه به دالیل قهریه عملیات احداث پروژه ها و طرح های واگذار شده متوقف گردد، منابع مالی 

هزینه شده توسط دولت جبران می گردد.

 تبصره 4 - اجرای طرحها و پروژه های فوق نافی وظایف دولت در اجرای طرح ها و پروژه های 
به  دیگری  محور  که  است  اجرا  قابل  در مواردی  قانون  این  مفاد  و  نبوده  عامه  نیاز  مورد  عمرانی 
موازات وجود داشته یا ساخته شود که استفاده کنندگان برای استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب 

داشته باشند.

 تبصره 5 - در دوران بهره برداری از آزاد راهها، چنانچه نسبت درآمد ساالنه حاصل از خدمات 
بهره برداری به درآمدهای ساالنه پیش بینی شده در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرارداد کمتر 
از هشتاد و پنج درصد )85%( باشد، ما به التفاوت تا رقم هشتاد و پنج درصد )85%(، حداکثر به 
میزان بیست و پنج درصد )25%( درآمد مورد انتظار از محل درآمد حاصله از آزاد راهها به سرمایه گذار 

پرداخت می شود.

تبصره 6- در صورتی که وزارت راه و شهرسازی با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به تبدیل 
کلیه  رعایت  با  جایگزین  فاقد  و  اقتصادی  و  فنی  توجیه  دارای  مسیرهای  در  آزادراه  به  بزرگراه 
مشخصات و استانداردهای فنی و ایمنی اقدام نماید، تا زمان احداث مسیر جایگزین تنها مجاز به 
دریافت هزینه های تبدیل، نگهداری و بهره برداری بزرگراه به آزادراه در قالب عوارض عبوری است.

ماده )53( قانون مالیاتهای مستقیم )تبصره 5،4 و6(
سال تصویب: 1366 مجلس شورای اسالمی 

فصل اول - مالیات بر درآمد امالک

 ماده 53 - درآمد مشمول مالیات امالکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال االجاره 
اعم از نقدی و غیر نقدی پس از کسر بیست و پنج  درصد بابت هزینه ها و استهالکات و تعهدات 

مالک نسبت به مورد اجاره.

 درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول امالک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده 
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محاسبه خواهد شد.

 در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

 هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه  التفاوت اجاره دریافتی و 
پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

 حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها 
طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره 4- در مورد امالکی که با اثاثه یا ماشین آالت به اجاره واگذار می شود، درآمد ناشی از اجارۀ 
اثاثه و ماشین آالت نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می شود.

تبصره 5 ـ مستحدثاتي که طبق قرارداد از طرف مستأجر درعین مستأجره به نفع موجر ایجاد 
مي شود، براساس ارزش معامالتي  روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد 

مشمول مالیات اجارۀ سال تحویل محسوب مي گردد.

تبصره 6- هزینه هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهدۀ مالک است و از طرف مستأجر انجام 
می شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتی 
که عرفًا به عهدۀ مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال االجاره غیرنقدی به 

جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می شود.

ماده )62( قانون محاسبات عمومي کشور
سال تصویب : 1366 مجلس شورای اسالمی

و . 1 خدمات  برای  می توانند  صورتی  در  دولتی  های  شرکت  و  دولتی  مؤسسات  و  وزارتخانه ها 
کاالهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند که معادل کل مبلغ آن  و 

حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط، اعتبار تأمین کرده باشند.

منعقده . 2 قراردادهای  به موجب  ماده که  این  از کاالها و خدمات موضوع  در مورد آن قسمت 
بهای آنها باید تدریجًا و یا به طور یکجا در سالهای  بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار 
اسنادی توسط بانک مرکزی ایران بدون پیش دریافت بهای کاالها و خدمات مزبور با تعهد 
وزارت برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار الزم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود.
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آیین نامه اجرایی این ماده شامل مبالغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد به . 3
عنوان پیش پرداخت قابل تأدیه می باشد از طرف  وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه 
و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بند )3( ، )7( و )12( ماده 15 اساسنامه شرکت راه آهن ج.ا.ا. 
سال تصویب : 1366 مجلس شورای اسالمی

ماده 15-  وظایف و اختیارات هیأت مدیره 

3-  بررسی و پیشنهاد برنامه توسعه خطوط و تأسیسات راه آهن به مجمع عمومی

7- بررسی و پیشنهاد الزم جهت تغییر در تعرفه های راه آهن ) بار و مسافر(وآیین نامه های احداث 
خطوط صنعتی و تجاری به مجمع عمومی.

استیجار  و  اجاره  همچنین  و  منقول  غیر  اموال  فروش  و  خرید  به  نسبت  تصمیم  اتخاذ   -12
مالی  آیین نامه های  حدود  در  نیاز شرکت باشد  مورد  که  وسائلی  گونه  هر  و  اماکن  و  ماشین آالت 
و معامالتی و سایر مقررات مربوطه و تخریب و نوسازی ساختمانها و تأسیسات شرکت با رعایت 

ضوابط مربوطه.

ماده )9( ، )10( و )16( اساسنامه شرکت راه آهن ج.ا.ا
سال تصویب : 1366 مجلس شورای اسالمی

 ماده 9 - مجمع عمومی شرکت به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد که مجمع عمومی 
عادی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و تعیین دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به وسیله 

دعوت کتبی رییس مجمع تشکیل خواهد شد.

تبصـره- سـوابق مربـوط بـه موضوعاتـی کـه در دسـتور جلسـه مجمـع قـرار دارد بایـد همـراه 
دعوتنامـه بـرای اعضـای مجمـع ارسـال شـود.

 ماده 10 - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه شرکت برای تقدیم به مجلس شورای اسالمی
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رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات ساالنه شرکت.

تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه و 
اندوخته های شرکت با رعایت ضوابط مربوطه.

تصویب خط مشی و بودجه ساالنه شرکت.

از طرف رییس مجمع عمومی پیشنهاد  انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که 
خواهد شد.

انتخاب بازرس ) حسابرس( که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد خواهد شد.

تصویب طرح کلی سازمان شرکت و اصالح آن.

بررسی و تصویب آیین نامه های استخدامی و مالی و معامالتی شرکت و ارائه آن به هیأت وزیران 
جهت تصویب نهایی.

بررسی و تصویب تعرفه های راه آهن ) بار و مسافر( به منظور ارائه به هیأت دولت و همچنین تصویب 
آیین نامه احداث خطوط صنعتی و تجاری و تغییرات بعدی آن که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد گردد.

تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و 
تعیین حق الزحمه بازرس ) حسابرس( شرکت.

اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و الوصول شرکت حداکثر تا یک هزارم سرمایه اولیه 
شرکت و بیش از آن با تصویب هیأت دولت

اتخاذ تصمیم درباره سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی یا دولتی.

بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که طبق قانون تأسیس راه آهن برابر مقررات این اساسنامه 
و سایر ضوابط قانونی باید در مجمع عمومی مطرح گردد.

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصالحه در دعاوی و اختالفات با اشخاص حقیقی یا حقوقی و 
ارجاع آنها به داوری و انتخاب داور با رعایت مقررات مربوطه.

پیشنهاد تصویب یا لغو عضویت در مجامع و اتحادیه های بین المللی طبق مقررات مربوطه.

است  شرکت  اجرایی  مقام  باالترین  شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیأت  رییس   -  16  ماده 
و  می نماید  اداره  مربوطه  و مقررات  آیین نامه ها  و  اساسنامه  این  مفاد  طبق  را  شرکت  امور  و 
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می باشد : زیر  بازرگانی  و  فنی  و  مالی  و  اداری  از  اعم  اجرایی  اختیارات  دارای  منظور  این  برای 
1- مدیر عامل با موافقت رییس مجمع عمومی می تواند یکی از اعضاء هیأت مدیره را به عنوان 
قائم مقام مدیر عامل تعیین نماید که در غیاب او دارای کلیه اختیارات مدیر عامل باشد ضمنًا مدیر 
یا  از اعضاء هیأت مدیره  را به هر یک  اختیارات خود  از  با مسئولیت خود قسمتی  عامل می تواند 

کارکنان شرکت واگذار نماید.

2-  مدیر عامل شرکت معاونین خود را می تواند از میان اعضاء هیأت مدیره انتخاب نماید.

3- معرفی امضاهای مجاز و تعهدآور برای شرکت.

یا  بانکهای داخلی  ارزی در  یا  باز کردن حساب ریالی  اجازه دریافت و پرداخت وجوه  4-  صدور 
خارجی به حساب شرکت طبق مقررات مربوطه.

5-  اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و فنی نسبت به کلیه عملیات و معامالت شرکت.

6-  فراهم نمودن امکانات و تسهیالت الزم برای انجام وظایف بازرس ) حسابرس( شرکت.

اقدام در تمرکز وجوه مربوط به شرکت و صدور دستور پرداخت هزینه عملیات اجرایی طبق   -7
برنامه و بودجه مصوب با رعایت مقررات مربوطه.

8-  نصب و عزل کلیه مأمورین و کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد و مزایا  پاداش 
و ترفیع و تشویق و تنبیه و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و سایر امور استخدامی طبق 

آیین نامه های مربوطه.

9-  اقامه دعوی علیه هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه 
می شود در تمام مراجع و مراحل و دادگاههای صالح با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر با کلیه 
اختیارات مندرج در مواد 62 و 63 آیین دادرسی مدنی به غیر از حق مصالحه و ارجاع امر به داور 

که نیاز به موافقت مجمع دارد.

10-  انتخاب وکالی دعاوی و مشاوران شرکت و تعیین حق الوکاله و حق المشاوره آنان با رعایت 
مقررات مربوطه. 

11-  دستور تعقیب اداری کارکنان برابر مقررات و ارجاع پرونده به مراجع صالحه در صورتی که 
تخلف جنبه جزایی داشته باشد. 

12- تهیه و تنظیم بودجه ساالنه و ترازنامه و حساب و سود و زیان شرکت و برنامه عملیاتی و 
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آیین نامه های شرکت و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تصویب هیأت مدیره.

 تبصره - کلیه چکها و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای 
هیأت مدیره یا نمایندگان منتخب آنان برسد. 

اصل )44( و )138( و )139( قانون اساسی ج.ا.ا 
سال تصویب: 1358 مجلس شورای اسالمی

و  تعاونی   دولتی ،  بخش   سه   پایه   بر  ایران   اسالمی   اقتصادی  جمهوری  نظام   و چهارم:  اصل  چهل 
خصوصی  با برنامه ریزی  منظم  و صحیح  استوار است . بخش  دولتی  شامل  کلیه  صنایع بزرگ ، صنایع مادر، 
رادیو و  آبرسانی ،  نیرو، سدها و شبکه  های  بزرگ   تأمین   بانکداری ،بیمه ،  بازرگانی  خارجی ، معادن  بزرگ ، 
تلویزیون ، پست  وتلگراف  و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه  و راه  آهن  و مانند اینها است  که  به  صورت  

مالکیت  عمومی  و در اختیار دولت  است. 

بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط 
اسالمی تشکیل می شود.

بخش  خصوصی  شامل  آن  قسمت  از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت  و خدمات  می  شود که  مکمل  
فعالیتهای  اقتصادی  دولتی  و تعاونی  است . 

مالکیت  در این  سه  بخش  تا جایی  که  با اصول  دیگر این  فصل  مطابق  باشد و از محدوده  قوانین  اسالم  
قانون   مورد حمایت   نشود  زیان  جامعه   مایه   و  اقتصادی  کشور گردد  توسعه   و  و موجب  رشد  نشود  خارج  

جمهوری  اسالمی  است . تفصیل  ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه  بخش  را قانون  معین  می  کند

اصل  یکصد و سی و هشتم: عالوه  بر مواردی  که  هیأت  وزیران  یا وزیری  مأمور تدوین  آیین  نامه  
های  اجرایی  قوانین  می  شود، هیأت  وزیران  حق  دارد برای  انجام  وظایف  اداری  و تأمین  اجرای  قوانین  و 
تنظیم  سازمانهای  اداری  به  وضع تصویب  نامه  و آیین  نامه  بپردازد. هر یک  از وزیران  نیز در حدود وظایف  
خویش  و مصوبات  هیأت  وزیران  حق  وضع آیین  نامه  و صدور بخشنامه  را دارد ولی  مفاد این  مقررات  نباید 
به   را  وظایف  خود  به   مربوط  امور  از  برخی   تصویب   تواند  دولت  می   باشد.  مخالف   قوانین   روح   و  متن   با 
کمیسیونهای  مشتکل  از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات  این  کمیسیونها در محدوده  قوانین  پس  از تأیید 
رئیس  جمهور الزم  االجرا است . تصویب  نامه  ها و آیین  نامه  های  دولت  و مصوبات  کمیسیونهای  مذکور در 
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این  اصل ، ضمن  ابالغ  برای  اجرا به  اطالع  رئیس  مجلس  شورای  اسالمی  می  رسد تا در صورتی  که  آنها را 
بر خالف  قوانین  بیابد با ذکر دلیل  برای  تجدید نظر به  هیأت  وزیران  بفرستد

اصل  یکصد و سی و نهم:  صلح  دعاوی  راجع به  اموال  عمومی  و دولتی  یا ارجاع  آن  به  داوری  در 
هر مورد، موکول  به  تصویب  هیأت  وزیران  است  و باید به  اطالع  مجلس  برسد. در مواردی  که  طرف  دعوی  

خارجی  باشد و در موارد مهم  داخلی  باید به  تصویب  مجلس  نیز برسد. موارد مهم  را قانون  تعیین  می  کند.

ماده )23( قانون برنامه و بودجه کشور

سال تصویب: 1351 مجلس وقت

مربوط  قراردادهای  عمومی  شرایط  و  کلی  اصول  استانداردها همچنین  و  معیارها  تعیین  برای   سازمان 
به طرحهای عمرانی آیین نامه ای تهیه  و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس آن دستورالعمل الزم به 

دستگاههای اجرایی ابالغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند.

قانون احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری 

  سال تصویب : 1343 مجلس وقت  -  شماره روزنامه رسمي 5664 تاریخ 1343/05/07

 ماده واحده- به وزارت راه اجازه داده می شود که بنا به تقاضای مؤسسات صنعتی و تجاری یا 
سازمانهای دولتی از ایستگاهها یا نیم ایستگاههای راه آهن دولتی ایران به محل مؤسسه متقاضی 
طبق آیین نامه ای که به تصویب کمیسیون راه مجلسین خواهد رسید دراحداث خطوط فرعی راه آهن 

اقدام نماید.

آیین نامه احداث خطوط راه آهن صنعتی و تجاری

سال تصویب : 1343 مجلس وقت  -  شماره روزنامه رسمي 5889 تاریخ 1344/2/22

 ماده 1 - منظور از خطوط صنعتی و تجاری خطوط و دوراهی ها و ساختمانهای مربوط است که بنا به 



139مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

اقتضای مؤسسات خصوصی و یا دولتی ) که در این آیین نامه متقاضی نامیده می شود( ایجاد می گردد.

 ماده 2 - احداث هر خط فرعی صنعتی و یا تجاری موکول به تصویب هیأت مدیره راه آهن و تأیید 
وزیر راه می باشد.

 ماده 3 - تهیه طرحها و نقشه ها و دستورات فنی کلیه خطوط صنعتی و تجاری جدید و همچنین 
احداث ساختمان و ایجاد خطوط به موجب شرایط این آیین نامه به عهده راه آهن دولتی ایران می باشد.

راه آهن  به تشخیص  تأسیسات مربوط  احداث خط و حریم آن و سایر  برای  آنچه زمین   ماده 4 - 
ضرورت دارد باید به یکی از دو طریق زیر توسط متقاضی تهیه مجانًا و بالعوض به راه آهن واگذار گردد.

 الف - راه آهن نقشه اراضی مورد نیاز را با ذکر حدود و مشخصات کامل تهیه و متقاضی باید زمین 
مزبور را خریداری و با سند رسمی بالعوض به راه آهن واگذار نماید.

ب - در صورتی که متقاضی نتواند اراضی مورد احتیاج را طبق تشخیص راه آهن و بر اساس نقشه 
تنظیمی خریداری و به تصرف راه آهن دهد راه آهن پس از دریافت تضمین کافی بانکی از متقاضی در 
مورد پرداخت بهای زمین و مستحدثات و خسارات ناشی از آن مجاز است رأسًا اراضی مورد نیاز را تصرف 
و بهای زمین و مستحدثات و خسارات وارده به نرخ عادله روز که به وسیله سه نفر کارشناس که یک 
نفر از طرف مالک و یک نفر از طرف راه آهن و یک نفر کارشناس مرضی الطرفین انتخاب می شود تعیین 
و چنانچه در انتخاب کارشناس مشترک طرفین توافق ننمایند در این صورت کارشناس سوم از طرف 
رییس ثبت محل از بین کارشناسان رسمی دادگستری به قید قرعه انتخاب و معرفی خواهد شد و بهایی 
که به این ترتیب تعیین می شود درباره طرفین قطعی بوده و متقاضی ملزم است بالفاصله بهای تعیین 
شده را در وجه راه آهن پرداخت نموده و راه آهن به نوبه خود به مالک پرداخت نماید و در صورتی که 
مالک حاضر به واگذاری نشود بهای تعیین شده در صندوق ثبت سپرده خواهد شد و رییس ثبت سند 
را به جای مالک امضاء و تسلیم راه آهن خواهد نمود و در هر دو صورت باید بهای تعیین شده منتهی 
ظرف شش ماه از تاریخ تصرف به مالک پرداخت شود و زائد بر این مدت مشمول خسارت تأخیر قانونی 

خواهد بود.

 ماده 5 - هزینه نقشه برداری و کلیه هزینه های ساختمان خط صنعتی و تجاری از اولین سوزن انشعاب 
خط مزبور اعم از قسمت های زیرسازی و روسازی و کلیه ساختمانهای متعلقه و وسایل ارتباطی به عهده 

متقاضی می باشد که طبق برآورد راه آهن باید پرداخت نماید.
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 تبصره - متقاضی مجاز است که عملیات زیرسازی خط فرعی را با نظارت راه آهن طبق نقشه مصوبه 
رأسًا انجام دهد.

 ماده 6 - کلیه زیرسازی خطوط فرعی و اراضی ملکی متصرفی مندرج در ماده 4 و تأسیسات ارتباطی 
و ساختمان های احداث شده تا ابتدای محدوده مؤسسه صنعتی و همچنین روسازی آن از محل انشعاب 
تا انتهای محدوده مؤسسه صنعتی بالعوض متعلق به راه آهن خواهد بود و راه آهن فقط بهای مصالح 

روسازی را به نحوی که در ماده 7 ذکر شده به متقاضی خواهد پرداخت.

 تبصره - منظور از قسمت روسازی ریلها - دستگاههای دوراهه - آالت اتصال ریل - تراورسها و پیچ 
و مهره های آن و متعلقات دیگر و باالست مصرف شده می باشد.

 ماده 7 - راه آهن تا ده سال متوالی در آخر هر سال یک دهم بهای مصالح روسازی مصرف شده در 
خط فرعی را از محل وجوه وصولی بابت کرایه و عوارض حمل محموالت متقاضی از مبدأ حمل از هر 
یک از نقاط راه آهن به مقصد خط مزبور و بالعکس مستهلک و به متقاضی خواهد پرداخت مشروط به 
این که میزان حمل و نقل و درآمد ساالنه محموالت مربوط به خط مزبور حداقل با بهای کل مصالح 
روسازی برابر باشد و چنانچه میزان درآمد ساالنه کمتر از کل هزینه روسازی باشد بابت استهالک ساالنه 
به همان نسبت کمتر پرداخت خواهد شد و متقاضی نسبت به مابه التفاوت تا مأخذ یک دهم منظور در 
فوق حق نخواهد داشت ولو این که درآمد ساالنه محموالت در سالهای دیگر از میزان مخارج روسازی 

متجاوز باشد.

 تبصره 1 - چنانچه در سال اول محموالت متقاضی کمتر از میزان مذکور در ماده 7 بشود استثنائًا 
در صورتی که در سال بعد کسری محموالت سال قبل را جبران نماید راه آهن بایستی باقیمانده یک 
مجموع  هر سال  پایان  از  قبل  که  در صورتی  و ضمنًا  نماید  پرداخت  متقاضی  به  را  قبل  سال  دهم 
کرایه محموالت ساالنه خط صنعتی یا تجاری بالغ بر کل مصالح روسازی بشود بر حسب درخواست 

متقاضی راه آهن باید در استرداد قسط استهالک ساالنه اقدام نماید.

 تبصره 2 - چنانچه از تاریخ صدور آخرین بارنامه در مبداء یا مقصد خط صنعتی یا تجاری لغایت مدت 
سه سال حمل و نقل انجام نشود راه آهن مختار است به جمع آوری خط و تأسیسات مزبور اقدام نماید 
بابت  باقیمانده وجه پرداختی متقاضی  و در این صورت راه آهن هیچگونه تعهدی نسبت به استهالک 

مخارج روسازی نخواهد داشت.

 تبصره 3 - مبداء سال عبارت از تاریخ آماده شدن خط برای بهره برداری است که به وسیله راه آهن 
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کتبًا به متقاضی اعالم خواهد شد.

 ماده 8 - در صورتی که احداث خط صنعتی یا تجاری مستلزم احداث ایستگاه فرعی باشد عالوه بر 
هزینه احداث ایستگاه فرعی که مشمول مواد مذکور در فوق می باشد هزینه پرسنلی مأمورین آن ایستگاه 
برای مدت ده سال به عهده متقاضی خواهد بود و در مواقع انعقاد پیمان راه آهن باید هزینه پرسنلی 
ایستگاه فرعی را تعیین و در متن پیمان ذکر نماید بدیهی است در تعیین هزینه پرسنلی نسبت مناسبی 
درصد برای تفاوت احتمالی و افزایش دستمزدهای ساالنه از طرف راه آهن پیش بینی خواهد شد و چنانچه 
در ظرف مدت مقرره باال خط فرعی دیگری از خط مزبور منشعب گردد هزینه پرسنلی مأمورین بنا به 

تشخیص راه آهن از استفاده کنندگان دریافت خواهد شد.

 تبصره - چنانچه ایستگاه فرعی در زمین های متعلق به راه آهن یا در حریم خط راه آهن احداث شود 
بابت بهای این اراضی وجهی از متقاضی دریافت  نخواهد شد.

 ماده 9 - تعمیرات و نگاهداری خطوط صنعتی و تجاری اعم از زیرسازی یا روسازی ) به استثناء هزینه 
تعمیرات زیرسازی در محوطه بنگاه صنعتی( بر عهده راه آهن است متقاضی موظف است که تسهیل عبور 

و مرور کارکنان راه آهن را در محوطه به منظور نگهداری خط فراهم آورند.

 ماده 10 - چنانچه بر اثر بی مباالتی متصدیان بنگاه صنعتی و یا تجاری تعمیری در خطوط داخل 
محوطه صنعتی و تجاری الزم باشد یا خساراتی وارد شود پرداخت هزینه آن به عهده متقاضی خواهد 

بود تشخیص بی مباالتی و تعیین میزان خسارات با هیأت مدیره راه آهن می باشد.

 تبصره - هر گونه دخل و تصرفاتی در خطوط مزبور ) از قبیل عبور لوله از زیر خط یا ایجاد گذرگاه و 
غیره( باید با موافقت و نظارت راه آهن انجام گیرد.

 ماده 11 - چنانچه از طرف مؤسساتی که طبق آیین نامه سابق برای آنها خطوط صنعتی و تجاری 
احداث شده و مدت قرارداد مربوطه منقضی نشده باشد تقاضایی مبنی بر احداث انشعاب یا امتداد جدیدی 
گردد اگر احداث انشعاب یا امتداد مورد تقاضا تأثیر کلی در میزان حمل محموالت آن مؤسسه نداشته 
باشد اقدام به احداث آن به هزینه متقاضی و بدون تعهد استهالک هزینه از طرف راه آهن به عمل خواهد 
آمد و در صورتی که انشعاب یا امتداد جدید تأثیر کلی در میزان حمل و نقل داشته باشد یا به منظور حمل 
و نقل از کارخانه و تأسیسات جدید باشد احداث آن بر طبق مفاد این آیین نامه و یا مبادله قرارداد جدید 

انجام خواهد شد البته در هر دو مورد مرجع تشخیص هیأت مدیره راه آهن خواهد بود.
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ماده )403( قانون تجارت

سال تصویب: 1311 مجلس وقت 

طلبکار  باشد  تضامني  ضمانت  قراردادهاي خصوصي  موافق  یا  قوانین  موجب  به  که  مواردي  کلیه  در 
مي تواند به ضامن و مدیون اصلي مجتمعًا رجوع کرده یا پس از رجوع به یکي از آنها و عدم وصول طلب 

خود براي تمام یا بقیه طلب به دیگري رجوع نماید

بند )چ( و ماده )23( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

سال تصویب: 1390 مجلس شورای اسالمی 

چـ  ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهاي دستگاههاي اجرائي با فعاالن اقتصادي بخشهاي خصوصي و تعاوني 
به منظور ایجاد تراضي و منع تحمیل شرایط ناعادالنه به طرف مقابل در این قراردادها.

ماده23ـ کلیه دستگاههاي اجرائي مکلفند به منظور ایجاد تراضي و عادالنه نمودن قراردادها و قراردادهاي 
الحاقي در انعقاد قرارداد با شرکتهاي بخش خصوصي و تعاوني براي خرید کاال یا خدمت، از فرمهاي یکنواخت 

استفاده نمایند و یک نسخه از این فرمها را براي هر کدام از اتاقها ارسال دارند.

ماده )1010( قانون مدنی

سال تصویب: 1307 مجلس وقت 

اگر ضمن معامله یا قراردادي طرفین معامله یا یکی از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلی 
غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله محلی که انتخاب شده 
است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنین است در صورتی که براي ابالغ اوراق دعوي و احضار و 

اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین کند

ماده )10( قانون مدنی

سال تصویب: 1307 مجلس وقت

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون 
نباشد نافذ است . 
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بخش دوم

مصوبات هيئت وزیران
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آیین نامه اجرایي بند )ل( ماده )28( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم 
بخشي از مقررات مالي دولت 2

سال تصویب: 1395 هيئت وزیران

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی 
یا منابع داخلی دستگاههای اجرایی مربوط تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری به منظور تحقق 
اهداف سرمایه   گذاری و توسعه فعالیت  بخشهای خصوصی و تعاونی در قالب تسهیالت تلفیقی و 
یارانه سود تسهیالت از طریق قرارداد عاملیت با بانک و یا صندوق برای واگذارنده اعتبار پیش  بینی 

گردیده است

ب- واگذارنده اعتبار: کلیه دستگاههای اجرایی )ملی و استانی( که واگذاری وجوه اداره شده به 
بانک عامل یا صندوق های حمایتی و توسعه ای دولتی از طریق قرارداد عاملیت را به عهده دارند

پ- بانک عامل: کلیه بانک های دولتی و غیردولتی که به  حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تأسیس شده و یا می  شوند

ت- صندوق: صندوق های حمایتی و توسعه  ای دولتی تاسیس شده بر اساس قانون و همچنین 
کشور  مالی  نظام  ارتقای  و  پذیر  رقابت  تولید  موانع  رفع  قانون   )44( ماده  موضوع  صندوق های 

-مصوب 1394- و صندوق نوآوری و شکوفایی.

ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که با معرفی واگذارنده اعتبار به 
بانک عامل یا صندوق، متقاضی اجرای یک طرح اقتصادی می  باشند.

ج- قرارداد عاملیت:  قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و بانک عامل یا صندوق بر اساس مفاد 
بند )ل( ماده)28(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2(- مصوب 
1393- ، موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور و ضوابط این آیین  نامه منعقد و مطابق 
آن وجوه اداره شده از سوی واگذارنده اعتبار به بانک عامل یا صندوق واگذار می   گردد تا به شکل 

تسهیالت تلفیقی و یارانه سود تسهیالت و با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد

ماده 2- در صورتی که وجوه اداره شده صرفًا از محل بودجه عمومی تأمین می شود، واگذارنده 
اعتبار موظف به رعایت سقف تخصیص اعتبار ابالغی مطابق مقررات مربوط در قرارداد عاملیت 
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است

ماده 3- واگذارنده اعتبار موظف است قرارداد عاملیت با بانک عامل یا صندوق را به گونه ای تنظیم 
نماید که اعتبارات وجوه اداره شده با حداقل دو برابر منابع مالی آورده شده  توسط بانک عامل یا 

صندوق تلفیق گشته و در اختیار متقاضی قرار گیرد

تبصره- استفاده همزمان از تسهیالت تلفیقی و یارانه سود بانکی امکان پذیر است. نحوه استفاده، 
میزان و سایر شرایط آن در قرارداد عاملیت تعیین می گردد

بخش های  در  اولویت  دارای  طرح های  پذیرش  و  بررسی  به  نسبت  اعتبار  واگذارنده   -4 ماده 
خصوصی و تعاونی و معرفی آن به بانک عامل یا صندوق با امضای باالترین مقام دستگاه واگذارنده 

اعتبار یا مقام مجاز از طرف وی اقدام می  نماید

تبصره- طرح های دارای اولویت بر اساس دستورالعملی تعیین می شود که به تأیید باالترین مقام 
دستگاه اجرایی می رسد

ماده 5- بررسی و تأیید توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبار سنجی متقاضی توسط بانک 
عامل یا صندوق انجام می شود

تبصره- بانک عامل یا صندوق موظف است ضمن اعالم مدارک مورد نیاز برای بررسی طرح، 
ظرف )45( روز از زمان دریافت طرح و متضمن تکمیل مدارک از جانب متقاضی، نظر قطعی خود 
را در خصوص تصویب یا رد طرح )اعم از توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اعتبار سنجی( با ذکر دالیل 

به  صورت کتبی به اطالع واگذارنده اعتبار برساند

ماده 6- بانک عامل یا صندوق موظف است پس از دریافت وثیقه و همچنین تأمین سهم آورده 
از سوی متقاضی، تسهیالت را مطابق شروط قرارداد عاملیت و در هر مرحله از پرداخت تسهیالت 

ظرف )15( روز کاری به متقاضی پرداخت نماید

تبصره- در صورت تأخیر در اجرای مهلت  مقرر در ماده )6(، بانک عامل یا صندوق موظف است 
جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت در سیستم بانکی به مأخذ سهم واگذارنده از 
اعتبار طرح معرفی شده، به  حساب خزانه واریز نمایند. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر 

عهده واگذارنده اعتبار است

ماده 7- بانک عامل یا صندوق موظف است ضمانت های الزم و کافی را برای بازپرداخت اصل 



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  146

و سود از متقاضی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی الزم برای وصول اصل و سود اقساط 
وجوه اداره شده بر عهده بانک عامل یا صندوق است

ماده 8- در صورت حمایت از طرح های مصوب به شکل پرداخت یارانه سود تسهیالت، بانک 
عامل یا صندوق موظف است اعتبار قابل پرداخت به  عنوان یارانه سود تسهیالت را برای کل دوره 
قرارداد محاسبه کند و از اعتبار وجوه اداره شده کسر و در حساب مربوط طرح با عنوان سرفصل وجوه 
اداره شده تعهد شده  مسدود نمایند. به وجوه اداره شده مذکور سودی معادل سود سپرده بلندمدت 
یکساله تعلق می گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هرسال مالی به حساب خزانه واریز می گردد. شرط 
الزم و کافی برای استفاده از این اعتبار، تأیید تحقق اهداف هر طرح توسط واگذارنده اعتبار خواهد 

بود

ماده 9- بانک عامل یا صندوق موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط وجوه 
اداره شده موضوع این آیین نامه را در سررسید با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده )7( قانون تنظیم 
بخشی از مقررات مالی دولت موضوع تصویبنامه شماره  9354/ت26556هـ مورخ 22/3/1381و 
ماده )82( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 به حساب های 
مربوط، در مورد منابع بودجه عمومی به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور )و 
خزانه معین در استان ها( و در مورد منابع داخلی شرکت های دولتی به حساب واگذارنده اعتبار نزد 

خزانه واریز نماید

تبصره- در صورت عدم پیشرفت فیزیکی احتمالی طرح در زمان مقرر، ناشی از  تقصیر متقاضی 
)به تشخیص واگذارنده اعتبار( در طرح های موضوع ماده )8( این آیین نامه، بانک عامل یا صندوق 

موظف است اعتبار تعهد شده برای یارانه سود را به حساب های مربوط در این ماده واریز نمایند

آیین نامه شامل طرح های  این  یا صندوق موظف است گزارش عملکرد  بانک عامل  ماده 10- 
مبالغ  قطعی،  پرداختی  تسهیالت  آن ها،  از  حمایت  میزان  و  نوع  مصوب،  طرح های  معرفی شده، 
تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل یا صندوق، میزان مطالبات 
غیرجاری )سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول( و همچنین عملکرد برحسب استان را هر سه 
ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، واگذارنده اعتبار و بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارایه نماید

ماده 11- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ 
این آیین نامه، سرفصل های مربوط به حساب های وجوه اداره شده از جمله وجوه اداره شده تعهد 

نشده را تنظیم و به بانک های عامل ابالغ نماید
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یا  عامل  بانک  به  پرداختی  وجوه  است  موظف  اعتبار  واگذارنده  دستگاه  ذی حساب   -12 ماده 
صندوق در قرارداد عاملیت را به هزینه قطعی منظور نماید.

ماده 13- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات بانک عامل یا صندوق حداکثر تا دو درصد از 
وجوه اداره شده را طبق قرارداد منعقد شده به عنوان کارمزد به بانک عامل یا صندوق پرداخت نماید

ماده 14- چگونگی و میزان حمایت های دولت به عنوان تسهیالت تلفیقی و یارانه سود تسهیالت 
توسط واگذارنده اعتبار با توافق سازمان برنامه و بودجه کشور در متن موافقتنامه مبادله شده و مطابق 

قرارداد عاملیت تعیین می شود

ماده 15- سایر موارد ازجمله نحوه تجهیز منابع بانکی شرایط نوع تسهیالت و میزان حمایت در 
قالب یارانه، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیالت، سهم آورده متقاضی و همچنین 

شرایط لغو قرارداد در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می  شود.

آیین نامه اجرایي ماده )5( قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از 
مقررات مالي دولت 2

سال تصویب: 1395 هيئت وزیران

ماده 1- دستگاه  های اجرایی موضوع ماده )5(قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- 
مانند  را  خود  ورزشی  مازاد  و  هنری  فرهنگی،  های  مجتمع  رفاهی،  واحدهای خدماتی،  می  توانند 
ساختمان  )اعم از اداری، مسکونی و آموزشی(، ورزشگاه ، استخر، سالن  سینما، نمایش و آمفی تئاتر، 
سالن   تحقیقاتی،  ایستگاه   زائرسرا،  مهمانسرا،  دانشجویی،  خوابگاه   )کنفرانس(،  اجالس  غذاخوری، 
فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی  اسکن، دندانپزشکی، آزمایشگاه، درمانگاه ، بیمارستان ، باغ ، 
مزارع، کارگاه، کارخانه ، تاسیسات ساحلی، محل های تفریحی و سرگرمی را برای مدتی که مورد 
نیاز نیست و استفاده از آنها توسط دیگری موجب استهالک غیرمعمول نمی  شود، با رعایت کاربری 
آن و از طریق مزایده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد 

صالحیت به صورت اجاره واگذار کنند.

تبصره 1- تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از 
طرف وی حسب مورد در مرکز و استان ها خواهد بود.

تبصره 2- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد در صورتی واجد صالحیت شناخته می شوند 
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که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی ربط باشند.

ماده 2- واگذاری آثار و بناهای تاریخی مشمول حکم این آیین نامه نمی گردد.

ماده 3- در اجاره موارد مذکور در ماده 1 این آیین نامه، تعاونی ها در شرایط برابر و در اجاره واحدهای 
مازاد ورزشی در شرایط مساوی، فدراسیون های ورزشی، رده های مقاومت بسیج و هیئت های ورزشی 

استانی و شهرستانی در اولویت قرار می گیرند.

تبصره- منظور از شرایط برابر یا مساوی، یکسان بودن اجاره بهای پیشنهادی و شرایط پرداخت 
آن از سوی شرکت کنندگان در مزایده می باشد.

ماده 4- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و 
مستأجر و سایر مقررات جاری خواهد بود.

ماده 5- مدت اجاره حداکثر برای سه سال مجاز است. مدت مورد نظر و سایر شرایط در اجاره نامه 
قید می شود.

تبصره- بعد از انقضای مدت اجاره، واگذاری مجدد تابع ضوابط مقرر در این آیین نامه می باشد. 
شرکت مستأجر در مزایده مربوط به واگذاری مجدد، بالمانع است.

ماده 6- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کاًل یا جزئًا حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر 
و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.

بر عهده  است و صرفًا  بر عین مستأجره متصور  کلیه هزینه هایی که  پرداخت  ترتیب  ماده 7- 
مستأجر می باشد در اجاره نامه قید می گردد.

و  تجهیزات  نوع  آن،  از  بخشی  یا  و  ساختمان  نظر  از  اجاره  مورد  کامل  مشخصات   -8 ماده 
مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتًا در اجاره نامه قید می گردد.

ماده 9- سایر اموالی که به تبع اموال موضوع این آیین نامه اجاره داده خواهد شد، باید در شرایط 
مزایده قید و بر اساس آنها قیمت گذاری صورت گیرد. چنانچه این گونه اموال در شرایط مزایده قید 

نشده باشد، با توافق طرفین و ضمن درج در قرارداد اجاره تحویل مستأجر می گردد.

ماده 10- مسئولیت حفظ و حراست اموال در طول دوره قرارداد برعهده مستأجر است و در صورت 
اتالف، مستأجر ضامن است.
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اساس  بر  خزانه  حساب های  به  واریز  از  پس  آیین نامه  این  اجرای  از  حاصل  وجوه   -11 ماده 
ردیف های درآمد-هزینه ای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیش بینی می شود، 
به دستگاه های اجرایی ذی ربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص می یابد تا در قالب 

موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

ماده 12- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی و همچنین رعایت حقوق 
مصرف کنندگان باالخص از حیث تعرفه های تعیین شده، به عنوان جزء الینفک قرارداد اجاره بر 

عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می باشد.

مقرره نحوه صدور ضمانت نامه دولتی به منظور استفاده از منابع مالی خارجی
سال تصویب: 1395 هيئت وزیران

1- در مواردی که استفاده از تسهیالت خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری 
اسالمی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه های تسهیالت مالی اخذ شده از منابع بانک های 
و  ها  بانک  اعتبارات  و  رسمی  ای  توسعه  های  کمک  صادراتی،  بیمه  مؤسسات  خارجی،  کارگزار 
المللی می باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیئت وزیران  مؤسسات توسعه ای بین 

مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.

2- ضمانتنامه های یاد شده برای تأمین مالی خارجی طرح هایی صادر می گردد که مطابق قوانین 
و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین الزم از جمله تضمین سازمان برنامه 
و بودجه کشور و موافقتنامه ماده )62( قانون محاسبات عمومی کشور )برای طرح های دولتی( و 
تودیع وثایق مناسب و کافی به تأیید بانک های عامل مربوط )برای طرح های غیردولتی( را اخذ 

نموده باشند.

آیین نامه اجرایی ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشور

سال تصویب: 1394 هيئت وزیران

ارتقای نظام  ماده1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
مالی کشور که در این آیین نامه به اختصار »قانون« نامیده میشود، میتوانند به منظور صرفه جویی 
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در مصرف نهاده ها و کاهش هدر رفت، تلفات و هزینه ها، افزایش تولید کاالها و خدمات و سایر 
موارد مذکور در ماده )12( قانون که منجر به افزایش درآمد یا کاهش هزینه گردد، در زمینه وظایف 
مصوب خود قراردادهای الزم را در چارچوب قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و 
خارجی با اولویت بخش خصوصی یا تعاونی منعقد نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که سرمایه گذاری یا 
اقدام صورت گرفته مطابق بند )2( ماده )12( قانون، صرفًا از محل درآمد اضافی و یا صرفه جویی 

ایجاد شده بازپرداخت شود.

توسط  نامه  آیین  این  موضوع  قراردادهای  اجرای  در  تولیدشده  خدمت  یا  و  کاال  خرید  ماده2ـ 
دستگاههای اجرایی صرفًا در مواردی که قانون اجرای سیاستهای کلی اصل )44( قانون اساسی 
دولت را مجاز به دخالت میداند ـ تا سقف سرمایه گذاری صورت گرفته ـ انجام میشود. در خصوص 
سرمایه گذاری در طرح های نفت و گاز و بهینه سازی که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، 
بازپرداخت سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح، پس از 
تصویب شورای اقتصاد توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت تضمین میگردد. در سایر موارد مقرر در 
ماده )12( قانون، سرمایه گذار میتواند طبق قرارداد یا مجوز صادره، رأسًا به فروش محصول و یا 

صدور کاال و خدمات تولیدی به خارج کشور و یا بهره برداری و استفاده از آنها اقدام نماید.

ماده3ـ در مورد پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایه گذاری و یا یارانه صرفه جویی حاملهای 
انرژی و آب و کاالهای یارانه ای، حداکثر کمک متناسب با سطح فناوری بکار رفته تا سقف سرمایه 
گذاری صورت گرفته و یا دوره زمانی صرفه جویی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد )هرکدام 

که کمتر باشد( به یکی از صورتهای زیر )به ترتیب اولویت( انجام میشود:

الف ـ در خصوص سوختهای صرفه جویی شده و آب، تحویل همان میزان از همان حامل انرژی 
یا آب )پس از کسر بهای داخلی آن( و اجازه فروش و صادرات.

ب ـ پرداخت بالعوض به میزان مابه التفاوت قیمت داخلی و صادراتی سوخت صرفه جویی شده 
در همان سال برای فرآورده های نفتی و گاز )در صورت امکان صادرات پس از کسر هزینه و جریمه 
ها( و یا میانگین وزنی فروش داخلی و صادراتی برای برق و گاز و مابه التفاوت قیمت تمام شده و 

تکلیفی آب.

ج ـ در مورد طرحهای کاهش تلفات طرح های افزایش بازدهی و انرژی های نو و تجدیدپذیر 
در شبکه های برق مبنای محاسبه سوخت صرفه جویی شده میانگین وزنی مصرف واقعی قیمت 
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سوخت مایع و گاز طبیعی خواهد بود.

د ـ در خصوص گاز طبیعی صرفه جویی شده در نیروگاه ها، وزارت نفت مکلف است با درخواست 
سرمایه گذار معادل ارزش سوخت صرفه جویی شده )با قیمت صادراتی(، را به صورت نفت خام به 
قیمت صادراتی روز در مبادی صادراتی تحویل و یا وجه آن را با رعایت ماده )6( این آییننامه به 
سرمایه گذار پرداخت نماید و همزمان مراتب را جهت تسویه حساب به خزانه داری کل منعکس و 

در حساب های فیمابین منظور نماید.

ماده4ـ صالحیت حرفه ای، توانایی تأمین سرمایه و صالحیت انجام کار اشخاص متقاضی انجام 
کار با وزارتخانه ها و دستگاههای تابعه و وابسته آنها حسب مورد به تأیید وزیر یا مقام مجاز از سوی 

وی و در خصوص سایر دستگاه های مستقل به تأیید باالترین مقام دستگاه اجرایی میرسد.

موظفند  اجرایی  های  دستگاه  ویژه،  موقعیت  و  انحصار  ایجاد  از  جلوگیری  منظور  به  ـ  ماده5 
نمایند. همچنین  منعقد  مناقصات  برگزاری  قانون  با رعایت  را  نامه  آیین  این  قراردادهای موضوع 
در مواردی که سرمایه گذاری و صرفه جویی حاصله، در تأسیسات متعلق به بخش خصوصی یا 
تعاونی صورت میگیرد، نباید قیمت قرارداد و یا مبلغ بازپرداخت سرمایه گذاری از قیمت های مشابه 

قراردادهای منعقده در مناقصه، باالتر باشد.

ماده6 ـ در مواردی که بازپرداخت سرمایه گذاری و یا پرداخت بهای کاال یا خدمت تولیدی و یا 
پرداخت بالعوض صرفه جویی مورد قرارداد از محل درآمد عمومی دولت تأمین می گردد، بازپرداخت 
با پیش بینی و تصویب در بودجه ساالنه و صرفاً پس از واریز درآمد اضافی یا صرفه جویی حاصله به 

خزانه و از محل ردیف های مصوب مربوط صورت می گیرد.

تبصره ـ در مواردی که بازپرداخت از طریق بخشی از نفت و گاز تولیدی و یا فرآوردههای نفتی و 
گاز طبیعی صورت می گیرد، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه، پس از پرداخت به سرمایه گذار 
)طبق جداول مصوب شورای اقتصاد( مراتب را جهت منظور نمودن پرداخت ها به حساب بدهکاری 

دولت  و تسویه حساب به خزانه داری کل کشور اعالم می نماید.

و زیست محیطی،  اقتصادی  ـ  فنی  توجیه  نامه،  آیین  این  قراردادهای موضوع  کلیه  در  ماده7ـ 
برتری فناوری نسبت به سطح موجود کشور، نحوه اندازه گیری و صحه گذاری )M&V( ، امکان 
پذیری بازپرداخت از محل درآمد حاصله، جدول دریافت و بازپرداخت سرمایه گذاری صورت گرفته 
به شرح بند )2( ماده )12( قانون، یا بهای محصوالت مورد خرید حسب مورد، سقف تعهدات دولت 
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)در مورد افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینه عمومی( و پرداخت بالعوض بابت جبران سرمایه 
به تصویب شورای  با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط  انجام شده،  یارانه صرفه جویی های  یا  گذاری و 

اقتصاد می رسد.

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
سال تصویب: 1394 هيئت وزیران  -  شماره روزنامه رسمي 20572 تاریخ 1394/7/28

تملک  های  طرح  واگذاری  شرایط  دستورالعمل  دستورالعمل،  از  منظور  نامه  آیین  این  در  ماده1ـ 
دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی موضوع 
مصوبه شماره 142600 مورخ 1394/7/14 شورای اقتصاد است و سایر اصطالحات این آیین نامه در 

همان تعاریف ذکرشده در دستورالعمل به کار می روند.

فهرست  نامه،  آیین  ابالغ  تاریخ  از  روز  ده  ظرف  موظفند  ربط  ذی  اجرایی  های  دستگاه  ماده2ـ 
پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند و سازمان نیز ظرف 
ده روز فهرست پروژه های یادشده را در پایگاه اطالع رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه های 

ارتباط جمعی اعالم نماید.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نسبت به انتشار فهرست پروژه هایی که منابع آنها 
از اعتبارات استانی تأمین می شوند، اقدام نمایند.

ماده3ـ متقاضیان خرید یا سرمایه گذاری در پروژه های اعالم شده، تقاضای خود را به دستگاه اجرایی 
ذی ربط برای مشارکت ارسال کنند.

ماده4ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای سرمایه گذار، نسبت به 
بررسی و احراز صالحیت متقاضی و تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی اقدام و نتیجه را به 
متقاضی اعالم نماید. در مورد پروژه هایی که بیش از یک متقاضی دارند، دستگاه اجرایی حسب شرایط 

ماده )4( دستورالعمل، نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید.

ماده5 ـ استانداران مکلفند تمامی امکانات خود و دستگاه های اجرایی استان را برای جلب سرمایه 
گذاران به منظور واگذاری طرح های استانی و ملی استان بکار گیرند.
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آیین نامه اجرایي بند )هـ( تبصره )19( قانون بودجه سال 1394 کل کشور
سال تصویب: 1394 هيئت وزیران  -  شماره روزنامه رسمي 20527 تاریخ 1394/6/5

ماده1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف ـ دستگاه اجرایي: دستگاه هاي موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوري

ب ـ سرمایه پذیر: دستگاه اجرایي امضاکننده قرارداد مشارکت

ج ـ سرمایه گذار: اشخاص حقوقي خصوصي طرف قرارداد مشارکت با دستگاه هاي اجرایي 

یا شرکت  قرارداد  مبلغ  پنجم  حداقل یک  سرمایه  با  پروژه: شرکت سهامي خاص  ـ شرکت  د 
تضامني که سرمایه گذار براي عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس مي کند.

هـ ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

الگوي مالي توافق شده بین شرکت پروژه و  و ـ قرارداد مشارکت: قراردادي که براساس یک 
سرمایه پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت هاي طرفین در آن مشخص شده است.

ماده2ـ انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاري مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط 
از جمله قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب1383ـ حسب مورد انجام گیرد به نحوي که سرمایه 
پذیر حسب مورد احراز کند که مي تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب 

را دریافت کند.

ماده3ـ ساخت و بهره برداري پروژه ها و طرح هاي موضوع این آیین نامه را باید شرکت هاي 
تشخیص صالحیت  دهند.  انجام  مربوط  قانوني  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  و  صاحب صالحیت 
شرکت هاي مذکور براساس آیین نامه تشخیص صالحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده 

)22( قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب1351ـ انجام مي شود.

تبصره ـ در زمینه اي که سازمان اقدام به تشخیص صالحیت نمي نماید تشخیص صالحیت به 
عهده دستگاه اجرایي مي باشد.

ماده4ـ ارزیابي مالي مناقصه، براي تعیین سرمایه گذار برنده براساس کمترین ارزش حال کل 
پرداختي که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت مي کند، صورت مي گیرد. 
ارزیابي مالي مزایده براي تعیین سرمایه گذار برنده براساس بیشترین ارزش حال کل دریافتي ها که 
سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت مي کند، صورت مي گیرد. ارزش حال 
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کل پرداختي ها و دریافتي ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه مي شود.

ماده5 ـ پیشنهاد مالي سرمایه گذاراني قابلیت ارزیابي را خواهد داشت که توان مالي وي توسط 
اجرایي  نامه  آیین   )19( ماده  رعایت  با  مالي سرمایه گذاران  توان  احراز  احراز گردد.  پذیر  سرمایه 
84136/ت33560هـ  شماره  نامه  تصویب  موضوع  مناقصات  برگزاري  قانون   )12( ماده  )ج(  بند 
مورخ  22225/ت37194هـ  شماره  نامه  تصویب  موضوع  آن  بعدي  اصالح  و   1385/7/16 مورخ 

1386/2/17 صورت مي گیرد.

ماده6 ـ سرمایه پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت هاي خود و کمک مالي 
به پروژه ها و طرح ها و زمان بندي آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد 

مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعالم نماید.

ماده7ـ تأمین مالي و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداري از آن برعهده شرکت پروژه است. 
سهامداري و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه هاي اجرایي دولتي در شرکت پروژه ممنوع است.

ماده8 ـ سرمایه پـذیر موظف اسـت براي رفع مشـکالت پروژه، از قـبیل اخذ مجوز و تسهیالت 
الزم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاري کند.

از طرف  مناسب  و کیف  با کم  ارائه خدمات  و  تعهدات  انجام  از  اطمینان  براي حصول  ماده9ـ 
سرمایه گذار و ایفاي تعهدات از طرف سرمایه پذیر، الزم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین 

و مقررات مربوط، تضامین الزم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.

ماده10ـ سرمایه پذیر مي تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهي تعهد دستگاه اجرایي 
مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهاي معین شده در قراردادهاي موضوع این آیین نامه 
را براي ارائه به مؤسسات مالي اعتباري و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه براي دریافت 

تسهیالت توسط سرمایه گذار صادر کند.

ماده11ـ سرمایه پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وي 
از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.

تبصره ـ صالحیت اشخاص حقوقي غیردولتي ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد.

ماده12ـ سرمایه پذیر مکلف است با پیش بیني هاي الزم در قرارداد، نظارت و کنترل الزم را از 
لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.

ماده13ـ کلیه دستگاه هاي اجرایي موظفند در طرح هایي که به نحوي براي دولت ایجاد تعـهد 
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مالي مي نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصي به منظور هماهنگي و پیش بیني 
بودجه در سال هاي آینده و یا استفاده از کمک هاي پیش بیني شده در ردیف )34ـ 550000( 
قانون بودجه سال 1394 کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به 

استعالم دستگاه اجرایي پاسخ دهد.

ماده14ـ کلیه دستگاه هاي اجرایي موظفند براي اجراي طرح هاي کاهش مصرف آب و انرژي 
خود با شرکت هاي خصوصي خدمات انرژي با رعایت دستورالعمل تبصره )2( ماده )134( قانون 
45645/ت47633هـ  شماره  نامه  تصویب  موضوع  ایران  اسالمي  جمهوري  توسعه  پنجم  برنامه 
مورخ  144335/ت47633هـ  شماره  نامه  تصویب  موضوع  آن  بعدي  اصالح  و   1391/3/8 مورخ 
1391/7/22 قرارداد منعقد نموده و تعهدات بازپرداخت مربوط را به میزان انرژي و آب صرفه جویي 

شده، از محل بودجه هاي مصوب در سال هاي آتي پرداخت کنند.

ماده15ـ شرکت هاي آب و فاضالب شهري مکلفند در مواردي که متقاضي بخش خصوصي 
وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفیه فاضالب، نسبت به عقد 
قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجي تأسیسات موجود و یا طرح هاي توسعه آتي در قالب 

انواع قراردادهاي مشارکتي با بخش خصوصي اقدام کنند.

نامه  آیین  این  از تمامي مزایاي  ماده16ـ سرمایه گذاران خارجي همانند سرمایه گذاران داخلي 
ـ  خارجي  گذاري  سرمایه  حمایت  و  تشویق  قانون  هاي  حمایت  و  مزایا  از  استفاده  برخوردارند. 
با  مشارکتي،  هاي  در طرح  گذاري  سرمایه  متقاضي  خارجي  گذاران  سرمایه  براي  مصوب1381ـ 

رعایت قانون یادشده مجاز است.

آیین نامه اجرایي ماده )17( قانون اصالح الگوي مصرف انرژي
سال تصویب: 1394 هيئت وزیران

ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند: 

الف - قانون: قانون اصالح الگوي مصرف انرژي - مصوب 1389-

ب- سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

ت- شرکت: شرکت  هاي ذي صالح خدمات انرژي موضوع بند )س( ماده )2( قانون

ث- کارفرما: مصرف کننده انرژي متقاضي استفاده از خدمات شرکت
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انرژي: قراردادي که بین کارفرما و شرکت منعقد مي  شود و براساس آن،  ج- قرارداد خدمات 
شرکت انجام صرفه  جویي در مصرف انرژي با حفظ و عدم کاهش بهره  مندي قبلي را در قبال 

کارفرما به عهده مي گیرد. 

چ- شرکت مشاور بهینه  سازي انرژي: شرکت مشاور تأیید صالحیت شده توسط سازمان که در 
چارچوب قراردادهاي منعقده با کارفرما وظیفه نظارت بر اجراي قرارداد خدمات انرژي، ارزیابي و 

اظهارنظر درخصوص میزان صرفه  جویي انرژي را بر عهده دارد.

ح- سامانه اصالح الگوي مصرف حامل  هاي انرژي: مجموعه  اي از سخت  افزارها و نرم  افزارها 
)شامل راهکارهاي مدیریتي( منتج از ممیزي انرژي که با اجراي آنها مي  توان به اهداف اصالح 

الگوي مصرف مدنظر شرکت رسید. 

خ- سامانه مصرف کننده انرژي: سامانه موضوع بند )ر( ماده )2( قانون.

د- صرفه جویي هدف: حداقل میزان صرفه جویي انرژي مورد نظر کارفرما که توسط مشاور بهینه 
سازي تعیین و در اسناد مناقصه اعالم مي شود.

ذ- کارگروه: کارگروه موضوع ماده )7( این آیین نامه. 

ماده 2- مسئولیت کل فرآیند صرفه  جویي از جمله انجام مطالعات امکان سنجي، ممیزي انرژي، 
طراحي، اجرا، تأمین مالي، نصب، بهره  برداري، نگهداري، اندازه  گیري و گزارش میزان صرفه  جویي 

براساس توافقات انجام شده در قرارداد تا پایان مدت قرارداد به عهده شرکت مي  باشد. 

ماده 3- وزارتخانه  هاي نفت و نیرو مکلفند ظرف سه ماه ضمن کسب نظرات بخش خصوصي 
مرتبط، قرارداد همسان خدمات انرژي مورد تأیید وزراي نفت و نیرو را با رویکرد توسعه حداکثري 
فعالیت هاي شرکت ها و اخذ حداقل وثایق و ضمانت هاي الزم تهیه و به دستگاه  هاي اجرایي 

ابالغ نمایند. 

ماده 4- در قراردادهاي خدمات انرژي، شرکت موظف به تأمین بیمه مسئولیت حرفه اي مناسب 
براي جبران زیان احتمالي ناشي از آسیب دیدن تأسیسات و امکانات کارفرما در اثر اجراي قرارداد 

مي  باشد. 

تبصره- وزارتخانه  هاي نفت و نیرو مي  توانند تا پنجاه درصد )50%( از هزینه بیمه قراردادهاي 
خدمات انرژي شرکت  ها، موضوع این ماده را به صورت کمک بالعوض و پس از تأیید و تعیین 
درصد و مدت زمان حمایت بیمه  اي توسط کارگروه از محل اعتبارات ماده )73( قانون با رعایت 

قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند. 
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ماده 5- وزارتخانه  هاي نفت و نیرو مي  توانند تمام یا قسمتي از هزینه  هاي تسهیالت بانکي 
سرمایه  گذاري طرح  هاي موضوع قرارداد خدمات انرژي را پس از تأیید کارگروه به صورت یارانه 
سود تسهیالت از محل اعتبارات ماده )73( قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط پرداخت نمایند. 

تبصره1- میزان و چگونگي اعطاي یارانه سود تسهیالت در هر پروژه توسط کارگروه تعیین مي  
شود. 

تبصره2- اعطاي یارانه سود تسهیالت یادشده مشروط به کاهش مبلغ قرارداد به میزان کمک 
مزبور و همچنین به شرط عدم استفاده از سایر مشوق  هاي مالي خواهد بود. 

ماده 6- در جهت توجیه اقتصادي قراردادهاي خدمات انرژي مصرف کننده هایي که از تعرفه  
هاي مخفف برخوردارند، مبناي محاسبات توجیهي، میانگین تعرفه برق و گاز بخش عمومي خواهد 
بود. شرکت هاي تابعه وزارتخانه  هاي نفت و نیرو در مورد پروژه  هایي که به تصویب رسانده  اند 
مکلفند پس از تأیید کارگروه، مابه  التفاوت تعرفه  هاي مذکور را به عنوان کمک بالعوض از محل 

اعتبارات ماده )73( قانون، تأمین و پرداخت نمایند. 

ماده 7- جهت بررسي و تأیید کمک هاي بالعوض و یارانه سود تسهیالت قراردادهاي خدمات 
و  راه  نیرو،  نفت،  هاي  وزارتخانه   معاونین  از  متشکل  کارگروهي  نامه،  آیین   این  موضوع  انرژي 
شهرسازي، امور اقتصادي و دارایي، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان و معاونین سایر دستگاه  
هاي اجرایي مرتبط )حسب موضوع( تشکیل و نسبت به آن با رأي اکثریت اعضاي حاضر در جلسه 

اتخاذ تصمیم مي  نماید. ریاست کارگروه حسب مورد به عهده وزارت نفت یا نیرو مي  باشد. 

ماده 8- به منظور حصول اطمینان از انجام تعهدات شرکت در استفاده از تسهیالت این آیین  نامه، 
وزارتخانه  هاي نفت و نیرو مجازند از خدمات شرکت مشاور بهینه  سازي انرژي از محل اعتبارات 

ماده )73( قانون استفاده نمایند. 

تبصره - شرکت مشاور بهینه  سازي انرژي، در پروژه  اي که نظارت آن را بر عهده دارد اجازه 
فعالیت به عنوان شرکت خدمات انرژي را نخواهد داشت. 

ماده 9- دستگاه  هاي اجرایي موظفند پس از اجراي کامل مفاد قرارداد شرکت، بازپرداخت مبلغ 
قرارداد را فقط از محل صرفه  جویي انرژي تأیید شده توسط شرکت مشاور بهینه  سازي انرژي، در 
قالب موافقتنامه مبادله با سازمان تأمین و پرداخت نمایند. در دستگاه  هاي اجرایي که مبلغ قرارداد را 
از محل منابع داخلي خود تأمین مي  نمایند، تأیید قرارداد توسط سازمان به منزله مبادله موافقتنامه 

تلقي مي  شود. 
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ماده 10- وزارت امورخارجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه هاي اجرایي مرتبط 
درچارچوب وظایف محوله اداري خود موظفند به منظور اجراي قانون و این آیین نامه، اقدامات الزم 

براي جذب هرچه بیشتر کمک هاي خارجي را به عمل آورند. 

ماده 11- وزارتخانه  هاي نفت و نیرو موظفند در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد موضوع این 
تصویب نامه را جهت طرح در هیئت وزیران به دفتر هیئت دولت ارسال نمایند. سازمان ضمن نظارت 

و ارزشیابي اقدامات انجام شده، گزارش ساالنه را به هیئت وزیران ارائه مي کند.

از  ترابری  و  راه  بخش  عمرانی  های  پروژه  احداث  قانون  اجرایی  نامه  آیین 
طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور 

سال تصویب : 1394 هيئت وزیران 

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و 
سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - و اصالحات بعدی.

ب- وزارت: وزارت راه و شهرسازی

پ- طرح عمرانی: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی فني- 
اقتصادی طی مدت معین و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه های عمرانی 
کشور برای تمام شقوق حمل و نقل در حوزه های زیرساخت، ناوگان، نگهداری و بهره برداری به 
صورت سرمایه گذاری ثابت متضمن هزینه های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء انجام می 

شود. هر طرح عمرانی می تواند مشتمل بر چندین پروژه عمرانی باشد.

ت- شرکت طرف قرارداد: شرکتی که برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی برابر 
این آیین نامه )به صورت مشارکت یا واگذاری( تأسیس می شود.

ث- منابع مالی: وجوهی که به صورت آورده نقدی سهامداران شرکت، تسهیالت دریافتی یا تعهد 
شده از بانک ها یا مؤسسات سرمایه گذاری، وجوه ناشی از فروش سهام پروژه یا فروش صکوک و 

سایر ابزارهای مالی تأمین می شود.

ج- منافع بهره برداری: برداشت عواید ریالی از مجموعه امکانات و خدماتی است که به واسطه 
اجرای کامل طرح یا پروژه عمرانی حاصل می شود.
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چ- دوران مشارکت یا واگذاری: حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح یا پروژه عمرانی و 
دوره بهره برداری.

ح- دوره ساخت: مدت زمان برنامه ریزی، طراحی، استمالک اراضی، اجرا، تحویل موقت، رفع 
نقص و شروع بهره برداری آزمایشی است.

خ- دوره بهره برداری: مدت زمان مشارکت یا واگذاری منافع بهره برداری از شروع بهره برداری 
تا استهالک کامل هزینه های طرح یا تسویه با طرف مشارکت.

د- تفاهم نامه: سندی که بین وزارت و سرمایه گذاران شرکت قبل از تاسیس شرکت و انعقاد 
قرارداد، تنظیم می شود.

ذ-  قرارداد: قرادادی که بین وزارت و شرکت طرف قرارداد )مشارکت یا واگذاری( به منظور تأمین 
مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی منعقد می گردد.

ر- بسته مشارکت: مجموعه ای حاوی پروژه های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر 
طرح های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در خارج از حریم شهرها تعریف شده و 

جزو توافق سرمایه گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می گیرد.

ماده 2- وزارت در اعمال اختیارات حاصل از قانون در واگذاری طرح یا پروژه به شرح زیر عمل 
می کند:

الف- روش اول: تأمین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال

ب- روش دوم: تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال

تبصره- در قرارداد به روش )ب(، طرح عمرانی یا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط 
تملیک در اختیار وزارت قرار می گیرد.

ماده 3- در قرارداد، وظایف و اختیارات مجری طرح و بهره بردار حسب مورد تا انجام کامل آنها 
در عهده و مسئولیت طرف قرارداد است.

ماده4- وظایف و اختیارات مجری پروژه مذکور در مواد )2( و )3( عینًا مطابق وظایف و اختیاراتی 
که در پروژه های عمرانی از محل اعتبارات منابع بودجه عمرانی اجرا می گردند، توسط دستگاه 

اجرایی تصدی و اعمال می گردد.

ماده 5- در مورد هریک از طرح ها و پروژه های منظور شده در برنامه مشارکت یا واگذاری فارغ 
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از این که مطالعات توسط وزارت یا طرف قرارداد انجام شود، عناوین مطالعاتی زیر باید انجام شده 
و اسناد و مدارک فنی به تصویب وزارت یا نماینده وی برسد:

الف- مطالعات مرحله پیدایش

ب- مطالعات امکان سنجی

پ- مطالعات خطرپذیری

ت- مطالعات زیست محیطی

ث- مطالعات توجیه اقتصادی

ج- مطالعات فنی مرحله اول

چ- مطالعات فنی مرحله دوم

ح- برنامه زمانی سطح صفر

خ- برنامه تملک اراضی

د- برنامه تأمین ماشین آالت و تجهیزات و مصالح خاص

جریان  گذاری،  سرمایه  سود  و  سرمایه  استهالک  هزینه،  و  درآمد  تراز  شامل  مالی  برنامه  ذ- 
نقدینگی ساخت و بهره برداری

ر- ساختار اجرایی

ز- نظام بهره برداری و تعیین سطح سرویس و نگهداری

ژ- ساختار بهره برداری

تبصره- شرح خدمات و چارچوب ارایه مطالعات مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل مصوب 
وزیر راه و شهرسازی ابالغ می شود.

ماده 6- برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت باید حداقل حاوی اطالعات مربوط به برآورد ریالی 
کمیت های مربوط به موارد زیر در مدت مشارکت یا واگذاری منافع بهره برداری بر اساس نرخ رشد 

متناسب با هر عنوان و مبتنی بر نتایج مطالعات توجیه اقتصادی طرح یا پروژه باشد:
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الف- درآمد ناشی از فروش خدمات

ب- درآمد ناشی از عوارض دریافتی در محل

پ- درآمد ناشی از استفاده از اراضی واقع در حریم طرح یا پروژه

ت- درآمد ناشی از تأسیسات جانبی در خارج از حریم طرح یا پروژه

ث- درآمد ناشی از اجاره بلند مدت طرح یا پروژه به وزارت

ج- درآمد ناشی از تبلیغات از جمله نصب تابلوهای تبلیغاتی

چ- درآمد ناشی از سرمایه گذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه که در بسته مشارکت یا واگذاری 
با رعایت مقررات مربوط پیش بینی شده باشد.

باید در سند مطالعات توجیه  از عوامل  پایه و نرخ رشد هریک  ماده 7- عوامل درآمدزا، قیمت 
اقتصادی و برنامه مالی ارایه شده و با رعایت قوانین مربوط، توسط وزارت به تصویب برسد.

ماده 8- قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط که حداقل شامل موارد زیر می باشد

به عنوان مجموعه ای واحد باید تهیه شود که پس از امضای صاحبان امضای مجاز از طرفین 
مشارکت معتبر و مالک عمل خواهد بود:

الف- موافقتنامه بر اساس قالب )فرمت( مصوب

ب- شرایط عمومی

پ- شرایط خصوصی

ت- خالصه مطالعات فنی و مهندسی انجام شده تا زمان عقد قرارداد مشارکت یا واگذاری

ث- نقشه جانمایی اجرایی طرح یا پروژه

ج- گواهی تأیید مطالعات ارزیابی زیست محیطی درخصوص پروژه هایی که برابر مقررات مربوط 
مشمول ارزیابی مذکور می باشند از سوی سازمان حفاظت محیط زیست

چ- سند نهایی مطالعات خطرپذیری

ح- فهرست بیمه نامه های مورد نیاز با تعیین ذینفع و معرفی مسئول اخذ آنها
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خ- تراز مالی درآمد و هزینه

د- برآورد هزینه به شرح مندرج در ماده )5(

ذ- برآورد درآمد به شرح مندرج در مواد )6( و )7(

ر- سازمان اجرایی طراحی و ساخت

ز- سازمان اجرایی بهره برداری

ژ- فهرست بخشنامه های الزم االجرا در بخش طراحی، ساخت، بهره برداری، اجاره و انتقال

س- سایر مجوزها و تأییدیه های الزم به تشخیص وزارت

ماده 9- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری به دو صورت پیشنهاد خود را ارایه می کنند:

آنها کاربرگ )فرم( پیشنهاد  با مطالعه  الف- در صورت وجود اسناد و مدارک موضوع ماده )8( 
تکمیل و ارایه می شود.

ب- اسناد و مدارک موضوع ماده )7( توسط متقاضی یا متقاضیان تهیه و پس از تأیید وزارت، 
پیشنهاد با تکمیل کاربرگ )فرم( ارایه می شود.

تبصره- در حالت )ب( و در صورت مبادله قرارداد مشارکت یا واگذاری، هزینه های انجام شده 
توسط طرف مشارکت برای تهیه اسناد و مدارک مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول ثبت می 

گردد.

ماده 10 - وزارت پس از بررسی و حصول اطمینان از توانایی بالقوه متقاضی یا متقاضیان مشارکت 
قرارداد  انعقاد  را جهت  اصولی خود  تمایل  کتبًا  تقاضا  پروژه عمرانی مورد  یا  واگذاری در طرح  یا 

مشارکت یا واگذاری با آنان اعالم خواهد نمود.

ماده 11- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری برای انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری و در 
تحصیل مجوز واگذاری منافع بهره بردار از طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا، باید پس از دریافت 

تمایل اصولی از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تأسیس شرکت اقدام نمایند.

ماده 12- شرکتهایی که در اجرای ماده )11( تشکیل خواهند شد از نوع سهامی است.

ماده 13- موضوع شرکت های طرف قرارداد حسب مورد محدود به موارد زیر است:
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الف - تأمین مالی، اجرا، بهره برداری و انتقال.

ب- تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال یک طرح یا یک پروژه.

ماده 14- مدت شرکت های طرف قرارداد محدود بوده و تابعی است از دوره ساخت و دوره بهره 
بردای تا استهالک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری.

ماده 15- آورده شرکت های طرف قرارداد باید حداقل معادل سی درصد کل برآورد مندرج در 
مطالعات فنی مصوب طرح یا پروژه عمرانی باشد.

ماده 16- شرکت طرف قرارداد می تواند ضمن تأمین مالی، طرح یا پروژه مورد قرارداد را با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط راسًا اجرا نموده یا به شرکت های سازنده ذی صالح واگذار کند.

ماده 17- شرکت های عهده دار خدمات برنامه ریزی، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت کیفیت و 
مانند آنها که طبق مفاد ماده )16( توسط طرف مشارکت به کار گرفته می شوند باید دارای گواهی 

صالحیت معتبر از مراجع ذی ربط مورد قبول وزارت باشند.

ماده 18- هر گونه نقل و انتقال در سهام شرکت های طرف قرارداد باید با اخذ موافقت و تأییدیه 
کتبی از وزارت صورت گیرد.

ماده 19- حسابرسی شرکت های طرف قرارداد در دوران مشارکت یا واگذاری بر عهده مؤسسات 
حسابرسی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس موضوع ماده )3( آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس 
مورخ 1387/1/19 می  نامه شماره 39037/3300ک  دولتی، موضوع تصویب  برای شرکت های 

باشد.

ماده 20- پس از ارایه گواهی ثبت شرکت ) طرف قرارداد( و اخذ مصوبه هیئت وزیران، وزارت 
می تواند قرارداد منعقد نماید.

پروژه های عمرانی  تأسیساتی طرح ها و  پیمان های کارهای ساختمانی و  ماده 21- در کلیه 
موضوع قانون، مقررات پیمان و شرایط عمومی پیمان مصوب هیئت عامل برنامه در برنامه عمرانی 
و  ها  نامه  بخش  و  است  رسیده  تصویب  به  آن  از  پس  که  تغییراتی  و  اصالحات  و  کشور  دوم 
دستورالعمل های صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم به موجب ماده )23( قانون برنامه و بودجه 
کشور و اصالحات و تغییرات بعدی آن و مصوبات وزیر راه و شهرسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

ماده22- استفاده و عمل مذکور در فوق اعم است از قرارداد بین وزارت و شرکت طرف قرارداد و 



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  164

یا قراردادهایی که در اجرای قرارداد مشارکت یا واگذاری جهت احداث، نگهداری و بهسازی طرح یا 
پروژه مورد مشارکت یا واگذاری توسط طرف مشارکت با سازنده منعقد می گردد.

ماده23- در انعقاد قرارداد کلیه اختیارات:

الف- مذکور در ماده )6( پیمان تحت عنوان نظارت در اجرا

ب- مذکور در ماده )4( و ماده )5( شرایط عمومی پیمان تحت عناوین دستگاه نظارت و نظار 
مقیم.

ج - مذکور در سایر مواد پیمان و شرایط عمومی پیمان و ملحقات بعدی آن به شرح مندرج در 
ماده )22( این آیین نامه مربوط به نظارت فنی، دستگاه نظارت و نظار مقیم به جانشینی و نمایندگی 

قانونی طرف مشارکت منحصراً توسط و از طریق وزارت باید سازماندهی و اعمال گردد.

ماده 24- در اعمال قانون اختیارات مربوط به انتخاب مهندسین مشاور و کنترل پرسنل نظارت، 
تصویب نقشه ها و تغییرات در مشخصات فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط منحصراً در 

عهده و مسئولیت وزارت است.

و  نقشه  تصویب  نظارت،  کارکنان  کنترل  و  مشاور  مهندس  انتخاب  به  مربوط  هزینه  تبصره- 
تعمیرات در مشخصات فنی از محل اعتبارات عمرانی مربوط به وزارت تأمین خواهد شد.

ماده 25- در اعمال قانون کلیه تعهدات و اختیارات کارفرما موضوع بند )الف( و تبصره آن مندرج 
در ماده )28( شرایط عمومی پیمان بر عهده و مسئولیت وزارت است.

ماده 26- در مورد طرح ها یا پروژه های عمرانی که در برنامه های عمرانی مصوب قرار دارند 
)الف( و  بند  انعقاد قرارداد و در تحقق مالکیت، ترتیبات ذکر شده در  از  وزارت موظف است قبل 
تبصره آن مندرج در ماده )28( شرایط عمومی پیمان از محل اعتبارات بودجه عمرانی را کاماًل فراهم 
و تدارک نموده باشد به نحوی که در دوره احداث برای شرکت طرف قرارداد مطلقًا جهات مذکور 

موجبات تأخیر و رکود عملیات اجرایی در دوره احداث حاصل نگردد.

ماده 27- در مورد طرح ها و پروژه های عمرانی موضوع بند )ب( ماده )13( ترتیبات ذکر شده در 
بند )الف( و تبصره آن، مندرج در ماده )28( شرایط عمومی پیمان به هزینه شرکت طرف قرارداد و از 
طریق وزارت انجام خواهد شد. این هزینه جزو هزینه های طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری 

منظور می گردد.
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به کمیسیونی  قانون  پروژه های موضوع  یا  ماده 28- تحویل موقت و تحویل قطعی طرح ها 
مرکب از نماینده واحد امضا کننده قرارداد مشارکت از سوی وزارت، نماینده شرکت طرف قرارداد، 
نماینده دستگاه نظارت، نماینده پیمانکار )اگر از نظر حقوقی مستقل از شرکت طرف قرارداد باشند( 
و نماینده دستگاه بهره بردار )حسب مورد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شرکت راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران یا سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت فرودگاه های کشور یا معاونت 
راه روستایی( محول می گردد. این کمیسیون جانشین کمیسیون موضوع ماده )39( شرایط عمومی 

پیمان است.

ماده 29- در دوره بهره برداری امور مربوط به انجام و تدارک خدماتی که الزم است انجام پذیرد 
تا کلیه مستحدثات طبق نقشه ها و مشخصات طرح یا پروژه عمرانی که در صورت مجلس تحویل 
موقت و اسناد اجرایی ) ساخت( از آنها نامبرده می شود در حالت اولیه حفظ گردد، تحت عنوان 
نگهداری طرح یا پروژه عمرانی طبقه بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت شرکت طرف 
قرارداد قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا 

واگذاری منظور می گردد.

ماده 30- در دوره بهره برداری امور مربوط به تجدید ساختمان هر یک از عملیات دوره ساخت 
که در برنامه احداث طرح یا پروژه عمرانی پیش بینی شده است تحت عنوان بهسازی طبقه بندی 
شده و انجام آن در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو 

هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می گردد.

تبصره- با توجه به احتمال تفاوت هزینه واقعی بهسازی با مبالغ پیش بینی شده در تراز مالی 
اولیه )پیوست قرارداد( الزم است تراز مالی با مبالغ واقعی هزینه بهسازی مجدداً تراز شده و گزارش 

تغییرات به امضای طرفین قرارداد برسد.

ماده 31- در دوره بهره برداری امور مربوط به سازماندهی اداری- تشکیالتی جهت برداشت منافع 
بهره برداری از طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری در عهده و مسئولیت شرکت طرف 
قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا 

واگذاری منظور می گردد.

ماده 32- پس از تصویب گزارش رفع نقص و انجام کامل تشریفات تحویل موقت و صدور مجوز 
بهره برداری آزمایشی، شرکت طرف قرارداد می تواند برداشت منافع بهره برداری از طرح یا پروژه 

موضوع مشارکت یا واگذاری را آغاز کند.
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تبصره- صدور مجوز بهره برداری آزمایشی بر عهده کمیسیون موضوع ماده )28( است.

ماده 33- در مورد اجاره مستحدثات جانبی طرح یا پروژه عمرانی به ثالث، نرخ اجاره نباید از نرخ 
اجاره ای که توسط وزارت تعیین می گردد کمتر باشد. در اجرای این حکم، وزارت موظف است یک 
ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره برداری از طریق استعالم، نرخ اجاره مستحدثات 
مشابه را مالحظه و با اعمال ضریب کاهشی بیست درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح 

یا پروژه عمرانی را تهیه و به شرکت طرف قرارداد ابالغ نماید.

ماده 34- نرخ خدمات بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس مواد )6( 
و )7( تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت در مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه 
عمرانی واقع گردیده و همچنین مدت واگذاری منافع و هر گونه تغییر در آن توسط وزارت مشخص 

خواهد شد.

تبصره- عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه ها و سایر عوارض قابل دریافت از طرح ها و 
پروژه های موضوع مشارکت یا واگذاری موضوع قانون و این آیین نامه بر اساس مفاد مواد )7(و 
)8( با تصویب وزیر راه و شهرسازی و ابالغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اجرا و 

وصول خواهد بود.

ماده 35- شرکت طرف قرارداد در برداشت عواید ریالی حاصل از خدمات اجرای طرح یا پروژه 
عمرانی ملزم است نرخ هایی را که به شرح ماده )34( تعیین خواهد شد دقیقًا به مورد اجرا گذارد.

ماده 36- پس از انعقاد قرارداد و تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره برداری، شرکت طرف قرارداد 
موظف است روش ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی را 

تهیه و به وزارت پیشنهاد نماید.

ماده 37- بررسی، تعدیل، تدوین نهایی و تصویب روش ترتیب وصول در صالحیت کمیسیونی 
است که با عضویت نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد، به دعوت وزارت تشکیل خواهد شد.

ماده 38- کمیسیون مذکور در ماده )37( پس از تشکیل موظف است ظرف سه ماه روش اجرایی 
ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی موضوع رسیدگی را 

تعیین و تصویب کند.

برای طرفین قرارداد الزم  اجرایی ترتیب وصول مصوب کمیسیون ماده )37(  ماده 39- روش 



167مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

االجرا بوده و باید عینًا در برداشت عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی 
مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گیرد.

ماده 40- انجام هرگونه تغییر و اصالح روش اجرایی وصول عواید ریالی منحصراً در صالحیت 
کمیسیون موضوع ماده )37( است.

ماده 41-  در بهره برداری از طرح یا پروژه عمرانی، شرکت طرف قرارداد موظف است استانداردها، 
دستورالعملها و مقررات بهره برداری از طرح یا پروژه را که از طرف وزارت انتشار یافته و یا به طور 

مستقیم به شرکت طرف قرارداد ابالغ می گردد دقیقًا به مورد اجرا گذارد.

تبصره 1- شرکت طرف قرارداد باید موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی 
وزارت را رعایت کند به نحوی که سطح خدمات )سرویس( راه بر اساس پیوست های قرارداد حفظ 

گردد.

تبصره 2- در صورت واگذاری طرح یا پروژه بر اساس بند )الف( و )ب( ماده )2(، جبران خسارت 
وارده احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل عدم رعایت مفاد تبصره )1( این ماده حادث 

شده باشد بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

ماده 42- در سوانح حین بهره برداری شرکت طرف قرارداد موظف است خدمات مربوط به کمک 
های اولیه و انتقال مجروحین و مصدومین را تا اولین درمانگاه متناسب با احتیاجات طرح یا پروژه 
عمرانی تدارک نموده و این خدمات را در سوانح حین بهره برداری به صورت رایگان به استفاده 

کنندگان از خدمات طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری ) مشتریان( عرضه نماید.

برنامه  ماده 43- در تسهیل اعمال نظارت در دوران بهره برداری، وزارت موظف است حداقل 
نظارت جاری و برنامه ای از نحوه بهره برداری را حسب مورد برای هر طرح یا پروژه عمرانی تهیه 

و یک ماه قبل از شروع بهره برداری به شرکت طرف قرارداد ابالغ نماید.

ماده 44- شرکت طرف قرارداد موظف است تسهیالت الزم جهت حسن انجام برنامه های نظارت 
جاری و برنامه ای وزارت از نحوه بهره بردار را تدارک نماید.

ماده 45- شرکت طرف قرارداد موظف است پنج درصد از منافع بهره برداری حاصل از اجرای 
طرح یا پروژه عمرانی )درآمد ناخالص( را در پایان هر سال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات 
بهره برداری برای سال بعد به حساب خاصی که به همین منظور وزارت در نزد خزانه مفتوح خواهد 

کرد، تودیع نماید.
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ماده46- شرکت طرف قرارداد موظف است تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال 
اول بهره برداری را با ضریب پنج درصد بر اساس درآمد اولین سال مندرج در مطالعه درآمد هزینه 
یا طرح یا پروژه عمرانی محاسبه و همزمان با امضاء صورت مجلس تحویل موقت به حساب مذکور 

در ماده )45( واریز نماید. رسید بانکی ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می شود.

ماده 47 - در صورتی که شرکت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتی که مطابق قرارداد برای 
دوران بهره برداری بر عهده گرفته است تعلل نماید و یا به نحوی عمل نماید که باعث ورود و 
یا احتمال ورود صدمات به طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری گردیده و یا امر بهره 
برداری را مختل و با مشکالت ایمنی مواجه نماید، وزارت پس از یک نوبت اخطار و یا انقضای 
پانزده روز از آن، این امور را رأسًا و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند انجام و هزینه آن را به اضافه 
پانزده درصد خسارت از محل تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری موضوع ماده )45( برداشت 
کرده و موظف است صورتحساب هزینه های انجام شده را ظرف یک ماه پس از انجام هزینه به 

طرف قرارداد ابالغ نماید.

ماده 48- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بیش از مدت تعیین شده در قرارداد به 
طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، 
بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت )معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد( اقدام و عینًا 
به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای فوق و 
یا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف قرارداد محاسبه 
نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه 
گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار 
سرمایه گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره برداری به سرمایه 

گذار اولیه تحویل خواهد شد.

ماده 49- در انقضاء مدت واگذاری منافع بهره برداری چنانچه هزینه های طرح مستهلک نشده 
باشد به مدت واگذاری منافع بهره برداری تا استهالک کامل هزینه های طرح افزوده خواهد شد.

تبصره- در صورت درخواست شرکت طرف قرارداد و موافقت وزیر راه و شهرسازی بهره برداری از 
پروژه مانند وضعیتی که هزینه ها مستهلک نشده باشد بر عهده وزارت قرار می گیرد و معادل هزینه 
های مستهلک نشده از محل درآمدهای طرح یا پروژه ها و یا سایر منابع مربوط توسط وزارت راه و 

شهرسازی بر اساس تنظیم و مبادله الحاقیه قرارداد به طرف قرارداد پرداخت می گردد.

ماده 50- مرجع تشخیص استهالک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا 
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واگذاری حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده 51- پس از استهالک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، 
موضوع قرارداد خاتمه یافته و وزارت موظف است بهره برداری از خدمات حاصل از اجرای طرح یا 

پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری را رأسًا عهده دار گردد.

ماده 52- در سازماندهی طرف مشارکت، وزارت می تواند تمهیدات و تعهدات تشکیل شرکت 
های سهامی عام مشارکت، توسط متقاضیان را بعد از اخذ مجوز از هیئت وزیران در هر مورد به 

عمل آورد.

ماده 53- به منظور کاهش خطر پذیری )ریسک( سرمایه گذاری و تشویق سرمایه گذاران به 
مشارکت، وزارت می تواند در صورت عدم بازگشت سرمایه بر اساس مفاد قرارداد اقدامات جبرانی را 

حین و یا پس از پایان دوره مشارکت یا واگذاری مندرج در قرارداد انجام دهد.

ماده 54- وزارت برای هر یک از شقوق حمل و نقل اقدام به افتتاح حساب متمرکزی نزد خزانه 
خواهد نمود تا نسبت به دریافت حق دسترسی اقدام و از آن محل مطابق نرخ های تعیین شده در 
قرارداد با ترتیب اولویت اقدام به پرداخت اقساط استهالک اصل و سود آورده شرکتهای طرف 
قرارداد، هزینه های بهره برداری، نگهداری و توسعه و اقدامات جبرانی و احتمالی مذکور در ماده 
)53( نماید و یا آنکه شرکت های طرف قرارداد را موظف سازد تا طبق استانداردهای حسابداری و بر 
اساس دستورالعمل متحدالشکلی که از طرف وزارت در اختیار آنان قرار می گیرد، حساب های دوره 
احداث و بهره برداری را نگهداری و صورت های مالی و حسابرسی شده میان دوره ای شش ماهه 

و سالیانه خود را ظرف دو ماه ار تاریخ پایان دوره مالی در اختیار وزارت قرار دهند.

ثبت  و  معامالت  انجام  به  مجاز  قرارداد  دوره  طول  در  قرارداد  طرف  های  شرکت    -55 ماده 
اقالم غیرمرتبط با محدوده موضوع شرکت )احداث و بهره برداری از طرح یا پروژه موضوع قرارداد 
از احداث و  اعتبارات شرکت برای مصارف غیر  از وجوه و  نبوده و استفاده  یا واگذاری(  مشارکت 

نگهداری و بهره برداری از طرح یا پروژه مربوط ممنوع است.

ماده 56- به منظور مدیریت صحیح تغییرات مفاد قرارداد و حل اختالفات احتمالی در تفسیر مفاد 
قرارداد )توافقنامه و همه پیوست ها( موضوع داوری و نحوه انجام آن در قرارداد منظور می گردد.

گزارش  ساالنه  است  موظف  وزارت  قرارداد،  انجام  روند  از  نفعان  ذی  آگاهی  برای   -57 ماده 
عملکرد طرح یا پروژه را تهیه و منتشر کند.
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ماده 58- قرارداد مجموعه ای یکپارچه از بخش های مستقل از یکدیگر است و ورود به هر مرحله 
موکول به اطمینان و مستندسازی انجام کامل مرحله قبل است. به منظور کسب ضمانت اجرایی 
توافق ها، الزم است برای هر بخش و برای هر یک از طرفین قرارداد، متناسب با مسئولیت آنها 

خسارت مشخص تعریف و نحوه وصول آن در قرارداد تصریح گردد.

ماده 59- این آیین نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و 
ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 4506/

ت92هـ مورخ 1367/2/24 و اصالحات بعدی می شود

آیین نامه تضمین معامالت دولتی

سال تصویب: 1394 هيئت وزیران 

ماده 1- هدف و دامنه کاربرد آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف- هدف: تحکیم تعهدات مناقصه گران یا داوطلبان و طرف های قراردادی، در اجرای قانون 
برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و قانون آیین نامه معامالت دولتی -مصوب 1349- از طریق 
تبیین و تنظیم تضامین الزم برای معامالت با موضوع خرید انواع کاالها و خدمات و نیز ارجاع کار 
و تشکیل آن معامالت از جمله قراردادهای خرید خدمات مشاوره، مدیریت طرح، امور پژوهشی و 
تحقیقاتی، امور نرم افزاری، امور پیمانکاری در زمینه های احذاث و ساخت، طرح و ساخت )صنعتی 
یا غیرصنعتی(، نصب، ساخت و نصب، ترابری و انواع پیمکانکاری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، 
لوازم،  تجهیزات،  ماشین آالت،  نیز خرید  و  استجاره  و  اجاره  نقل،  و  امور حمل  پشتیبانی،  خدمات 
مصالح، مواد و دیگر انواع کاال و همچنین موارد مشابه آنها، به تنهایی یا به صورت ترکیبی از دو 

یا چند مورد از آنها.

ب- دامنه کاربرد: تمام دستگاه های موضوع بند )ب( ماده )1( قانون برگزاری مناقصات - مصوب 
1383- و دستگاه های موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و نیز 
مواد )2( تا )5( قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- برای انجام معامالت و ارجاع کار 

در اخذ تضامین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آیین نامه هستند.

تبصره - در قراردادهای بیمه، اخذ تضمین از بیمه گر موضوعیت ندارد.
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ماده 2- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

الف- تضمین: سپردن مال یا وجه نقد یا به  عهده   گرفتن تعهد فرعی یا مضاعف به  منظور پایبندی 
به یک تعهد اصلی و شروط مربوط به آن.

ب- ضمانت نامه: سندی برای توثیق تعهدات متعهد که شخص ثالثی )ضامن( بر اساس درخواست 
متعهد )مضمون عنه( و با رعایت ضوابط مربوط تعهد می کند که در سررسید یا شرایط معین مبلغ 
معینی را بابت موضوع خاصی که مربوط به تعهد اصلی متعهد )مضمون عنه( است به ذینفع تعهد 

اصلی )مضمون  له( یا به حواله کرد او بپردازد.

به  تضمین  تسلیم  و  تأمین  برای  اصلی  متعهد  اقدامات  مجموعه   انجام  تضمین:  سپردن  پ- 
مضمون له به  نحوی که تضمین با رعایت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذینفع تعهد 
)مضمون له( قرار گیرد و وی بتواند هر زمان که طبق مقررات خواست وجه مربوط به آن را ضبط یا 

مبلغ ضمانتنامه را از ضامن دریافت  کند.

ت- آزاد سازی تضمین: انجام  کلیه  اقدامات در اختیار مضمون له )دستگاه مناقصه گزار یا کارفرما( 
به  منظور آنکه تضمین یا ضمانتنامه  از دسترس وی خارج گردد و مضمون عنه )مناقصه گر یا طرف 
شامل  اقدامات  این  برگرداند.  خود  به  را  تضمین  باشد  قاد ر  قراردادی(  تعهدات  به  متعهد  قرارداد 

اقدامات خارج از اختیار مضمون له نمیباشد.

ث- کارفرما: دستگاه های موضوع بند )ب( ماده )1( قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383- ، 
ماده  )5( قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386- و نیز مواد )2( تا )5( قانون محاسبات 

عمومی کشور - مصوب 1366- .

ج- اشخاص: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در فرآیند ارجاع کار، داوطلب شرکت در معامله و 
یا طرف قرارداد دولت قرار می گیرد و نیز دارای شرایط الزم باشد.

مانند  اشخاص  با  کارفرما  قرارداد  انعقاد  برای  قانونی  اقدامات  مجموعه  کار:  ارجاع  فرآیند  چ- 
مناقصه، مزایده و ترک تشریفات یا عدم الزام به آن.

ح- تضمین شرکت درفرآیند ارجاع کار: تضمینی که اشخاص، برای اثبات قصد و حداقلی از توان 
خود، به نفع کارفرما می سپارند تا کارفرما آنان را در مراحل بعدی فرایند ارجاع کار شرکت دهد.

خ- تضمین انجام تعهدات: تضمینی است که اشخاص پس از فرآیند ارجاع کار و انتخاب شدن 
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برای معامله، به  منظور اثبات پایبندی به انجام تعهدات خود باید قبل از انعقاد قرارداد به کارفرما 
بسپارند.

د- تضمین پیش پرداخت: تضمینی که اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دریافت پیش پرداخت 
بر اساس اسناد ارجاع کار، به کارفرما می سپارند.

ذ- سپرده  حسن اجرای کار: مبلغ نقدی که بابت تضمین حسن اجرای کار از هر پرداخت کارفرما 
به طرف قرارداد، کسر و در دوره مقرر تعیین شده در قرارداد در حساب سپرده کارفرما نگهداری و 
پس از حصول شرایط مندرج در قرارداد )از حیث زمان و کم وکیف اجرای تعهدات قراردادی( آزاد 

می شود.

ر- تضمین حسن اجرای کار: تعهدی که اشخاص در قبال آزادسازی سپرده حسن اجرای کاربه 
کارفرما می سپارند.

آن  مالکیت  و  است  قابل  تفکیک  تولیدش  فرایند  از  آن  مصرف  فرایند  که  محصولی  کاال:  ز- 
می تواند از یک شخص به شخص دیگری منتقل شود.

ژ- خدمت: محصولی که فرایند مصرف آن از فرایند تولید یا ایجاد آن قابل تفکیک نباشد، شامل 
انواع تغییرات سفارشی و خاص که به درخواست مشتری در وضعیت، شکل، موقعیت و مکان اشیا یا 
اشخاص صورت  پذیرد و شامل انواع خدمات مشاوره، آموزشی و درمانی یا انواع پیمانکاری از جمله 

پیمانکاری احداث، پیمانکاری ترابری، پیمانکاری تعمیر، نگهداری یا بهره برداری میشود.

س- تأمین   کاال: تحویل انواع کاال )که ممکن است تأمین کننده  کاال تولید کننده  یا فقط فروشنده  
آن باشد( با مشخصات و نیز در مکان، زمان و شرایط مقرر به مشتری کاال تحویل می دهد.

کاال  ایجاد  به  خاص،  سفارش دهنده    درخواست  از  مستقل  که  فعالیتهایی  مجموعه  تولید:  ش- 
بیانجامد. تولید کننده، مواد و مصالح مورد  نیاز تولید را تهیه  و محصول تولید شده را برای انتقال عین 

یا منفعت آن به متقاضیان احتمالی آینده آماده  می سازد.

ص- پیمانکاری: هر نوع خدمت که بر اساس فعالیت مشخص و قیمت کل یا قیمت واحد کار 
مشخص و به  صورت حجمی قابل واگذاری به اشخاص باشد از قبیل پیمانکاری احداث، پیمانکاری 
باربری و ترابری، پیمانکاری ساخت، پیمانکاری امور اداری و تایپ، پیمانکاری تنظیف، پیمانکاری 

طبخ غذا.
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ض- ساخت: خدماتی که به ایجاد کاالیی اعم از سازه های پیش ساخته، تأسیسات قابل حمل یا 
ماشین آالت و تجهیزات طبق سفارش کارفرما و برای استفاده در محلی دیگر )محلی غیر از محل 

ساخت( بیانجامد. معمواًل تهیه مواد و مصالح مورد  نیاز ساخت با سازنده است.

ط- احداث: خدماتی که به ایجاد سازه، ساختمان، تأسیسات یا مستحدثاتی از قبیل خطوط لوله، 
و  صنعتی  کارخانه های  انواع  تونل،  پل،  بندر،  بارانداز،  راه آهن،  راه،  نیروگاه،  فرودگاه،  کانال،  سد، 
معدنی در ساختگاه مربوط به کارفرما بیانجامد. خدمات احداث ممکن است همراه با تعهد تهیه  مواد 
و مصالح مورد نیاز برای احداث بوده یا نباشد. در ترکیبات سنتی مانند "طرح و ساخت" )صنعتی یا 

غیرصنعتی( "ساخت" در همین معنای “احداث" به کار رفته  است.

ظ- نصب: خدمتی به  منظور برپا کردن، جای  دادن یا پیوند  دادن هر سامانه یا بخش کارکردی 
مستقل آن، در بخشهایی دیگر یا با بخش های دیگر به  نحوی که امکان بهره برداری مناسب آن 

فراهم  گردد.

ع- امور ساختمانی: انواع اقدامات الزم برای احداث پروژه های عمرانی یا صنعتی از قبیل انواع 
ساختمان، ابنیه، خطوط لوله، سد، کانال، فرودگاه، نیروگاه، راه و راه ریلی )راه آهن(، بندر و بارانداز، 

پل و تونل و انواع کارخانه از جمله کارخانه  های صنعتی، معدنی، شیمیایی و کشاورزی.

غ- بهره برداری: خدمت مستمری که جهت استفاده  اقتصادی و ایمن از مستحدثات یا تأسیسات 
اساس  بر  و  مدون  برنامه   مبنای  بر  باید  که  مقرر  کمیت  و  کیفیت  با  مقرر  اهداف  تأمین  برای 

دستورالعمل ها و راهنمایی های فنی مناسب صورت  پذیرد.

ف- نگهداری: خدمتی شامل مجموعه فعالیت هایی که به  طور مشخص و معمواًل برنامه ریزی  شده 
و با هدف جلوگیری از خرابی ناگهانی مستحدثات، سامانه ها، ماشین آالت، تجهیزات یا تأسیسات 

انجام می گیرد تا با این کار قابلیت اطمینان و در دسترس بودن آنها افزایش  یابد.

سامانه ها،  مستحدثات،  روی  بر  که  فعالیت ها  از  مجموعه ای  شامل  خدمتی  تعمیرات:  ق- 
ماشین آالت، تجهیزات یا تأسیسات یا وسیله ای که دچار افت کارآیی یا از کارافتادگی شده   است 
انجام می شود تا به حالت قابل  بهره برداری بازگردند و برای انجام وظیفه ای که به آن محول شده 

 است، دوباره آماده  شوند.

آنها  از  یکی  حداقل  که  مرتبط  اجزای  یا  تجهیزات  قطعات،  از  مجموعه ای  ماشین آالت:  ک- 
به ویژه  به منظور کاربرد مخصوصی  بوده و دارای محرک و مهارکننده مناسب است و  متحرک 
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فرآوری، پردازش، عمل آوری، حرکت، ساخت، تولید، احداث یا نصب به یکدیگر متصل شده اند.

برای کاربرد خاصی  گ- ماشین آالت سفارشی: ماشین آالتی که سازنده طبق سفارش کارفرما 
می سازد یا از طریق اعمال تغییراتی طبق سفارش کارفرما آن را آماده ی  استفاده ی خاص می سازد.

استفاده های  برای  و  شده  تولید  قباًل  آماده  صورت  به   که  ماشین آالتی  آماده:  ماشین آالت  ل- 
عمومی آماده  عرضه یا تحویل می شود.

م- اعتبار اسنادی: سندی الزام آوری که با تنظیم و مبادله   آن، کارفرما )خریدار( از بانک درخواست 
می کند تا انجام مراحل پرداخت به فروشنده بابت کاالی ارسالی یا خدمت انجام شده را طبق قرارداد 

و پس از تایید وی تعهد کند.

ماده 3- کارکرد تضامین به شرح زیر است:

الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار.

ب- تضمین قراردادها که شامل موارد زیر است:

 تضمین انجام تعهدات

تضمین پیش پرداخت

 تضمین حسن اجرای کار

ماده 4- ضمانت نامه های مقرر در آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف- ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای 
مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.

ب- اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز.

پ- ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه 
از سوی بیمه مرکزی ایران.

با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد  با امضای صاحبان امضای مجاز همراه  ت- سفته 
درصد ارزش اسمی آن.
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ث- گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذیحسابان 
مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کاربرگ  پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت 

است.

ج- اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید )موضوع 
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

چ- وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن .

ح- ضمانت نامه های صادره توسط صندوقهای ضمانت دولتی که به موجب قانون تأسیس شده یا 
می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.  

خ- ضمانتنامه های صادره توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری 
غیردولتی موضوع ماده )100( قانون برنامه سوم توسعه و ماده )45( قانون برنامه چهارم توسعه و 
ماده )44( قانون رفع موانع رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- و در چارچوب 
و   81/12/28 مورخ  62724/ت24721هـ  شماره  تصویب نامه های  موضوع  نمونه  های  اساسنامه 
شماره 75593/ت52232هـ مورخ 1394/6/11 و در چارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور به تأیید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رییس کل بانک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران و معاون علمی و فناوری رییس جمهور می رسد.

تبصره 1- برای پذیرش گواهی موضوع بند )ث( این ماده به عنوان تضمین، الزم است برگه )فرم( 
تأییدیه طبق نمونه پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تکمیل و در ذیحسابی و 

یا امور مالی دستگاه مناقصه گزار نگهداری و در حساب  ها اعمال  گردد.

تبصره 2- اشخاص برای دریافت مطالبات خود باید به جای تضمین مورد بحث، تضمین قابل 
قبول )یک یا ترکیبی از تضمین نوع )الف(، )پ(، )ج( و )ح( ماده )4(( به دستگاه اجرایی بسپارند.

تبصره 3- اوراق مشارکت مورد  تضمین باید به ذیحساب یا مدیر امور مالی دستگاه اجرایی تحویل 
ثبت  مالی  دفاتر  در  را  مربوط  مورد عملیات حسابداری  مالی، حسب  امور  مدیر  یا  شود. ذیحساب 

می کند و مسئولیت حفظ و نگهداری اوراق مذکور را بر عهده دارد.

تبصره 4- اوراق مشارکت مورد وثیقه باید به مبلغ اسمی آن ها به عنوان تضمین پذیرفته  شود.

ماده 5- در معامالت خرید انواع کاال و ماشین آالت، تضمین ها شامل تضمین شرکت در فرآیند 
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ارجاع کار و حسب مورد تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و تضمین حسن اجرای کار 
است که مبلغ آنها به شرح زیر تعیین می شود:

الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد خرید به شرح 
جدول شماره )1( تعیین می شود:

جدول شماره )1(- مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کارخرید کاال و ماشين آالت آماده و سفارشی

تا)۲۰(برابرسقفمعامالتمتوسطمبلغبرآورد
مازادبر)۲۰(تا)۲۰۰(
برابرسقفمعامالت

متوسط
مازادبر)۲۰۰(برابرسقف

معامالتمتوسط

۵۲۱درصد

تضمینمعتبرشرکتدرفرآیندارجاعکار،بهصورتیکیاترکیبیازتضمینهایموضوعبندهای)الف(،نوعتضمین
)ب(،)پ(،)ج(،)چ(و)ح(ماده)۴(میباشد.

ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معامالت خرید کاال و ماشین آالت 
آماده ده درصد مبلغ معامله و در معامالتی که موضوع آن خرید ماشین آالت سفارشی )از اشخاصی 
می باشد.  معامله  مبلغ  درصد  پنج  حداقل  میزان  به  است  می پذیرند(  را  فروش  و  تعهد ساخت  که 
تضمین معتبر برای انجام تعهدات برحسب درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره )2( و )3(  

می باشد:

جدول شماره )2( - مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خرید کاال و ماشين آالت آماده

مازادبر)۲۰(برابرسقفمعامالتمتوسطتا)۲۰(برابرسقفمعامالتمتوسطمبلغبرآورد

۱۰۵۵درصد

)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،)چ(و)ح(نوعتضمین
)چ(و)ح(

)الف(،)ب(،)پ(،)ت(،
)ج(،)چ(و)ح(
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جدول شماره )3(- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت خرید ماشين آالت سفارشی )ساخت ماشين آالت(

تا)۲۰(برابرسقفمعامالتمبلغبرآورد
مازادبر)۲۰(برابرسقفمعامالتمتوسطمتوسط

۵۲/۵۲/۵درصد

)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،نوعتضمین
)چ(و)ح(

)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،
)چ(و)ح(

)الف(،)ب(،)پ(،)ت(،)ج(،
)چ(و)ح(

مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار 
تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

تبصره 1- در خرید کاال و ماشین آالت آماده، چنانچه تحویل کل موضوع معامله به کارفرما طبق 
مشخصات فنی به صورت یکجا در قبال دریافت مبلغ و با ارایه  گارانتی های الزم صورت پذیرد، ارایه 

تضمین انجام تعهدات ضرورت ندارد.

تبصره 2- در معامالت خرید کاال و ماشین آالت آماده به میزان تضمین انجام تعهدات، از کاالی 
مورد معامله به عنوان تضمین انجام تعهدات دریافت می شود. عدم پذیرش این موضوع باید در اسناد 

ارجاع کار قید   گردد.

ضمانت نامه های  شامل  که  پیش پرداخت  مبلغ  معادل  پیش پرداخت:  برای  معتبر  تضمین  پ- 
موضوع بندهای )الف(، )پ(، )ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( می باشد.

ت- نگهداری و آزاد سازی تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات در معامله  ماشین آالت، 
انواع کاالهایی که احراز عملکرد مطلوب آن کاالها در دوره  زمانی مشخص شده در  تجهیزات و 
هنگام ارجاع کار یا انعقاد قرارداد الزم است، باید تا پایان آن دوره  زمانی باقی مانده و آزاد نشود مگر 

آنکه در قرارداد مربوط، تضمین کیفیت )گارانتی( مناسبی جایگزین آن شود.

تبصره 1- تسری این تضمین به کاالهای مصرفی به تشخیص کارفرما و اعالم آن در اسناد 
فرآیند ارجاع کار میباشد.

بندهای  ازای ضمانت نامه های موضوع  اجرای کار در  تبصره 2- صد درصد مبلغ سپرده حسن 
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درصد  پنجاه  حداکثر  می شود.  بازگردانده  پیمانکار  به   )4( ماده  )ح(  و  )چ(  )ج(،  )ث(،  )پ(،  )الف(، 
ضمانت نامه ها می تواند از نوع موضوع بند )ث( ماده )4( باشد.

)امور  احداث  پیمانکاری  جمله  از  پیمانکاری  خدمات  معامالت  و  کار  ارجاع  فرآیند  در   -6 ماده 
ساختمانی(، پیمانکاری های نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوری معادن، حمل و نقل 
کاال )باربری(، حمل و نقل مسافر، تعمیر، نگهداری، بهره برداری و انواع خدمات پشتیبانی، تضمین ها 
شامل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، تضمین انجام تعهدات، تضمین پیش پرداخت و حسن 

اجرای کار است که مبلغ آنها به  شرح زیر تعیین می شود:

الف- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ تضمین برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای 
کار به شرح جدول شماره )4( تعیین می شود:

جدول شماره )4(- مبلغ تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار پيمانکاری

برآوردهزینه
اجرایکار

تا)۲۰(برابرسقف
معامالتمتوسط

مازادبر)۲۰(تا)۲۰۰
(برابرسقفمعامالت

متوسط

مازادبر)۲۰۰(تا
)۲۰۰۰(برابرسقف
معامالتمتوسط

مازادبر)۲۰۰۰(
برابرسقف

معامالتمتوسط

۵/.۵۲۱درصد

تضمینمعتبرشرکتدرفرآیندارجاعکاربهصورتیکیاترکیبیازضمانتنامههایموضوعبندهاینوعتضمین
)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،)چ(و)ح(ماده)۴(است.

ب- تضمین انجام تعهدات: مبلغ تضمین انجام تعهدات در معامالتی که موضوع آن پیمانکاری 
نصب،  )باربری(،  کاال  نقل  معادن، حمل  و   فرآوری  و  استخراج  یا  ساختمانی(  امور  )انجام  احداث 
ساخت یا ساخت و نصب است پنج درصد و در معامالتی با موضوع پیمانکاری تعمیر، نگهداری و 
بهره برداری، خدمات پشتیبانی، حمل  و نقل مسافر و سایر معامالتی که در آیین نامه تصریح نشده  
است ده درصد مبلغ معامله می باشد. تضمین معتبر برای انجام تعهدات در این معامالت برحسب 

درصدی از مبلغ معامله به شرح جداول شماره )5( و )6( می باشد:
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جدول شماره )5(- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت پيمانکاری احداث )امور ساختمانی(، استخراج و 
فرآوری معادن، حمل  و  نقل کاال )باربری(، نصب، ساخت یا ساخت و نصب

تا)۲۰(برابرسقفمعامالتمبلغبرآورد
مازادبر)۲۰(برابرسقفمعامالتمتوسطمتوسط

۵۲/۵۲/۵درصد

)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،)چ(نوعتضمین
و)ح(

)الف(،)ب(،)پ(،)ج(،
)چ(و)ح(

)الف(،)ب(،)پ(،)ت(،
)ج(،)چ(و)ح(

 

جدول شماره )6(- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معامالت پيمانکاری تعمير، نگهداری و بهره برداری، خدمات 
پشتيبانی، حمل  و نقل مسافر و سایر

 

مازاد بر )20( برابرسقف معامالت متوسطتا )20( برابر سقف معامالت متوسطمبلغ برآورد

1055درصد

)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(نوع تضمین
)چ( و )ح(

)الف(، )ب(، )پ(، )ت(، )ج(، 
)چ( و )ح(

مهلت های مناقصه گر برای ارایه تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید در اسناد ارجاع کار 
تصریح شود. مهلت مناقصه گزار در امضا و ابالغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

پ- تضمین پیش پرداخت: میزان پیش پرداخت از پانزده درصد تا بیست و پنج درصد مبلغ اولیه 
پیمان است که مقدار دقیق آن باید در اسناد فرآیند ارجاع کار و پیمان از سوی کارفرما پیش بینی 

و قید شود.

تبصره 1- مبلغ پیش پرداخت در سه قسط به شرح زیر در ازای ارایه ضمانتنامه به نفع دستگاه 
اجرایی بدون کسر کسورات قانونی پرداخت می شود:
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تحویل  از  پیش پرداخت، پس  مبلغ  درصد  معادل چهل  اول  قسط  احداث،  پیمانکاران  برای   -1
شرایط  طبق  که  کارگاه  تجهیز  از  پس  پیش پرداخت،  مبلغ  درصد  سی  معادل  دوم  قسط  کارگاه، 
تعیین شده در اسناد ارجاع کار و قرارداد برای شروع عملیات الزم است و قسط سوم معادل سی 
درصد مبلغ پیش پرداخت، پس از انجام سی درصد مبلغ اولیه پیمان طبق صورت وضعیت های موقت 

بدون محاسبه مصالح پای کار.

2- پس از واریز اقساط اول و دوم پیش پرداخت، معادل هفتاد درصد پیش پرداخت، نسبت مبلغ 
کل پیش پرداخت به مبلغ اولیه پیمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعیت های موقت )به استثنای 
تعدیل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت های مشابه( کسر می شود و بعد از واریز قسط سوم، معادل 
کسر  وضعیت ها  از صورت  پیمان  اولیه  مبلغ  به  پیش پرداخت  کل  نسبت  درصد  چهارده  و  یکصد 

می شود به نحوی که مبلغ پیش پرداخت تا آخرین صورت وضعیت موقت مستهلک شود.

3- تضمین معتبر برای پیش پرداخت شامل ضمانت نامه های موضوع بندهای )الف(، )پ(، )ث(، 
)ج(، )چ( و )ح( ماده )4( می باشد.

تبصره 2- چنانچه مبلغ پیش پرداخت به حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز شود و 
با نظارت دستگاه اجرایی به مصرف تجهیز کارگاه، تکمیل ناوگان، ماشین آالت و خرید تجهیزات 
و مصالح برسد، دستگاه های اجرایی مجازند به جای تضمین های تأدیه پیش پرداخت، تا هر مبلغ 
سفته دریافت کنند. پیمانکار باید ماشین آالت خریداری شده از این محل را به عنوان وثیقه دریافت 
پیش پرداخت در رهن دستگاه اجرایی قرار دهد و تا تصفیه بدهی خود بابت پیش پرداخت، حق خارج 

کردن آنها از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد.

تبصره 3- اقساط پیش پرداخت و چگونگی بازپرداخت در سایر قراردادهای پیمانکاری باید با توجه 
به برنامه زمان بندی انجام کار در اسناد مناقصه و شرایط قراردادی درج  شود. تضمین معتبر برای 
)الف(، )پ(، )ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4(  پیش پرداخت شامل ضمانت نامه های موضوع بندهای 

است.

ت- سپرده حسن اجرای کار: بابت تضمین حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت به 
استثنای پیش پرداخت، کسر و به حساب سپرده واریز میشود.

تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت نامه های موضوع بندهای )الف(، )پ(، 
)ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده )4( که می تواند حداکثر پنجاه درصد آن از تضمین موضوع بند )ث( ماده 
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)4( باشد به پیمانکار بازگردانده می شود.

تبصره - در مواردی که پیمانکار مطابق قوانین و مقررات مربوط در پروژه های تملک دارایی های 
سرمایه ای، مشارکت و سرمایه گذاری  نماید، اموال و دارایی های ایجاد شده به نسبت سهم پیمانکار 
به عنوان تضمین قابل  قبول بوده و دستگاه اجرایی مربوط می تواند به تشخیص و برآورد خود، اموال 
و دارایی های مذکور را به عنوان تضمین حسن اجرای کار پروژه مربوط پذیرفته یا جایگزین سایر 

تضمین های سپرده  شده قبلی پروژه نماید.

ماده 7- برای انتخاب مشاور، در کارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، نظارت، امور تحقیقاتی 
و پژوهشی و امور نرم افزاری موضوع خدمات بند )هـ( ماده )29( قانون برگزاری مناقصات - مصوب 

1383 تضامین به صورت زیر است:

الف- تضمین انجام تعهدات: تضمین انجام تعهدات، بعد از ابالغ انتخاب مشاور، یا ابالغ آمادگی 
برای انعقاد قرارداد، باید به میزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعیین  شده در 
اسناد درخواست پیشنهاد، توسط وی به دستگاه اجرایی تحویل گردد. مهلت های داوطلب برای ارایه 
تضمین انجام تعهدات و امضای قرارداد باید دراسناد ارجاع کار تصریح شود. مهلت کارفرما در امضا 

و ابالغ قرارداد حداکثر تا پایان مدت اعتبار پیشنهادها است.

ب- تضمین پیش پرداخت: مبلغ پیش پرداخت درکارهای مطالعاتی، طراحی، مدیریت طرح، امور 
تحقیقاتی و پژوهشی و امور نرم افزاری درصورت درخواست مشاور معادل بیست و پنج درصد مبلغ 
ازای ضمانت نامه  باید بدون کسر کسورات قانونی و در  اولیه قرارداد )همان مرحله( می باشد، که 
به دستگاه اجرایی، پرداخت شود. برای خدمات مربوط به دوره ساخت و تحویل )نظارت عالیه و 
بدون کسرکسورات  باید  که  می باشد  مرحله  همان  قرارداد  اولیه  مبلغ  درصد  ده  معادل  کارگاهی( 

قانونی و در ازای ضمانت نامه به دستگاه اجرایی پرداخت شود.

پ- سپرده حسن اجرای کار: بابت حسن اجرای کار معادل ده درصد از هر پرداخت کسر و به 
حساب سپرده واریز می شود. مبالغ نقدی سپرده حسن اجرای کار در ازای ارایه ضمانت نامه موضوع 
تعهدات و حسن  انجام  آزادسازی تضمین  بازگردانده می شود.  قرارداد )مشاور(  به طرف   ،)4( ماده 

اجرای کار، تابع شرایط قراردادی است.
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جدول شماره )7(- مبلغ تضمين خرید خدمات مشاوره

میزانموضوع تضمین
پنج درصدتضمین انجام تعهدات

مطالعاتی، طراحی، پژوهشی، نرم تضمین پیش پرداخت
افزاری

بیست و پنج درصد

ده درصدنظارت عالی و کارگاهی
ده درصدسپرده حسن اجرای کار

تضامین قابل قبول مشاور می تواند یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های ماده )4( باشد.

مؤسسات  و  دانشگاه ها  با  اجرایی  دستگاههای  تحقیقاتی  و  پژوهشی  قراردادهای  در  تبصره- 
پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانت نامه کتبی با امضای رؤسای دانشگاه ها، مؤسسات پژوهشی 
انجام تعهدات موضوع ضمانت نامه یادشده،  و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. در صورت عدم 
وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور( مکلف است با درخواست دستگاه اجرایی و 
درآمد  موجودی حساب  محل  از  را  مبلغ ضمانت نامه  کشور  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  تأیید 

اختصاصی دانشگاه ها به دستگاه اجرایی ذینفع مسترد نماید.

ماده 8- تضامین گروه همکاری )مشارکت مدنی( و کارهای ترکیبی به شرح زیر است:

به صورت تجمیع  یا  راهبر گروه  به عهده  باید  )مشارکت مدنی(  الف- تضامین گروه همکاری 
تضامین شرکا به تناسب سهم الشرکه آنان باشد و در کلیه اقدامات بعدی مجموعه تضامین شرکا، 
یک واحد محسوب می شود. در هر حال مبلغ تضمین بر اساس کل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتی 
که ضبط ضروری باشد کل تضامین ضبط می شود. شرایط و نحوه ارایه اینگونه تضامین باید در 

شرایط ارجاع کار و شرایط قراردادی لحاظ گردد.

ب- درمعامالتی که موضوع آن ترکیبی از تأمین مصالح، تجهیزات، کاال و خدمات مرتبط در قالب 
قرارداد خرید مشتمل بر یک یا چند مورد تولید یا عرضه، حمل، نصب و پشتیبانی باشد به شرط 
آنکه مجموع خدمات نصب و پشتیبانی کمتر از بیست و پنج درصد مبلغ برآوردی باشد، تضامین آن 
مشمول ضوابط تضامین خریدکاال خواهد بود. در غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق 

ضوابط بخش مربوط به خود می باشد.

امور  )مانند  است  پیمانکاری  و  مشاوره  خدمات  از  ترکیبی  آن  موضوع  که  معامالتی  در  پ- 
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و  و ساخت  پیمانکاری  طراحی  امور  نصب،  و  پیمانکاری طراحی  امور  و ساخت،  پیمانکاری  طرح 
نصب، امور پیمانکاری طراحی و تامین کاال و احداث( در صورتی که سهم بخش مشاوره کمتر از 
بیست و پنج درصد کل قرارداد باشد تضامین آن مشمول ضوابط تضامین پیمانکاری خواهد بود. در 

غیر این صورت، تضامین هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود می باشد.

است  یاماشین آالت  کاال  خرید  و  مشاوره  خدمات  از  ترکیبی  آن  موضوع  که  درمعامالتی  ت- 
تضامین آن مشمول ضوابط تضامین خرید کاال است.

انعقاد قرارداد ارزی ریالی،  ماده 9- تضمین معتبر برای شرکت در فرآیند ارجاع کار و تضامین 
از  بانکی  ارزی  فقط ضمانت  نامه های  ارزی  بخش  تضمین  می باشد.  آیین نامه  این  مطابق ضوابط 
است.  قبول  قابل  ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری  بانک  نظارت  یا تحت  دارای مجوز  بانک های 
تضمین بخش ارزی و بخش ریالی باید بر اساس جداول این آیین نامه و متناسب با بخش ارزی و 
ریالی به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در این صورت نیز مبلغ تضمین براساس کل مبلغ برآورد 

محاسبه میشود.

بر  بانکی  ریالی  ضمانت نامه  ارزی،  ضمانت نامه های  جای  به  مجازند  ایرانی  اشخاص  تبصره- 
اساس نرخ تسعیر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران )زمان تسلیم( ارایه نمایند. الزم است مبلغ 
ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز بیش از ده درصد افزایش داشته، به روز شده 

و کسری آن تحویل دستگاه اجرایی گردد.

ماده 10- نحوه آزادسازی و ضبط تضمین ها به شرح زیر می باشد:

الف- پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار سایر شرکت کنندگان 
باید حداکثر ظرف هفت روز کاری آزاد شود.

تعهدات، تضمین  انجام  ارایه تضمین  یا عدم  قرارداد  انعقاد  از  اول  برنده  امتناع  ب- در صورت 
شرکت در فرآیند ارجاع کار وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد  می گردد. در صورت امتناع نفر 
انعقاد قرارداد، تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار وی نیز ضبط و فرایند ارجاع  کار  دوم یا عدم 

تجدید می  شود.

پ- تضمین پیش پرداخت به تناسب استهالک آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد می شود.
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ت- آزادسازی و ضبط تضامین در سایر موارد طبق مفاد قرارداد است.

ث- در صورت وقوع شرایط ضبط تضمین )مطابق قرارداد( و اقدام کارفرما برای ضبط، وی موظف 
است این موضوع را طی ابالغیه ای با ذکر مستندات و دالیل به  مضمون عنه اعالم نماید.

ج- دستگاه های اجرایی و بانک ها باید از کاربرگهای پیوست این آیین نامه که تأیید شده به مهر 
دفتر هیئت دولت است برای تضامین موضوع بندهای )الف(، )ث( و )ح( ماده )4( حسب مورد استفاده 
کنند. شرایطی که در کاربرگ های یادشده برای آزادسازی یا ابطال ضمانت نامه های بانکی تعیین 

شده  است برای انواع دیگر تضمین باید رعایت شود.

ماده 11- ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه گزار )کارفرما( که طبق بند )ب( ماده )10( قانون 
برگزاری مناقصات - مصوب 1383- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و 
تعهد گردد، بر اساس شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعدیل و پرداخت 
می گردد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نحوه محاسبه تمدید مدت پیمان )مجاز شمردن 
تأخیر تحویل مورد معامله( با لحاظ پرداخت ضمان تأخیر تعهدات مالی کارفرما را تهیه و ابالغ نماید.

ماده 12- ضوابط مندرج در این آیین نامه برای اخذ تضامین شرکت در فرآیند ارجاع کار و انجام 
تعهدات معامالت خرید کاال وخدمات تعیین شده و سایر تضامین به تشخیص کارفرما حسب مورد، 

در صورتی که با عمل مزایده منطبق باشد باید در مزایده ها رعایت گردد.

ماده 13- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظارت بر حسن اجرا، تبیین و تفسیر این آیین نامه 
را بر عهده دارد.

ماده 14- از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه، همه آیین نامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاه های 
مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند، از جمله تصویب نامه های شماره 
مورخ 1383/4/21، شماره  مورخ 1382/8/11، شماره 20071/ت30980هـ  42956/ت28493هـ 
212765/ت37774ک مورخ 1386/12/27ف شماره 122/ت/38449هـ مورخ 1387/1/7، شماره 
131290/ت39511هـ مورخ 1388/7/29، شماره 101017/ت48002ک مورخ 1392/5/2 و شماره 

22643/ت50143هـ مورخ 1393/3/3 لغو می شوند.
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خارجی  مالی  تسهیالت  از  استفاده  مجوز  صدور  درخواست  دستورالعمل    
)فاینانس(

سال تصویب: 1394 شورای اقتصاد

به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه های اجرایی متقاضی استفاده از تسهیالت 
مالی خارجی برای اجرای طرح های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطالعات و مدارک 
مورد نیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای 
اقتصاد، ضروری است دستگاه های اجرایی پیشنهاد دهنده، فرم درخواست صدور مجوز استفاده از 
تسهیالت مالی خارجی را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات مورد 
نیاز برای تهیه گزارش پیشنهاد به شورای اقتصاد با امضاء باالترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند:

ماده 1- تعاریف:

های  دستگاه  و  دولتی  های  وزارتخانه، شرکت  شامل  اجرایی  های  دستگاه  اجرایی:  دستگاه   -
اجرایی که از ماده )62( قانون محاسبات عمومی استفاده می کنند.

- تأمین مالی پروژه ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیالت مالی )طرحی( را به منظور عملیات 
معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا 
تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیده های تعیین شده ای اصل و فرع آن را 

از طرف قرارداد و بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می کند.

ماده 2- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( صرفا 
طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد )سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور( ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیالت و هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد 
و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح های مذکور الزامی است و مجموع هزینه های 

اجرای کامل آنها از سقف های تعیین شده نباید تجاوز کند.

از  آنها  استفاده  سنواتی،  بودجه  قوانین  در  که  صورتی  در  مالی  توجیه  فاقد  های  طرح  تبصره- 
از  از طی مراحل این دستورالعمل  تسهیالت مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می توانند پس 

تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( استفاده کنند.
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ماده 3- دستگاه های اجرایی مکلفند در ارائه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد، سیاست 
های کلی اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسی را رعایت نمایند.

ماده 4- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیالت مالی 
خارجی )فاینانس( به دبیرخانه شورای اقتصاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( مراتب کفایت 
درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه های سرمایه گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره )1( با 

امضای باالترین مقام آن دستگاه رسمًا اعالم و تعهد نماید. 

ماده 5- هنگام ارایه درخواست استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( به دبیرخانه شورای 
اقتصاد ارایه موافقت اولیه یکی از بانک های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.

ماده 6- دستگاه های اجرایی متقاضی می بایست طرح هایی را برای استفاده از تسهیالت مالی 
خارجی )فاینانس( برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش پرداخت 

برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشند.

ماده 7- رعایت شرایط و مالحظات زیست محیطی و ارایه مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست 
دبیرخانه  به  درخواست  ارائه  هنگام  اجرایی  از سوی دستگاه های  پیشنهادی  اجرای طرح های  در 

شورای اقتصاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( الزامی است. 

ماده 8- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت 
آنها در امر صادرات در اجرای طرح ها از سوی دستگاه های اجرایی متقاضی الزامی است.

 )81( ماده  مفاد  اجرای  راستای  در  ایران  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  تأییدیه  ارایه  ماده 9- 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین کننده 
تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( از سوی دستگاه های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه 

شورای اقتصاد )سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( الزامی است.

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعالم 
دستگاه های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارایه نماید.

تبصره 2- مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
می باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصاد و دارایی برسد.
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ماده 10- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود و کارمزد و 
سایر هزینه های جانبی طرح ها و پروژه ها در چارچوب مقررات بین المللی به حداقل ممکن کاهش 

یابد.

ماده 11- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد 
طرح های استفاده کننده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه 

شورای اقتصاد ارایه نماید.

ماده 12- راهکارهای سریع در فرآیند استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس(

- فرآیند بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح های متقاضی 
استفاده از تسهیالت مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تا مرحله گشایش اعتبار 
اسنادی آنها، به نحوی که حداکثر در مدت دو )2( ماده فرآیند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران مورد بازنگری قرار گرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطالع 
کلیه دستگاه های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است بررسی 

های خود را در طرح ها در حد اعمال سیاست ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید.

- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور فرآیند بررسی درخواست های دستگاه های اجرایی در 
خصوص استفاده از تسهیالت مالی خارجی )در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط( را به 
نحوی مورد بازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل و پنج )45( روز پس از وصول توسط 
سازمان مذکور، موضوع قابل طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرآیند مذکور توسط سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطالع کلیه دستگاه 

های اجرایی خواهد رسید.

های  طرح  تصویب  برای  )پیوست(  پیشنهادی  های  فرم  تکمیل  دستورالعمل  رعایت   -13 ماده 
متقاضی استفاده از تسهیالت مالی خارجی )فاینانس( از سوی دستگاه های اجرایی الزامی است.

تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می تواند در صورت لزوم نسبت به اصالح فرم 
های پیوست مصوبه اقدام نماید.
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سود  و  گمرکی  حقوق  مجموع  واردات  و  صادرات  مقررات  کتاب   86 فصل 
بازرگانی واردات وسائط نقلیه ریلی

سال تصویب: 1394 هيئت وزیران 

نوع کاالشماره تعرفه
مجموع حقوق 
گمرکي و سود 

بازرگاني

مالیات 
ارزش 

VAT افزوده
SUQ

لکوموتیوولکوتراکتورهابامنبعبرقخارجيیاباانبارههايبرقي۸۶۰۱

۱۰۹U-بامنبعبرقخارجي۸۶۰۱۱۰۰۰

۱۰۹U-باانبارهبرقي۸۶۰۱۲۰۰۰

۱۰۹سایر)واگنها(۸۶۰۳۹۰۰۰

سایرلکوموتیوهاولکوتراکتورها،تندرهاي)Tenders(لکوموتیو۸۶۰۲

۴۹U-لکومتیوهايدیزلي-برقي۸۶۰۲۱۰۰۰

۴۹U-سایر۸۶۰۲۲۰۰۰

واگنهايخودرويراهآهنیاتراموايمسافري،باريسبکوباري۸۶۰۳
سنگین،غیرازآنهایيکهمشمولشماره۸۶۰۴ميشوند.

۸۹U-بامنبعبرقخارجي۸۶۰۳۱۰۰۰

۸۹U-سایر۸۶۰۳۲۰۰۰

۸۶۰۴۰۰۰۰
وسایلنقلیهتعمیرونگهداريباسرویسراهآهنیاترامواي،حتيخودرو
)مثاًلواگنکارگاه،واگنجرثقیل،واگنزیرکوبباالست،واگنریل

))Dralsine(گذار،واگنتستودرزین
۴۹U

۸۶۰۵۰۰۰۰
واگنمسافريراهآهنیاترامواي،غیرخودرو،واگنتوشه،واگنپست
وسایرواگنهايراهآهنیاتراموايبرايمنظورهايخاص،غیرخودرو

)باستثنايآنهاکهمشمولشماره۸۶۰۴ميشوند.(
۱۰۹U

واگنهايباريسبکوسنگینبرايراهآهنیاتراموايغیرخودرو۸۶۰۶

۱۰۹U-واگنهايمخزنوهمانند۸۶۰۶۱۰۰۰

-واگنهايباريسبکوسنگینباسیستمتخلیهخودکارغیرازآنهایي۸۶۰۶۳۰
۸۹کهمشمولشمارهفرعي۸۶۰۶۱۰ميشوند.

۱۰۹U---واگنهايباريسبکوسنگینغیرخودرو۸۶۰۶۳۰۱۰

۸۹U---سایر)واگنها(۸۶۰۶۳۰۹۰

۸۹-سایر

۸۹U-واگنهايسرپوشیدهوبسته۸۶۰۶۹۱۰۰

--واگنهايروبازبادیوارههايجدانشدنيبهارتفاعبیشاز۶۰سانتي۸۶۰۶۹۲۰۰
)Tombereaux۱۰۹متر)واگنهايعقببارشوU

۱۰۹U--سایر۸۶۰۶۹۹۰۰
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نوع کاالشماره تعرفه
مجموع حقوق 
گمرکي و سود 

بازرگاني

مالیات 
ارزش 

VAT افزوده
SUQ

اجزاءوقطعاتلکوموتیوهايراهآهنیاتراموايیانواقلرويخطراه۸۶۰۷
آهن

-بوژي،بوژيراهنمامحوروچرخ،اجزاءوقطعاتآنها

۱۰۹Kg--بوژيمحركوبوژيراهنما۸۶۰۷۱۱۰۰

۱۰۹Kg--سایربوژيهاوبوژيهايراهنما۸۶۰۷۱۲۰۰

۱۰۹Kg--سایر،همچنیناجزاءوقطعات۸۶۰۷۱۹۰۰

-ترمزهاواجزاءوقطعاتآنها

۴۹kg--ترمزهايباهوايفشردهواجزاءوقطعاتآنها۸۶۰۷۲۱۰۰

۴۹Kg--سایر۸۶۰۷۲۹۰۰

۴۹Kg-قالبهاوسایروسایلکوپلینگ،ضربهگیرواجزاءوقطعاتآنها۸۶۰۷۳۰۰۰

-سایر

۴۹Kg--برايلکوموتیوهابالکوتراکتورها۸۶۰۷۹۱۰۰

۴۹Kg--سایر۸۶۰۷۹۹۰۰

۸۶۰۸۰۰۰۰
ملحقاتومهارکنندههايخطراهآهنیاترامواي،تجهیزاتمکانیکي)از
جملهالکترومکانیکي(عالمتدادن،ایمنيیاکنترلترایکبرايراهآهن،
ترامواي،جاده،راههايآبيداخلي،تسهیالتپارکینگ،تأسیساتبندري

یاباندفرودگاهها،اجزاءوقطعاتآنها
۴۹Kg

کانتینرها)ازجملهکانتینرهابرايترابريسیاالت(مخصوصاًطراحيشدهو۹۶۰۹۰۰۰۰
۴۹Uتجهیزشدهبرايهرنوعوسیلهحملونقل.

*مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی با استناد موضوع تصویب نامه شماره 169092/ت 52894 
مورخ 94/12/14 هیئت وزیران و اصالحات بعدی آن برای اجرا در سال 1396 تنفیذ می شود.

اصالح و تنفیذ مصوبه اجراي طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط شرکت 
راه آهن ج.ا.ا )ماده 12(

سال تصویب: 1394 شوراي اقتصاد

مورخ   2/20-294402 شماره  درخواست   1394/07/27 مورخ  جلسه  در  اقتصاد  شورای 
1394/06/24 وزارت نفت در خصوص اجرای طرح توسعه حمل ونقل بار و مسافر توسط راه آهن 
را به استناد ماده )12( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور - 1394 و آیین 
نامه اجرایی آن به شماره 67573/ت52099هـ مورخ 1394/05/27موضوع مصوبه شماره 162587 
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مورخ 1393/12/17را بررسی و به شرح ذیل اصالح و مورد تنفیذ قرار داد.

1 - با توجه به عملکرد سال های گذشته شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران، رشد ساالنه 
جابجایی کاالو مسافر تا میزان سه درصد در هر سال نسبت به سال قبل از آن ناشی از اجرای طرح 
های عمرانی فعلی در نظر گرفته می شود و رشد ساالنه مازاد بر سه درصد مشمول مفاد این مصوبه 

خواهد بود.

2 - صرفه جویی حاصل به ازاء حمل هر تن - کیلومتر 1/3 سنت )معادل یارانه 35 سیسی نفت 
گاز( و به ازاء حمل هر نفر - کیلومتر 0/73 سنت )معادل یارانه 20 سی سی نفت گاز( نسبت به مازاد 
عملکرد سال مبنا )سال 1392( با رعایت مفاد بند )1( برای پروژه های سرمایه گذاری جدید بخش 

غیر دولتی که به بهره برداری می رسند، تعلق می گیرد.

3 - برای پروژه های سرمایه گذاری جدید بخش غیر دولتی که به بهره برداری می رسند، سهم 
صرفه جویی هر پروژه توسط شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران محاسبه و حداکثر تا سقف 

کل سرمایه گذاری انجام شده منابع ماده )12( قابل پرداخت می باشد.

4 - مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفه جویی سوخت:

- افزایش عملکرد کلی شبکه حمل کاال و مسافر ریلی درمقاطع زمانی سه ماهه توسط شرکت 
راه آهن جمهوری اسالمی ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شرکت ملی نفت ایران 

اعالم می شود.

- تعهدات موضوع این مصوبه متناسب با افزایش حمل بار و مسافر، با اعالم سرمایه گذار عامل 
صرفه جویی طرح و تایید شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و تایید نهایی وزارت نفت )از 
طریق سامانه پایش و نظارت بر اجرای طرح( در سررسیدها از سوی شرکت ملی نفت ایران از محل 
منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده تا سقف 7/5 میلیارد دالر از طریق شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران در وجه سرمایه گذاران عامل صرفه جویی طرف قرارداد واریز خواهد شد. 
شرکت ملی نفت ایران مبالغ پرداختی را به حساب بدهکار دولت )خزانه داری کل کشور( منظور و 

بر این اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب می نماید.

- شرکت ملی نفت ایران مکلف است منابع حاصل از صرفه جویی نفت گاز این طرح را محاسبه 
و مبالغ بازپرداخت را هر ماهه به خزانه داری کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
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اعالم نماید.

- محاسبات برای میزان صرفه جویی بر اساس قیمت نفت خام 60 دالر بوده و با تغییر در قیمت 
نفت خام، ارزش صرفه جویی انجام شده بر اساس قیمت متوسط نفت خام صادراتی در مقاطع زمانی 

سه ماهه توسط وزارت نفت محاسبه و پرداخت می شود.

5 – آخرین سال پرداخت منابع ماده )12(، سال 1402 و میزان تجمعی این منابع طی سال های 
1402- 1394 حداکثر 7/5 میلیارد دالر در سقف تعهدات دولت و یا معادل ریالی آن به نرخ رسمی 

اعالمی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.

6 – وزارت نفت و راه آهن جمهوری اسالمی ایران موظفند گزارش عملکرد طرح را در مقاطع 
زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.

7 – متن قرارداد مابین شرکت راه آهن و شرکت سرمایه گذار عامل صرفه جویی به تایید وزارت 
نفت می رسد و از هر قرارداد منعقده یک نسخه باید به وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه 

ریزی کشور ارسال گردد.

تامین  تولیدی و خدماتی در  توان  از  استفاده  قانون حداکثر  این مصوبه رعایت  اجرای  – در   8
نیازهای کشور مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسالمی الزامی است.

9 - هزینه فرهنگ سازی، اطالع رسانی، آموزش و هزینه های عمومی پایش و صحه گذاري 
)مدیریت طرح و سامانه( از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران تامین گردد و تامین هزینه 
اندازه گیری و صحه گذاری صرفه  اختصاصی پایش و صحه گذاری )ارتقای فناوری و پژوهش، 
جویي( هر طرح بعهده سرمایه گذار عامل صرفه جویی می باشد که در سرمایه گذاری محاسبه 

خواهد شد.

10 - روش محاسبات صرفه جویی این مصوبه به صورت الگو قلمداد شده و شرکت ملی نفت 
ایران موظف است یارانه صرفه جویی پرداختی را بر اساس الگوی مذکور در مصوبه و مقدار صرفه 
جویی حاصله و قیمت های صادراتی و داخلی هر فرآورده در دوره زمانی مربوطه محاسبه و پرداخت 

کند.

11 - در سقف مبلغ سرمایه گذاری مصوبه، بازپرداخت این طرح تا انتهای سال 1402 مجاز می 
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باشد.

12 - شرکت ملی نفت ایران موظف است تمهیدات الزم را برای هماهنگی و حمایت از تامین 
مالی طرح بعمل آورد.

بازپرداخت  تولید،  موانع  رفع  قانون   )12( ماده  اجرایی  نامه  آیین   )2( ماده  اساس  بر   -  13
سرمایه گذاری از محل صرفه جویی سوخت و یا درآمد حاصل از اجرای طرح توسط شرکت های 

تابعه وزارت نفت تضمین می گردد.

14 - به منظور کاهش خطرپذیری )ریسک(، سرمایه گذار عامل صرفه جویی، هزینه بیمه را با 
تایید بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در قرارداد پیش بینی می کند و از محل صرفه جویی 

قابل باز پرداخت است.

15 - به جزء پاورقی این مصوبه )تغییرات اعمال شده( سایر مفاد و جدول پیوست مصوبه قبلی 
به قوت خود باقی است.

آیین نامه تأسیس و بهره برداري از بنادر خشک

سال تصویب: 1393 مصوب  شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور

با هدف بهره مندي از ظرفیت بند "ز" ماده 163 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، و با رویکرد 
روان سازي امور بازرگاني و ترانزیت، و بسترسازي براي مشارکت بخش غیردولتي در امور حمل و 
نقل و خدمات وابسته به آن، "آیین نامه تأسیس و بهره برداري از بنادر خشک" به شرح زیر مقرر 

مي گردد:

 ماده ا- اهداف 

  - بهبود نظام حمل ونقل در کشور با تکیه بر حمل ونقل کاال در فواصل طوالنی توسط راه آهن 
و فواصل کوتاه توسط کامیون و تسهیل تغییر وسایط حمل ونقل و در نهایت کاهش قیمت تمام 

شده کاال.

 - تسهیل قوانین گمرکی و استفاده از مرز به عنوان نقطه عبور.
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- تسهیل تجارت آزاد به منظور ایجاد ارزش افزوده و تنظیم اقتصادي بازار.

ماده 2- کلیات و تعاریف

 الف- بندر خشک :)dry port( منطقه اي در داخل کشور با دسترسي به دست کم دو شبکه 
حمل و نقل، به وی ژه راه آهن و در نزدیکي مراجع تجمع کاال و به منظور تجهیز آن ها )تولید یا 

مصرف( است و بمنظور دستیابي به اهداف ماده یک آیین نامه ایجاد مي گردد. 

ب- حوزه فعالیت بندر خشک: بندر خشگ خدماتي براي تخلیه و بارگیري، تشریفات گمرکي، 
حمل مجدد و انبارسازي موقت کاالهاي کانتینري و غیر کانتینري که از طریق هر نوع شیوه حمل 
و نقلي نظیر راه آهن، یا فرودگاه ها به بندر خشک وارد یا از آن خارج مي شود فراهم مي آورد. تمام 
خدمات مرتبط با امو گمرکي، بانکي، انتظامي و سایر خدماتي مثل بازرسي هاي الزم براي واردات، 
صادرات و ترانزیت بار در هر زمان ممکن، در بندر خشک فراهم مي گردد. این بندر مي تواند در 

بارنامه ها به عنوان مبدأ یا مقصد کاال ذکر گردد. 

پ- ستاد مدیریت بندر خشک: به ریاست معاون وزیر راه و شهرسازي و مدیر عامل راه آهن 
جمهوري اسالمي ایران و عضویت تام االختیار و معرفي شده؛ اتاق ایران، گمرک ایران، سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان بنادر و دریانوردي، سازمان هواپیمایي کشوري، سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي، انجمن هاي مرتبط با حمل و نقل و حسب مورد سایر دستگاه هاي مرتبط 
تشکیل مي شود )دبیرخانه ستاد توسط رییس ستاد اداره مي شود( و از این پس ستاد نامیده مي شود. 

از طریق فراخوان براي سرمایه  را  یا حقوقي که درخواست خود  ت- متقاضي: شخص حقیقي 
گذاري در اجزاء قابل واگذاري بندر خشک ارائه مي نماید. متقاضي مي بایست ضمن داشتن سرمایه 
الزم جهت احداث با سایر مراحل فعالیت این حوزه آشنا بوده و توانمندي الزم جهت اجراي پروژه 

را داشته باشد.

د- مدیر بندر خشک: سازمان دولتي )حاکمیتي( که بندر خشک را در مالکیت خود دارد. 

ه- موافقت اصولي: مجوزي است که توسط ستاد یا نماینده اي که ایشان مشخص مي نماید 
براي متقاضي و به مدت معین بمنظور دریافت مجوزهاي الزم از سایر وزارتخانه ها، سازمان هاي 
ذي ربط و انجام عملیات اجرایي احداث هریک از اجزاء قابل واگذاري بندر خشک، مطابق با شرایط 

و ضوابط مندرج در این آیین نامه و دستورالعمل هاي مرتبط صادر مي شود. 
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و- فضا و محوطه مورد نیاز براي احداث بندر خشک: شامل فضاهاي اداري، رفاهي، انبار، گمرک، 
قرنطینه، سوله ها، محوطه سازي و ساختمان تأسیسات و سایر فضاهاي مورد نیاز، مي بایست به 
نحوه کافي ایجاد، و امکان توسعه ي آن در فازهاي بعدي نیز فراهم باشد. این فضاها با رعایت 

قوانین و مقررات توسط مجري مورد تملک و بهره برداري قرار مي گیرد. 

ز- قرارداد: نحوه تعامل بین سرمایه گذاران و دولت )وزارت راه و شهرسازي( را مشخص مي کند.

ح- بهره بردار: اشخاص حقیقي یا حقوقي غیر دولتي که امکانات بندر خشک در قبال پرداخت 
حق بهره برداري طبق نمونه قرارداد مصوب ستاد، بهره برداري مي نمایند.

ماده 3- شرایط و نحوه احداث: 

شرایط و نحوه احداث بندر خشک بر اساس دستورالعملي است که توسط ستاد تدوین مي شود. 
سرمایه گذاران موظف به پیروي از دستورالعمل یاد شده مي باشند. 

ماده 4- شرایط و نحوه سرمایه گذاري: 

اجاره  بهاي  پرداخت  بر  مبني  الزم  قرارداد  گذاري،  سرمایه  طرح  تصویب  و  تهیه  صورت  در 
مدت  پایان  در  مستحدثات  تملیک  بشرط  گذار  سرمایه  به  مالک  سازمان  سوي  از  مستحدثات  

قرارداد، طبق نمونه مصوب ستاد، منعقد مي گردد. 

ماده 5- وظایف ستاد:

- تهیه دستورالعمل احداث بنادر خشک حداکثر 6 ماه پس از ابالغ این آیین نامه.

- تهیه دستورالعمل انجام فراخوان براي متقاضیان سرمایه گذاري و بهره برداري هر یک از اجزاء 
قابل واگذاري بنادر خشک.

- تهیه نمونه قرارداد بهره برداري و نحوه تعامل في مابین سرمایه گذار و وزارت راه و شهرسازي.

- انجام مطالعات جامع و راهبردي در رابطه با بنادر خشک.

- بررسي و تصویب طرح هاي توجیهي )فني و اقتصادي( و نقشه هاي پیاده سازي.

- استقرار نظام نظارت بر اجراي پروژه هاي بندر خشک و فعالیت خدمات دهندگان.
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- انجام استعالم هاي مورد نیاز )مالي، فني و ...( از نهادهاي مختلف بابت درخواست مجریان.

- تهیه دستورالعمل شرایط عمومي و اختصاصي مدیران بنادر خشک.

- بررسي اسناد مالکیت محوطه بندر خشک.

- تهیه نمونه قرارداد سرمایه گذاري با سرمایه گذاران.

- تصویب طرح هاي فاز صفر و یک مطالعات بندر خشک.

- تعیین زمان دوره احداث.

- آماده سازي چارچوب گزارش هاي آماري در حین احداث و بهره برداري بنادر.

- صدور موافقت اصولي و همچنین موافقت با انتصاب مدیر بندر.

ماده 6- وظایف مدیر بندر خشک:

- ایجاد هماهنگي بین سازمان ها و شرکت هاي مستقر در بندر خشک.

- تهیه و ارائه گزارش ماهانه در دوره هاي احداث و نیز بهره برداري.

- تهیه و ارائه گزارش پیشرفت فیزیکي دوره احداث و گزارش هاي تحلیلي از ورود و خروج کاال.

- رسیدگي به درخواست خدمات دهندگان.

ماده 7- مکانیابي محل استقرار بنادر خشک: 

سرمایه گذار مي تواند با رعایت شرایط و نحوه چگونگي احداث بندر خشک مندرج در این آیین 
نامه و سایر مصوبات مربوط به این موضوع نسبت به درخواست سرمایه گذاري در هریک از اجزاء 
قابل واگذاري بندر خشک با ارائه طرح توجیهي فني، مالي و اقتصادي، توجیه ضرورت احداث آن، 
بررسي میزان بارهاي عبوري و یا ورودي در مجاورت محل اجراي طرح و همچنین تشریح سایر 
موارد مورد لزوم مستندات مربوط به آن به دبیرخانه ستاد، اقدام نماید. جانمایي پیشنهادي سرمایه 
گذار مستلزم وجود شرایط و استدالل هاي منطقي و دالیل فني مي باشد. جانمایي احداث بندر 
خشک و کلیه موارد پیشنهادي سرمایه گذار با توجه به برنامه هاي توسعه اي در کشور و مزیت 
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هاي زیر صورت خواهد گرفت.

دسترسي به شبکه راه آهن کشور

دسترسي آسان به شبکه راه هاي شریاني جاده اي کشور.

 قرار داشتن در مسیرهاي بارهاي ریلي، جاده اي و هوایي کشور.

 قرار داشتن در مسیرهاي ارتباطي به بنادر دریایي کشور.

 نزدیکي به مراکز تولید انبوه کاال.

 نزدیکي به مراکز مصرف انبوه کاال.

 مناطق ویژه و آزاد اقتصادي کشور.

برنامه هاي دولت در زمینه افزایش ترانزیت و صادرات و واردات کاال.

ماده 8- الزامات و تهدات سرمایه گذار: 

با ستاد در طول اجراي پروژه به هنگام هرگونه  سرمایه گذار میبایست ضمن هماهنگي کامل 
فعالیت در حوزه احداث بندر خشک از قبیل: زیرساخت هاي ساختماني، حمل و نقلي، مخابراتي و 
تأسیساتي، کلیه مقررات فني و ایمني مربوطه را رعایت نموده و از نیروي انساني متخصص در این 

زمینه استفاده نماید. 

تبصره: مجري حق واگذاري اراضي و تأسیسات بندر را به غیر، اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي، 
به صورت اجاره یا صلح حقوق و غیره جزاً و کاًل ندارد، مگر آنکه در طرح سرمایه گذاري و گرفتن 
مجوز به صراحت آن را اعالم و یا موافقت کتبي ستاد را دریافت نماید، هرگونه تغییر کاربري هاي 

اصلي در بندر خشک نیز با تأیید ستاد صورت خواهد گرفت.

ماده 9- قوانین و مقررات حاکم بر بندر خشک: 

کلیه قوانین و مقررات حاکم بر بنادر ساحلي، بر بنادر خشک نیز ساري و جاري مي باشد.

ماده 10- تعلیق یا ابطال مجوز:
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رسیدگي به تخلف از مفاد و مندرجات این آیین نامه و تصمیم گیري براي لغو یا تعلیق فعالیت 
مختلف، برابر دستورالعمل مربوطه بر عهده ستاد حمل و نقل چند وجهي است.

ماده 11- الزامات دستگاه ها و نهاد هاي اجرایي کشور:

این آیین نامه در یازده ماده به استناد ماده 7 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري در 
نشست 179 شوراي عالي هماهنگي ترابري کشور مورخ 1393/12/10 تصویب، و رعایت آن براي 

کلیه دستگاه هاي اجرایي مرتبط بخش حمل و نقل الزامي است. 

بند )ج( پیوست شماره )3( فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیالت ارزی 
صندوق توسعه ملی

سال تصویب : 1393 هيئت امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل منابع این 
صندوق تأمین مالی می شود باید:

1ـ در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ 
سهم نسل های آینده از این منابع باشد.

2ـ با اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظام نامه های صندوق انطباق کامل داشته باشد.

3ـ از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز 
شده باشد.

در اجرای جزء )7( بند )ب( ماده )84( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، 
فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می گردد:

ج( حمل و نقل

ـ طرح های ایجاد، توسعه و تجهیز بنادر.

ـ خرید هواپیما.
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تولید و خرید واگن و تجهیزات  احداث خطوط،  لوکوموتیو،  )تولید و خرید  ریلی  نقل  ـ حمل و 
مرتبط(.

ـ حمل و نقل دریایی )تولید و خرید کشتی های تجاری، باری، شناورهای صیادی و تجهیزات 
مرتبط(.

ـ حمل و نقل جاده ای با اولویت نوسازی ناوگان درون و برون شهری

بند )ب( پیوست شماره )4( فعالیت های واجد اولویت پرداخت تسهیالت ارزی 
صندوق توسعه ملی

سال تصویب : 1393 هيات امنای صندوق توسعه ملی

با توجه به هدف تشکیل صندوق توسعه ملی کلیه طرح ها و فعالیت هایی که از محل منابع این 
صندوق تأمین مالی می شود باید:

1ـ در جهت تبدیل این منابع به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ 
سهم نسل های آینده از این منابع باشد.

2ـ با اصول اساسنامه و مفاد و مندرجات آخرین نظام نامه های صندوق انطباق کامل داشته باشد.

3ـ از توجیه فنی، اقتصادی، مالی برخوردار بوده و اهلیت متقاضی آن توسط بانک عامل احراز 
شده باشد.

در اجرای جزء )7( بند )ب( ماده )84( قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، 
فعالیت های مورد قبول و واجد اولویت به شرح زیر تعیین می گردد:

ب( گردشگری

ـ احداث و تأمین تجهیزات هتل، مراکز اقامتی مراکز تفریحی و مجتمع های رفاهی بین راهی.

ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل.



199مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی 

مصوبه اجراي طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط شرکت راه آهن)بند ق(

سال تصویب : مصوبه جلسه مورخ 93/12/4 شورای اقتصاد

شــوراي اقتصــاد در جلســه مــورخ 4/ 12/ 1393 درخواســت شــماره 308431 – 1/ 15 مــورخ 
2/ 7/ 1393 وزارت نفــت درخصــوص اجــراي طــرح توســعه حمــل و نقــل بــار و مســافر توســط 
راه آهــن را بــه اســتناد جــزء )1( بنــد "ق" تبصــره )2( مــاده واحــده قانــون بودجــه ســال 1393 

کل کشــور، مــورد بررســي قــرار داد. 

توجیه فني- اقتصادي و زیست محیطي و همچنین سقف تعهدات دولت، زمانبندي اجرا و بازپرداخت 
انجام سرمایه گذاري براي اجراي طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن جمهوري اسالمي 
ایران در سقف هفت میلیارد و پانصد و سي و یک میلیون و نه صد هزار )000/ 900/ 531/ 7( دالر به شرح 

جدول پیوست که با مهر دبیرخانه شوراي اقتصاد تأیید شده است را با رعایت موارد ذیل، تصویب نمود:

1- با توجه به عملکرد سال هاي گذشته شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران، رشد ساالنه 
جابجایي کاال و مسافر تا میزان سه درصد در هر سال نسبت به سال قبل از آن ناشي از اجراي 
طرح هاي عمراني فعلي در نظر گرفته مي شود و رشد ساالنه مازاد بر سه درصد مشمول مفاد این 

مصوبه خواهد بود.

2- صرفه جویي حاصل به ازاء حمل هر تن - کیلومتر 3/ 1 سنت )معادل یارانه 35 سي سي نفت 
گاز( و به ازاء حمل هر نفر - کیلومتر 73/ 0 سنت )معادل یارانه 20 سي سي نفت گاز( نسبت به 
مازاد عملکرد سال مبنا )سال 1392( با رعایت مفاد بند )1( براي پروژه هاي سرمایه گذاري جدید 

بخش غیردولتي که به بهره برداري مي رسند، تعلق مي گیرد.

3 - براي پروژه هاي سرمایه گذاري جدید بخش غیردولتي که به بهره برداري مي رسند، سهم 
صرفه جویي هر پروژه توسط شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران محاسبه و حداکثر تا سقف 

اصل سرمایه گذاري انجام شده منابع بند )ق( قابل پرداخت مي باشد.

4- مکانیزم پرداخت منابع حاصل از صرفه جویي سوخت:

 - افزایش عملکرد کلي شبکه حمل کاال و مسافر ریلي در مقاطع زماني سه ماهه توسط شرکت 
راه آهن جمهوري اسالمي ایران به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و شرکت ملي نفت ایران 
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اعالم مي شود. 

- تعهدات موضوع این مصوبه متناسب با افزایش حمل بار و مسافر، با اعالم سرمایه گذار طرح و 
تأیید شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران و تأیید نهایي وزارت نفت )از طریق سامانه پایش و 
نظارت بر اجراي طرح( در سررسیدها از سوي شرکت ملي نفت ایران از محل منابع ناشي از صادرات 
سوخت صرفه جویي شده تا سقف 5/ 7 میلیارد دالر از طریق شرکت راه آهن جمهوري اسالمي 
ایران در وجه سرمایه گذاران طرف قرارداد واریز خواهد شد. شرکت ملي نفت ایران مبالغ پرداختي 
را به حساب بدهکار دولت )خزانه داري کل کشور( منظور و بر این اساس با خزانه داري کل کشور 

تسویه حساب مي نماید.  

- شرکت ملي نفت ایران مکلف است منابع حاصل از صرفه جویي نفت گاز این طرح را محاسبه 
و مبالغ بازپرداخت را هر ماهه به خزانه داري کل کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور 

اعالم نماید. 

- محاسبات براي میزان صرفه جویي براساس قیمت نفت خام 60 دالر بوده و با تغییر در قیمت 
نفت خام، ارزش صرفه جویي انجام شده براساس قیمت متوسط نفت خام صادراتي در مقاطع زماني 

سه ماهه توسط وزارت نفت محاسبه و پرداخت مي شود.

5- آخرین سال پرداخت منابع بند )ق(، سال 1402 و میزان تجمعي این منابع طي سال هاي 
1402 - 1394 حداکثر 5/ 7 میلیارد دالر در سقف تعهدات دولت و یا معادل ریالي آن به نرخ رسمي 

اعالمي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران خواهد بود.

6- وزارت نفت و شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران موظفند گزارش عملکرد طرح را در 
مقاطع زماني سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایند.

7- متن قرارداد مابین شرکت راه آهن و شرکت سرمایه گذار به تأیید وزارت نفت مي رسد و از هر 
قرارداد منعقده یک نسخه باید به وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال گردد.

تامین  در  خدماتي  و  تولیدي  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  رعایت  مصوبه  این  اجراي  در   -8
نیازهاي کشور مصوب 1/ 5/ 1391 مجلس شوراي اسالمي الزامي است.
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جدول سرمايه گذاري و بازپرداخت طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن »دالر«

پرداخت به طرف هاي سرمايه گذاريسال
موافقتنامه
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آیین نامه اجرایي قانون حمایت از سامانه هاي حمل و نقل ریلي شهري و حومه

سال تصویب : 1392 هيئت وزیران

ماده 1- در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند: 

الف- قانون: قانون حمایت از سامانه هاي حمل و نقل ریلي شهري و حومه - مصوب 1385 -. 

ب- شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعیت: شهرهایي که طبق اعالم مرکز آمار ایران جمعیت 
ساکن در محدوده و حریم آنها براساس آخرین سرشماري رسمي پانصد هزار نفر تا یک میلیون نفر 

باشد. 

ج- شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت: شهرهایي که طبق اعالم مرکز آمار ایران جمعیت 
ساکن در محدوده و حریم آنها براساس آخرین سرشماري رسمي باالي یک میلیون نفر باشد. 

د- شوراي عالي: شوراي عالي هماهنگي ترافیک شهرهاي کشور 

هـ- طرح مصوب: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک هر شهر که به تصویب شوراي عالي رسیده 
باشد.

ماده 2- شهرداري هاي شهرهاي با جمعیت باالي یک میلیون نفر و اراک  که در طرح مصوب 
آنها لزوم استفاده از سامانه هاي حمل و نقل ریلي پیش بیني شده باشد، موظفند نسبت به انجام 
مطالعات امکان سنجي سامانه هاي حمل و نقل ریلي شهري و حومه بر مبناي مطالعات جامع حمل 
و نقل ترافیک مصوب اقدام نمایند. نحوه اتصال خطوط ریلي درون شهري و حومه اي به شبکه 
ریلي کشور )راه آهن( با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي در مطالعات مزبور مشخص خواهد شد. 

ماده 3- کمک هاي دولت در خصوص مدیریت حمل و نقل ریلي شهرهاي باالي یک میلیون 
نفر جمعیت و اراک با رعایت ماده )5( قانون صرفًا براساس مطالعات امکان سنجي سامانه حمل و 

نقل ریلي شهري و حومه مصوب شوراي عالي قابل پرداخت مي باشد. 

تبصره 1- شهرداري شهرهاي باالي یک میلیون نفر جمعیت و اراک داراي طرح مصوب موظفند 
یک سال قبل از پایان مطالعات امکان سنجي سامانه حمل و نقل ریلي شهري و حومه نسبت به به 

روزرساني و تصویب مطالعات مذکور در شوراي عالي اقدام نمایند. 

تبصره 2- شهرداري شهرهاي باالي پانصد هزار نفر جمعیت داراي طرح مصوب موظفند یک 
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سال قبل از پایان طرح هاي مذکور نسبت به به روزرساني و تصویب آن با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط اقدام نمایند.

ماده 4- فهرست شهرهاي مشمول دریافت کمک موضوع ماده )5( قانون و میزان آن با رویکرد 
حداکثر اثربخشي و افزایش کارآیي در وضعیت ترافیک شهرهاي کشور به صورت ساالنه توسط 
وزارت کشور تهیه و پس از تصویب شوراي عالي جهت درج در الیحه بودجه سنواتي به معاونت 

برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور ارایه مي شود.

تبصره 1- منابع موضوع این ماده در قالب یک ردیف بودجه مستقل در قانون بودجه ساالنه کل 
کشور به وزارت کشور اختصاص مي یابد تا حسب مورد اعتبار آن در مطالعات و سرمایه گذاري ایجاد 
سامانه هاي حمل و نقل ریلي درون شهري و حومه، با اولویت تأمین تجهیزات استاندارد مطابق با 
مشخصات فني مطالعات مصوب و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي در تأمین 
نیازهاي کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح ماده )104( قانون مالیاتهاي مستقیم - مصوب 

1391 - براساس فهرست مصوب شهرهاي موضوع این ماده هزینه شود.

تبصره 2- مبناي محاسبه حداکثر سهم دولت در ایجاد سامانه هاي ریلي موضوع این آیین نامه، 
پنجاه درصد میزان هزینه کل تهیه و اجراي طرح مصوب آن شهر مي باشد که به تأیید معاونت 

برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور مي رسد.

و  مطالعات  هزینه  مابقي  تأمین  امکان  به  منوط  ماده  این  موضوع  تبصره 3- تخصیص کمک 
سرمایه گذاري متناسب با برنامه زمان بندي اجراي طرح و تضمین هزینه آن براي احداث یا تکمیل 
پروژه حمل و نقل ریلي هر شهر بدون تأخیر در زمان بهره برداري مقرر توسط شهرداریهاي ذي 

ربط و تأیید معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور مي باشد.

تبصره 4- کمک موضوع این ماده در خصوص خطوط جدید ریلي، نباید موجب تأخیر زمان بهره 
برداري خطوط قبلي شود. تشخیص این موضوع بر عهده وزارت کشور مي باشد.

ماده 5- دستگاه اجرایي و بهره بردار اتصال شهر مادر به شهرهاي جدید و شهرهاي اقماري، 
شهرداري شهر مادر مي باشد.

تبصره 1- هزینه هاي تأمین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلي به عهده شهرداري هر شهر مبدأ تا 
مقصد و به میزان سهم مرتبط از کل خط اتصالي شهر مادر به حومه خواهد بود.

تبصره 2- تأمین هزینه هاي روسازي، عالیم، تأسیسات و تهیه ناوگان به عهده دولت )معاونت 
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برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور( مي باشد.

ماده 6- وزارت کشور موظف است پس از مشورت با اتحادیه شرکتهاي قطار شهري کشور و با 
همکاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت ظرف شش ماه پس از ابالغ این 
آیین نامه، نسبت به همسان سازي مشخصات فني بخش عمراني اعم از مسیر، ایستگاه، توقفگاه و 
تعمیرگاه و تجهیزات ثابت و متحرک سامانه هاي ریلي درون شهري و تدوین اصول کلي، راهبردها 
و ضوابط اجرایي حاکم بر تأمین و ساخت تأسیسات، تجهیزات، ماشین آالت و طراحي و بهره برداري 
سامانه هاي حمل و نقل ریلي شهري و حومه اقدام و نتیجه را جهت رعایت کارفرمایان و مجریان 

مربوط اعالم نماید.

تبصره- مطالعات طراحي و اجراي سامانه هاي حمل و نقل ریلي شهري و حومه عالوه بر رعایت 
قوانین و مقررات مربوط باید در چهارچوب ضوابط ابالغي این ماده انجام شود.

آیین نامه اجرایی بند )126( قانون بودجه سال 1392 )به همراه اصالحیه سال 92(

سال تصویب : 1392 هيئت وزیران - شماره روزنامه رسمي 20041 تاریخ 92/09/30

ماده1ـ اصطالحات مورد استفاده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون بودجه سال 1392 کل کشور

ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران

ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت 
تضامنی که توسط مشارکت )کنسرسیوم( برای عقد قرارداد و انجام طرح )پروژه( تأسیس می شود.

یا چند مؤسسه و شرکت های سرمایه  )کنسرسیوم( یک  )کنسرسیوم(: مشارکت  ـ مشارکت  د 
گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت کننده در مناقصه موضوع این آیین نامه که دارای 

شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.

هـ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: قرارداد بین بخش عمومی و بخش خصوصی برای سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در پروژه های خدمات رسانی عمومی و ارائه خدمات عمومی به مردم و 

تعیین چگونگی بازگشت اصل و سود سرمایه مذکور در مدت بهره برداری
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وـ دستگاه اجرایی سرمایه پذیر: دستگاه های اجرایی موضوع ماده )222( قانون برنامه پنجساله 
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1389ـ که به روش مشارکت )کنسرسیوم( عمومی 

ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت )کنسرسیوم( اقدام می کنند.

زـ طرح )پروژه(: طرح های )پروژه های( ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه 
عمومی )از جمله هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و درآمد اختصاصی( و یا سایر طرح های بزرگ 
مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت های دولتی سرمایه پذیر به روش مشارکت 

)کنسرسیوم( عمومی ـ خصوصی اجرا می شوند.

ح ـ قرارداد: موافقت نامه ای که در چارچوب روش های مندرج در جزء )1ـ126( بند )126( قانون 
بین دستگاه اجرایی سرمایه پذیر و شرکت پروژه منعقد می شود.

ط ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس 
شده و تحت نظارت آن بانک می باشد.

مشارکت  ها(،  )پروژه  ها  طرح  اجرای  برای  موظفند  پذیر  سرمایه  اجرایی  های  دستگاه  ماده2ـ 
فنی  پیشنهاد  با  ای  دومرحله  مناقصه  برگزاری  طریق  از  را  پروژه  شرکت  مؤسس  )کنسرسیوم( 

بازرگانی و نمونه )مدل( مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

ماده3ـ اجزای مشارکت )کنسرسیوم( باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صالحیت از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.

ماده4ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه 
زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صالحیت می 

شود.

ماده5ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت 
پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می نماید.

ماده6 ـ تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار 
اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می شود.

ماده7ـ بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است پس از ابالغ این آیین نامه ، بیمه نامه 
های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای )ریسک های( دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر را طراحی 
و به شرکت های بیمه ابالغ و دستگاه اجرایی سرمایه پذیر گشایش کننده اعتبار اسنادی نزد بانک 
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عامل نیز می تواند از پوشش های بیمه ای مذکور استفاده نماید.

ماده8 ـ شرکت پروژه برای اخذ تسهیالت از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می تواند قرارداد 
و اعتبار اسنادی گشایش شده را به عنوان یکی از وثائق ارائه دهد.

ماده9ـ قراردادی می تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیالت توسط بانک عامل پذیرفته 
شود که دارای شرایط زیر باشد:

الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح )پروژه( منعقد شده باشد.

ب ـ دارای امضای باالترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

از  بخشی  یا  تمام  درازمدت  اجاره  الف(،  )نوع  احداثی  تأسیسات  خرید  پیش  آن،  موضوع  ـ  ج 
تأسیسات )نوع ب(، خرید درازمدت و یا پیش خرید کاال و خدمات تولیدی آن طرح )نوع ج(، بهبود 
کارایی آب و انرژی )نوع د( و یا سایر انواع مشارکت )کنسرسیوم( بخش های عمومی با خصوصی 

برای ارائه خدمات عمومی )نوع هـ( باشد.

دـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت 
توثیق داشته باشد.

هـ ـ در چارچوب ماده )23( قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ و ماده )10( قانون برگزاری 
مناقصات ـ مصوب 1383ـ منعقد شده باشد.

وـ مشارکت )کنسرسیوم( صرفًا براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

زـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعالم از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به 
نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعالم از سازمان امور 
مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه 

داده شده باشد.

ماده10ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح )پروژه( توسط بانک عامل و 
تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیالت مورد نیاز آن طرح، معادل ده درصد 
و  )بانک مرکزی  بانکی  نظام  نزد  ملی  توسعه  منابع صندوق  از  بانک عامل،  نظر  مورد  تسهیالت 
یا بانک های عامل از جمله بانک صنعت و معدن( سپرده گذاری می شود تا در مورد تسهیالت 
پرداختی به آن طرح )پروژه(، مسدود شده و به منظور وجه الضمان )پشتیبان وثیقه( تعهدات شرکت 
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پروژه در قبال اخذ تسهیالت قراردادهای موضوع بند )126( قانون مورد استفاده قرار گیرد.

تبصره ـ وجه الضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر 
طرح ها )پروژه ها( قرار می گیرد.

ماده11ـ بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد 
نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعالم نتیجه و دالیل عدم پذیرش تقاضا، به صورت 

مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.

ماده12ـ ذی حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت 
مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع بند )126( قانون را برای ارائه به 
مؤسسات مالی و بانک ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیالت توسط شرکت پروژه صادر نماید.

به  را  قرارداد  هر  در  تسهیالت  اعطای  به  مربوط  اطالعات  است  موظف  عامل  بانک  ماده13ـ 
صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت 

امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذی ربط ارائه نماید.

ماده14ـ بانک عامل مجاز است دارایی های طرح )پروژه( و عواید حاصل از آن را به عنوان بخشی 
از وثائق قابل قبول بابت اعطای تسهیالت بپذیرد.

ماده15ـ اعطای تسهیالت توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله ای و متناسب 
تأیید دستگاه اجرایی سرمایه پذیرذی ربط رسیده  با گزارش پیشرفت اجرای طرح )پروژه( که به 

باشد، انجام می شود.

ماده16ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند )ط( ماده )84( قانون برنامه پنجساله پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

ماده )98( و )133( آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی

سال تصویب: 1391 هيئت وزیران  -  شماره روزنامه رسمي 19823 تاریخ 1392/01/7

ماده 98 ـ عبور خارجی کاال برای شرکتهای حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه 
و شهرسازی از نظر سپردن تضمین در حکم کاالی مجاز تلقی می شود.
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تبصره1ـ کاالی تحت پوشش کارنه تیر بدون نیاز به تسلیم اظهارنامه و سپردن تضمین، عبور 
)ترانزیت( می شود.

تبصره2ـ در مواردی که کاالی عبوری به وسیله پست دولتی یا شرکت های حمل و نقل ریلی یا 
راه آهن اظهار و به شیوه ریلی حمل می شود و همچنین کاالی غیرتجاری همراه مسافران عبوری، 

به جای تضمین با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور )ترانزیت( می شود.

ماده133ـ لکوموتیو، واگن، هواپیما، موتور لنج و کشتی داخلی که در خطوط بین ایران و کشورهای 
خارجی تردد می کنند مشمول عنوان صدور موقت می باشد، ولی برای رفت و برگشت آنها تشریفات 
گمرکی رعایت نمی شود و فقط به دریافت اظهارنامه اجمالی یا فهرست کل بار )مانیفست( که در 
هر مسافرت برای محموله های آنها به گمرک داده می شود و مشخصات وسایط نقلیه مذکور نیز در 

آن منعکس است اکتفا می شود.

آیین نامه اجرایی ماده )118(، بند )الف( ماده )151( و بند )ص( ماده )224( 
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

سال تصویب: 1390 هيئت وزیران

ماده1ـ در ایـن آیین نامه واژه ها و اصطالحات زیر در معـانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب 1389ـ

ب ـ موسسه عامل: در مورد ماده )118( قانون بانکهای عامل و در خصوص ماده )224( قانون 
بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای توسعه ای دارای مجوز از 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.

ج ـ دستگاه اجرایی )ملی یا استانی(: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده )5( قانون مدیریت 
خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل اعتبارات الزم را در 

اختیار آنها قرار می دهد.
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دـ  واگذارنده اعتبار: دستگاه اجرایی که طبق مقررات بودجه ساالنه کل کشور، مسوولیت واگذاری 
اعتبار به مؤسسه عامل را به عهده دارد.

هـ ـ قرارداد عاملیت: قراردادی که میان واگذارنده اعتبار و مؤسسه عامل براساس مفاد قانون، 
موافقتنامه متبادله و ضوابط این آیین نامه منعقد و مطابق آن وجوه اداره شده در اختیار موسسه عامل 

قرار می گیرد.

نرم افزار و هوافضا و  اپتیک  و  لیزر  نو،  بیوتکنولوژی، مواد  الکترونیک،  نوین: صنایع  و ـ صنایع 
نانوتکنولوژی، انرژی های نو به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ز ـ معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

حـ  مجری: شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی تسهیالت وجوه اداره شده که با اخذ مجوز از مراجع 
ذی ربط اجرای یک طرح اقتصادی را عهده دار می باشد.

ماده2ـ واگذارنده اعتبار قرارداد عاملیت را در سقف تخصیص ابالغی مطابق مقررات مربوط منعقد 
می نماید.

ماده3ـ تامین سرمایه در گردش بنگاه های متقاضی حداکثر تا سقف ده درصد )10%( از سرجمع 
اعتبارات وجوه اداره شده ساالنه هر دستگاه در چارچوب این آیین نامه مجاز است.

ماده4ـ موسسه عامل موظف است اصل و سود دریافتی بابت بازپرداخت اقساط تسهیالت وجوه 
اداره شده موضوع این آیین نامه )از محل بودجه کل کشور( را در سررسید به حساب خاصی که 
توسط خزانه داری کل کشور در مرکز و در استانها توسط خزانه معین استان افتتاح می گردد، واریز، 
تا در مورد منابع داخلی شرکتهای دولتی، به حساب آنها و در مورد منابع بودجه عمومی مطابق ماده 
)7( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380ـ به حساب درآمد عمومی کشور 

واریز گردد.

نظر سوابق  )از  متقاضیان  اهلیت  و  مالی طرح ها  اقتصادی،  فنی،  توجیه  تایید  و  بررسی  ماده5ـ 
بانکی( توسط موسسه عامل انجام می شود. در مورد آن بخش از تسهیالت وجوه اداره شده که صرفا 
از محل منابع بودجه کل کشور تامین می شود در صورتی که نرخ سود، کارمزد و نوع و میزان وثایق 
توسط واگذارنده اعتبار )در قالب شرایط قرارداد عاملیت( مشخص و تصریح نشود، مطابق قوانین و 
مقررات بانکی و سایر قوانین و مقررات مربوط توسط موسسه عامل تعیین و اعمال می گردد. موسسه 
عامل موظف است ضمانت های الزم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت 
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نماید. مسئولیت اقدامات قانونی الزم برای وصول اصل و سود اقساط وجوه اداره شده مشابه پرداخت 
تسهیالت از منابع داخلی بانکها برعهده موسسه عامل می باشد.

تبصره ـ موسسه عامل موظف است موارد رد طرح )اعم از توجیه فنی و اقتصادی یا سوابق بانکی( 
را با دالیل آن به صورت کتبی به اطالع واگذارنده اعتبار برساند.

نمونه سازی  معدنی،  اکتشاف  طرح های  بازار  و  مالی  اقتصادی،  فنی،  توجیه  بررسی  ـ  ماده6 
ماشین آالت و تجهیزات، طراحی و مهندسی )شامل تجهیز آزمایشگاه ها(، صنایع نوین و سایر موارد 
خاص که در موافقتنامه متبادله پیش بینی می شود، در صورت تشخیص واگذارنده اعتبار توسط وی 
و یا مشاوران تعیین صالحیت شده انجام خواهد شد. این طرحها از محل اعتبارات بودجه کل کشور 

)وجوه اداره شده( تامین مالی می شود.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در ابتدای هر سال چگونگی و میزان حمایت 
از طرحهای صنایع نوین را در چارچوب بودجه مصوب با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 

ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران تدوین و به اطالع عموم برساند.

مقام  باالترین  امضای  با  آیین نامه  این  از تسهیالت موضوع  استفاده  متقاضی  ماده7ـ طرحهای 
دستگاه واگذارنده اعتبار یا مقام مجاز از جانب او به موسسه عامل معرفی می گردند. موسسه عامل 
موظف است ظرف سی روز از زمان دریافت طرح و تکمیل مدارک از جانب متقاضی، آن را از نظر 
به  را  یا تصویب طرح ها  رد  نظر قطعی خود در خصوص  بررسی و  اقتصادی  و  مالی  فنی،  توجیه 
ارایه  واگذارنده اعتبار اعالم نمایند. تسهیالت مربوط ظرف سی روز کاری پس از تصویب طرح، 

وثیقه و تامین سهم آورده متقاضی )در صورت لزوم( باید پرداخت شود.

تبصره ـ در صورت تاخیر در اجرای مهلت های مقرر در ماده )7( این آیین نامه در مورد طرحهای 
معرفی  شده ای که از محل واریز واگذارنده اعتبار )براساس قرارداد عاملیت( تامین مالی می شوند، 
موسسه عامل موظف است معادل نرخ سود سپرده در سیستم بانکی به ماخذ اعتبار مورد نیاز مستند 
به توجیه فنی و اقتصادی طرح، از محل منابع داخلی خود به سقف مبلغ قرارداد عاملیت اضافه نماید. 

مسئولیت حسن اجرای این امر به عهده دستگاه واگذارنده اعتبار است.

عاملیت،  قرارداد  قالب  در  واریزی  وجوه  عملکرد  گزارش  است  موظف  عامل  موسسه  ـ  ماده8 
طرحهای مصوب، مبالغ پرداختی قطعی، وصولی اقساط، پرداختی وجوه وصولی به خزانه و مانده 
حساب نزد موسسه عامل را هر سه ماه یکبار به واگذارنده اعتبار، معاونت و بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ارایه نماید.
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تبصره ـ موسسه عامل موظف است مبالغ بالاستفاده و تعهد نشده در پایان سال را به خزانه واریز 
نماید. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دستگاه واگذارنده اعتبار خواهد بود.

ماده9ـ واگذارنده اعتبار موظف است گزارش عملکرد طرحهای معرفی شده و مصوب موضوع این 
آیین نامه، نوع و میزان حمایت از آنها و طرحهای به بهره برداری رسیده را در مقاطع سه ماهه به 

معاونت و یا معاونین برنامه ریزی استانداری ها )حسب مورد( ارایه نماید.

ماده10ـ موسسه عامل موظف است حساب های مربوط به وجوه اداره شده را به گونه ای نگهداری 
کند که در هر زمان اطالعات مربوط به موجودی، تسهیالت پرداخت شده، وصولی به تفکیک اصل 

و سود تسهیالت و اقساط معوق قابل دسترسی و ارایه به واگذارنده اعتبار باشد. 

آیین نامه اجرایی سهم بهینه بخشهای دولتی وغیردولتی در فعالیت های راه و 
راه آهن 

سال تصویب : 1388 هيئت وزیران  -   شماره روزنامه رسمي 18841 به تاریخ 1388/8/13

فصل اول: بخش راه

ماده1ـ مالکیت راه های عمومی کشور متعلق به دولت است.

ماده2ـ وزارت راه و ترابری مکلف است در چارچوب برنامه های توسعه ای کشور نسبت به احداث 
راه های عمومی کشور از طریق بخش غیردولتی اقدام نماید.

تبصره1ـ احداث راه های عمومی با مجوز وزارت راه و ترابری با هدف بهره برداری انتـفاعی برای 
مدت معیـن توسط بخش غـیردولتی و یا با مشارکت وزارت یـادشده مجاز است.

راه های عمومی ظرف مدت  تبصره2ـ دستورالعمل نحوه اخذ مجوز و شرایط متقاضیان احداث 
سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه توسط وزارت راه و ترابری تهیه و به اطالع عموم خواهد رسید.

ماده3ـ نگهداری، ایمن سازی و تعمیر، مرمت و بازسازی راه های عمومی کشور از وظایف دولت 
)وزارت راه و ترابری( است.

اقدامات موضوع این ماده را از طریق خرید  تبصره ـ دولت )وزارت راه و ترابری( مکلف است 
خدمت از بخش غیردولتی انجام دهد.
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ماده4ـ هرگونه فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی بار و مسافر توسط دستگاه های دولتی، نظامی 
و انتظامی ممنوع است.

تبصره1ـ در موارد اضطراری و وقوع حوادث غیرمترقبه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران 
کشور و تأیید کارگروهی مرکب از وزیران راه و ترابری، کشور و بازرگانی، انجام امور فوق به صورت 

موقت و حداکثر تا پایان وضعیت اضطراری توسط دستگاه های فوق بالمانع است.

تبصره2ـ چگونگی انجام عملیات جابجایی محموله های مرتبط با دستگاه های نظامی و انتظامی 
براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب این آیین نامه، بنا به پیشنهاد 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت راه و ترابری به تصویب فرماندهی کل نیروهای 

مسلح خواهد رسید.

ماده5 ـ انجام هرگونه خدمات رفاهی جانبی نظیر احداث، بهره برداری و نگهداری از مجتمع های 
و  تیرپارک ها  و  نقلی  و  حمل  شهرک های  و  مسافر  بار،  عمومی  پایانه های  و  راه ها  بین  خدمات 

باسکول ها توسط دولت از ابتدای سال 1389 ممنوع است.

بند  این  از شمول  پایانه های مرزی، پاسگاه پلیس راه، قرارگاه و راهدارخانه ها  تبصره1ـ احداث 
مستثنی است.

تبصره2ـ وزارت راه و ترابری )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای( موظف است حداکثر تا 
بار و مسافر که در مالکیت دولت  پایانه های  پایان سال 1388 تمامی تأسیسات جانبی، رفاهی و 

هستند را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

توسط  فقط  عمومی  راه های  حاشیه  در  تبلیغاتی  تابلوهای  از  بهره برداری  و  نصب  ـ  ماده6 
بخش غیردولتی با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابری )سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای( مجاز 

است.

تبصره ـ سازه های تابلوهای مزبور اعم از احداثی توسط سازمان یادشده یا بخش غیردولتی در 
مالکیت آن سازمان بوده ولی صددرصد امر بهره برداری و نگهداری آن ها می بایستی در قالب قرارداد 

اجاره و پرداخت هزینه اجاره آن از طریق بخش غیردولتی صورت گیرد.

راه های  از  بهره برداری  و  احداث  به  مربوط  مقررات  تنظیم  و  برنامه  ریزی  ماده7ـ سیاستگذاری، 
عمومی کشور بر عهده وزارت راه و ترابری است و بخش غیردولتی مکلف است کلیه استانداردها، 

ضوابط، مقررات و مشخصات فنی و ایمنی در این زمینه ها را رعایت نماید.
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فصل دوم: بخش راه آهن

ماده8 ـ فهرست فعالیت های قابل واگذاری راه آهن به بخش غیردولتی متضمن سهم این بخش 
در هر فعالیت، مطابق جدول زیر تعیین می شود:

فهرست فعاليت های قابل واگذاری راه آهن به بخش غيردولتی و سهم این بخش در هر فعاليت

سهم بخش غیردولتی نام فعالیترديف
)درصد(

۱۰۰انواعواگنهایمسافریوخدماتیمربوطوراهبریقطارهایمسافری۱

۱۰۰انواعواگنهایباریوراهبریقطارهایباری۲

۱۰۰انواعلکوموتیووخودکشندههاوبهرهبرداریازآنها۳

۱۰۰نگهداریوتعمیراتناوگانوتأمینقطعاتموردنیاز۴

۱۰۰مدیریتترافیکوبهرهبرداریازشبکهخطوطریلی۵

۱۰۰کارگاهودپوهاینگهداریوتعمیراتناوگان۶

کارخانهها،کارگاههایتأمینوتولیدمواد،قطعات،ماشینآالتوتجهیزاتمربوطبه۷
۱۰۰بخشریلی

۱۰۰کارگاههاینگهداریوبازسازیخطوط،ابنیهفنیوعالیموارتباطات۸

ماشینآالتمکانیزهاحداث،نگهداریوبازسازیخطوطوبهرهبرداریونگهداریاز۹
۱۰۰آنها

۲۰ایستگاههایمسافریوباری۱۰

۱۰۰نگهداریوتعمیراتارتباطوعالیمالکتریکی۱۱

۸۰خدماتمهندسیومشاورهتحقیقاتیوپژوهشی۱۲

۸۰تکنولوژیاطالعات۱۳

۱۰۰تعمیراتونگهداریخطوابنیهفنی۱۴

۱۰۰تعمیراتونگهداریساختمانوتأسیسات)جاریواساسی(۱۵

۱۰۰بهرهبرداریازگارهایمانوری۱۶

۳۰پایانهها،باراندازها،انبارها،زمین،ساختمانوتأسیسات۱۷

۱۰۰مالکیتخطوطفرعی)صنعتیـتجاری(۱۸

راه آهن شامل خـطوط موجود، در حال ساخت  ماده 9 ـ صـد در صـد مالـکیت خطوط اصلی 
در  ریلی  امداد  ماشین آالت  و  ناوگان  مالکیت  همچنین  و  می شود  ساخته  آینده  در  که  آنچه  و 
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اختیار دولت بوده و قابل انتقال به بخش غیردولتی نیست. در عین حال امکان فعالیت، احداث و 
سرمایه گذاری بخش غیردولتی در خطوط اصلی راه آهن وجود دارد و این بخش می تواند با رعایت 
ضوابط مربوط از این خطوط بهره برداری نماید. هزینه فعالیت های مورد واگذاری در امور نگهداری 

و بازسازی زیرساخت ریلی توسط دولت تأمین می شود.

ماده 10ـ  صد در صد مالکیت خطوط فرعی )صنعتیـ  تجاری( راه آهن شامل خـطوط موجـود، در 
حال سـاخت و آنـچه که در آینـده ساخته می شـود، قابل انتقال به بخش غیردولتی است. مالکیت 

خطوط فرعی موجود با اولویت به ایجادکننده خط، قابل انتقال است.

ماده11ـ فعالیت ها و امور مربوط به مدیریت عالی ترافیک شبکه، ایمنی سیر و حرکت، اعطای 
مجوزهای احداث زیرساخت های ریلی، بهره برداری و سرمایه گذاری در زیربخش های ریلی و صدور 
اسناد ریلی و ابطال آنها و تغییر کاربری امور واگذار شده ریلی به بخش غیردولتی، در اختیار دولت 

است. اقدامات موضوع این ماده می تواند از طریق خرید خدمت از بخش غیردولتی صورت گیرد.

ماده12ـ سیاست گذاری، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امور حمل و نقل ریلی و چگونگی تنظیم 
مقررات و توسعه فعالیت ها در این بخش بر عهده وزارت راه و ترابری است و بخش غیردولتی مکلف 

است کلیه استانداردها، ضوابط، مقررات و مشخصات فنی و ایمنی در این زمینه ها را رعایت نماید.

فصل سوم: سایر موارد

ماده13ـ وزارت راه و ترابری مکلف است هرگونه اقدامات الزم به منظور ایجاد مشوق های مناسب 
برای جلب و حضور مؤثر بخش غیردولتی را در فعالیت های راه و راه آهن به عمل آورد. وزارت مزبور 
مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا نرخ بهره برداری از شبکه ریلی به گونه ای تعیین شود که ضمن 
تأمین هزینه های بهره برداری از شبکه در بخش ریلی، نرخ مذکور برای فعاالن این بخش نسبت به 

سایر شیوه های حمل و نقل دارای مزیت باشد.

و  راه  با  مرتبط  واگذاری  مشمول  امور  و  فعالیت ها  کلیه  خصوص  در  چنانچه  ماده14ـ 
راه آهن، بخش غیردولتی شرایط یا انگیزه اقتصادی الزم برای انجام آن ها را نداشته باشد و یا در 
موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، وزارت راه و ترابری با اولویت ماده )13( این آیین نامه، نسبت 

به انجام این فعالیت ها اقدام می نماید.
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آیین نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
)به همراه اصالحیه سال 94(

سال تصویب : 1387 هيئت وزیران - شماره روزنامه رسمي 18498 به تاریخ 87/06/11

ماده1ـ اصطالحات ذکر شده در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:

الف ـ هیـئت: نمایـندگان ویژه رییـس جمهور، موضـوع تصویب نامه شماره 13943/ت39614هـ 
مورخ 1387/2/4

ب ـ ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده )23( این آیین نامه.

ج ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری 
ـ مصوب 1386 ـ از جمله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، 

شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است.

ماده2ـ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری می باشد. 
وزارت کشور موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را تا تاریخ 1387/7/1 جهت تصویب به 

ستاد ارائه نماید.

ماده3ـ عملکرد شهرداری ها و شرکت های ارائه کننده خدمات حمل و نقل )درون شهری و برون 
شهری بار و مسافر( در مدیریت حمل و نقل، به طور ساالنه ارزیابی و رتبه بندی شده و در هر سال 

به شهرداری ها و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حمل و نقل اعطا خواهد شد.

تبصره ـ  نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیست و ششم آذر هر 
سال اعالم و جوایز اهدا خواهد شد.

ماده4ـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ 
ارائه نماید و تا زمان تصویب و ابالغ آن دستورالعمل اجرایی  1387/8/1 جهت تصویب به ستاد 
اصالح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء 
)1( بند )ب( تبصره )13( قانون بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصمیم نامه شماره 63432/

ت35540ن مورخ 1385/6/1 برای اجرا تنفیذ می شود.

ماده5 ـ وزارت راه و ترابری موظف است بازدید ایمنی )شناسایی و حذف مشکالت و نواقص 
ایمنی شبکه راه در دوره بهره برداری( راههای شریانی و راههای اصلی غیرشریانی موجود را تا 
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پایان سال 1389 انجام داده و اقدامات ایمن سازی را به طور همزمان آغاز و تا پایان سال 1390 
به اتمام برساند.

تبصره1ـ تا زمان رفع مقاطع پر تصادف، اطالع رسانی موقعیت نقاط یاد شده در راهها الزامی می 
باشد.

تبصره2ـ بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش  از گشایش جاده ها الزامی 
می باشد.

ماده6 ـ به طرح های تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف 
وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذی ربط کمک بالعوض اعطا خواهد شد.

ماده7ـ بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است با هماهنگی ستاد، اعتبار الزم را برای 
تأمین تسهیالت بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف 
فشرده،  طبیعی  گاز  عرضه  جایگاه  احداث  و  تجهیزات  تامین،  ناوگان،  نوسازی  و  )توسعه  سوخت 

احداث توقفگاه و غیره( به بانکهای عامل ابالغ نماید.

ماده8 ـ وزارتخانه های کشور و راه و ترابری موظفند دستورالعمل و برنامه عملیاتی اصالح نحوه 
پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی مسافر درون و برون شهری با رویکردهای پرداخت یارانه بر 
مبنای جابجایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا 1387/7/1 جهت تصویب به 

ستاد ارائه نماید.

ماده9ـ وزارتخانه های کشور و راه  و ترابری موظفند طرح توانمندسازی بنگاههای خصوصی و 
تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را تا تاریخ 1387/8/1 جهت تصویب 

به ستاد ارائه نماید.

ماده10ـ وزارت راه و ترابری موظف است دستورالعمل حمل ترکیبی کاال از مبدأ تا مقصد نهایی 
با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای را تا تاریخ 1387/7/1 برای تصویب به  ستاد ارائه نماید.

مدیریت  اجرایی  دستورالعمل  است  موظف  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  ماده11ـ 
فوریتهای پزشکی در حوادث رانندگی )درون شهری و برون شهری( را تا تاریخ 1387/7/1 جهت 

تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده12ـ وزارت کشور موظف است برنامه بهره برداری از خطوط قطار شهری تا پایان سال 1390 
را با اولویت بندی برآورد هزینه و زمان و نحوه تأمین مالی تا تاریخ 1387/7/1 جهت تصویب به 

ستاد ارائه نماید.
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ماده13ـ وزارت کشور موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه برای انواع کاربری ها را 
تا تاریخ 1387/7/1 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده14ـ وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث راههای شریانی جاده ای و خطوط اصلی 
ریلی تا پایان سال 1390، افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور، برقی کردن خطوط و اجرای عالیم 
و تأسیسات و ارتباطات را به همراه اولویت بندی و برآورد هزینه و زمان اجرا و نحوه تأمین مالی 

حداکثر تا تاریخ 1387/8/1 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده15ـ وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث و ارتقای مجتمع های خدماتی ـ رفاهی 
ـ جاده ای با امکانات کافی )شامل امکانات مناسب برای استراحت رانندگان( با رویکرد استفاده از 

ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا تاریخ 1387/8/1 برای تصویب به ستاد ارائه نماید.

به  حداقل  ارتقاء  و  تردد  بهبود  برنامه  ترابری و کشور موظفند،  و  راه  وزارتخانه های  ماده16ـ 
سطح خدمت »هـ« )وضعیت تردد در سطح ظرفیت یا کمتر( تا پایان سال 1390 در کلیه مسیرهای 
شریانی برون  و درون شهری )با اولویت کالنشهرها( را تا پایان مهرماه 1387 به ستاد ارائه نمایند.

ماده17ـ وزارت صنایع و معادن موظف است طرح تولید وسایل نقلیه تا پایان سال 1390 را با 
محورهای ذیل حداکثر تا تاریخ 1387/8/1 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

الف ـ استانداردسازی تولید وسایل نقلیه در مصرف سوخت، آالیندگی و ایمنی.

پایه گازسوز )بنزین ـ گاز طبیعی(، سواری نفت  ب ـ تولید وسایل نقلیه سواری دوگانه سوز و 
دورگه  و  برقی  و  مصرف  کم  سوز  بنزین  طبیعی(،  گاز  ـ  گاز  )نفت  سوخته  دو  سنگین  گازسوز، 

)هیبریدی برقی(

بوس،ون،  مینی  بوس،  میدی  )اتوبوس،  عمومی  نقل  و  حمل  تجهیزات  و  ناوگان  تولید  ـ  ج 
لوکوموتیو، ریل، واگن معمولی و خودکشش، اتوبوس ریلی و ...(

ماده18ـ وزارت نفت موظف است برنامه بهینه سازی پاالیشگاهها در راستای افزایش تولید بنزین 
و نفت گاز را تا تاریخ 1387/8/1 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

تولید  از  برنامه حمایت  معادن،  و  وزارت صنایع  با همکاری  است  موظف  نفت  وزارت  ماده19ـ 
فشارسازهای  و  سریع(  سوختگیری  )با  متوسط  جایگاههای  ویژه  به  طبیعی  گاز  عرضه  تجهیزات 

خانگی را تا تاریخ 1387/8/1 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

ماده20ـ وزارت نفت موظف است برنامه حمایت از تولید سوخت با منشاء غیرفسیلی برای وسایل 
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نقلیه را تا تاریخ 1387/8/1 جهت تصویب به ستاد ارائه نماید.

آموزش  وزارت  اسالمی،  ارشاد  و  وزارت فرهنگ  ویژه  به  اجرایی،  تمامی دستگاههای  ماده21ـ 
و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و نیروی انتظامی موظفند برنامه ها و 
گزارش اقدامات خود را از طرحهای آموزشی فرهنگ سازی و تبلیغاتی در راستای مفاد قانون توسعه 

حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ستاد ارائه نمایند.

ماده22ـ نمایندگان ویژه رییس  جمهور موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد دستگاه های 
اجرایی را در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به رییس  

جمهور تقدیم نمایند.

ماده23ـ به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 
و استقرار دبیرخانه نمایندگان ویژه رییس  جمهور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با ریاست 
یکی از نمایندگان ویژه رییس  جمهور به عنوان رییس  ستاد با حکم رییس  جمهور در نهاد ریاست 

جمهوری تشکیل می گردد.

تبصره1ـ ستاد با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت 
راه و شهرسازی مستقر میگردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیالت آن 
وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصالحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب 

پستهای سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت نماید.

تبصره2ـ وزارت راه و شهرسازی با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رئیسجمهور موظف است 
ظرف سه ماه پس از ابالغ این تصویبنامه ضمن انجام اقدامات زیر پیشنهادهای تنقیحی الزم را 

برای اصالح یا حذف احکام و مقررات موجود ارایه نماید.

الفـ  احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و مربوط به دستگاههای 
خاص میباشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط.

ب ـ احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیمگیری و تصویب داشته و احراز 
آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور و ارایه پیشنهادهای الزم به منظور تعیین تکلیف 

آنها به هیأت وزیران.

ویژه  نمایندگان  برای  مقررات  و  مصوبات  در  شده  پیشبینی  اختیارات  و  وظایف  احصای  ـ  ج 
رئیسجمهور )سابق( موضوع بند )الف( ماده )1( و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات 

مذکور.
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تبصره3ـ کارگروهی مرکب از معاونین ذیربط وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و 
دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاونت اجرایی رییسجمهور و نهاد ریاست جمهوری 
موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابالغ این تصویبنامه وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب 

قوانین و مقررات مربوط مشخص و تسویه نمایند.«

ماده24ـ دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام وظایف خود در اجرای این آیین نامه و مصوبات 
هیئت، مجری مشخص با حکم باالترین مقام دستگاه منصوب نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
سال تصویب: 1381 هيئت وزیران  -  شماره روزنامه رسمي 16795 به تاریخ 81/8/4

 فصل اول - تعاریف

 ماده 1-  کلیه اصطالحات و عباراتی که در ماده )1( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
تعریف شده است در این آیین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطالحات و عبارات به کار 

برده شده در این آیین نامه دارای معانی زیر می باشد:

 الف - آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.

ب - بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید و یا موجود که سرمایه خارجی به یکی از 
روش های مندرج در قانون، در آن به کار رفته باشد.

ج -بخش غیردولتی:  بخش های خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.

سازمان  درمحل  قانون   )7( ماده  دراجرای  که  خارجی  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  مرکز:   -  د 
تشکیل می گردد.

 ه-  شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی ) بانک مرکزی و شبکه بانکی اعم از دولتی و غیردولتی( 
و مؤسسات و- مؤسسه حسابرسی: اعتباری غیربانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی و 
ارزی می پردازند. مؤسسه حسابرسی منتخبی که از میان مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران 
رسمی ایران، موضوع قانون » استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صالح به عنوان 

حسابدار رسمی« مصوب1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود.
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 فصل دوم - روش ها و ضوابط پذیرش

 ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که درقلمرو جمهوری اسالمی ایران براساس قانون پذیرفته 
می شود، از تسهیالت و حمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها 
تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی و مبتنی بر ارایه درخواست کتبی از سوی سرمایه گذار 

خارجی و رعایت ضوابط مقرر در این آیین نامه است.

در  آیین نامه  دراین  مندرج  ضوابط  و  قانون  براساس  خارجی  سرمایه گذاری  پذیرش   -3  ماده 
چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها و تسهیالت 

قابل ارایه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و اعالم می گردد.

 الف - سرمایه گذاری مستقیم خارجی

» ساخت،  روش های  انواع  شامل  قراردادی  ترتیبات  چارچوب  در  خارجی  سرمایه گذاری   - ب 
بهره برداری و واگذاری«، » بیع متقابل« و » مشارکت مدنی«

 ماده 4- روش های موضوع ماده )3( این آیین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری و پوشش حمایتی 
قانون و آیین نامه دارای ویژگی ها و تسهیالت مشترک و یا خاص، به شرح زیر می باشند:

 الف - ویژگیها و تسهیالت مشترک 

1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند.

2- ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفًا براساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و 
به مجوز دیگری نیاز نیست.

3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست.

4-  سرمایه خارجی در قبال ملی شدن و سلب مالکیت تضمین می شود و سرمایه گذار خارجی در 
این موارد حق دریافت غرامت را دارد.

5-  انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از به کارگیری سرمایه به صورت ارز و حسب 
مورد به صورت کاالبه ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است.

6- آزادی صادرات کاالی تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده و درصورت ممنوعیت 
صادرات، کاالی تولیدی در داخل به فروش رسیده و حاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی 

رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد.
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ب - ویژگیها و تسهیالت خاص:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی :

1-1-  سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است.

1-2-  محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد.

2-  سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی:

2-1 جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه مالی بر اثر 
وضع قانون و یا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط دولت تضمین می شود.

2-2-  در روش های » ساخت، بهره برداری و واگذاری« و » مشارکت مدنی«، خرید کاالو خدمات 
تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی 
چارچوب  در  باشد،  یارانه ای  قیمت  به  تولیدی  خدمات  کاالو  عرضه کننده  یا  و  انحصاری  خریدار 

مقررات قانونی تضمین می شود.

 ماده 5-  اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری درکشور، به منظور برخورداری 
از تسهیالت و حمایت های قانون باید مستنداتی را که مؤید فعالیت های اقتصادی و تجاری درخارج 

ازکشور باشد، نیز ارایه دهند.

 ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قباًل درایران سرمایه گذاری 
کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون 
برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون و ازجمله امکان 

انتقال سود نیز برخوردار می شود. این

پذیرش سرمایه  از ضوابط عمومی  و  تلقی شده  موجود  نوع سرمایه گذاری ها کال  سرمایه گذاری 
خارجی پیروی می کند.

 ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام و یا افزایش 
سرمایه و یا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به 
این که سرمایه گذاری مزبور، ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند درنتیجه افزایش 
سرمایه در بنگاه اقتصادی و یا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات و یا بهبود 

سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود.
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 ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی و صدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذاری خارجی، به ترتیب 
زیر نسبت های تعیین شده در بند" د" ماده )2( قانون را بررسی و احراز می نماید.

و  اجرا  زمان بندی  کاالو خدمات،  تولید  میزان  و  نوع  پیشنهادی شامل   الف - مشخصات طرح 
درخواست  نمونه های  در  از کشور،  خارج  به  یا صدور  داخلی  فروش  و پیش بینی  بهره برداری طرح 

سرمایه گذاری درج می گردد.

ب - آمارهای رسمی مراجع ذی صالح درخصوص ارزش کاالو خدمات عرضه شده در بازار داخلی 
در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و 
دارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط 

معاونت مذکور به سازمان ارایه می گردد.

انجام  آیین نامه  این  به  منضم  فهرست  براساس  اقتصادی  رشته های  و  بخش ها  تفکیک   - ج 
می شود.

 د- میزان سرمایه گذاری در هر یک از بخش ها و رشته ها، با رعایت موارد مندرج در

بازار  در  ارزش کاالو خدمات عرضه شده  میزان  به  توجه  با  این ماده،  " الف"،"ب" و"ج"  بندهای 
داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کاالو خدمات حاصله از سرمایه گذاری 
خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین و در صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر 

می گردد

 تبصره - تغییرات در سهم ارزش کاالها و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی و یا 
تغییرات درارزش کاالها و خدمات عرضه شده دربازار داخلی که درزمان صدور مجوز سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری  مجوز  دراعتبار  تأثیری  مجوز  صدور  از  بعد  قرارگرفته،  تصمیم گیری هیأت  مالک 

نخواهد داشت.

ایرانی تعیین شده در قراردادهای" ساخت، بهره برداری  انتقال حقوق مالکانه به طرف   ماده 9 - 
و واگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت 

قرارداد و یا واگذاری یکجای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود.

 ماده 10- در قراردادهای" ساخت، بهره برداری و واگذاری"، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار 
خارجی به مؤسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام 

است.

 ماده 11- درمورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری 
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کاالو خدمات تولیدی است و همچنین درمواردی که کاالوخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری 
به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کاالو خدمات تولیدی را به میزان و 

قیمت تعیین شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید.

 فصل سوم - نظام پذیرش

 ماده 12-  سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی 
فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل  انجام و هدایت  قانون، مسؤولیت  در چارچوب 
و خارج کشور و همچنین معرفی بسترهای قانونی و فرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات و 
تحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها و سمینارها، همکاری های مشترک با مؤسسات و سازمان های 
ارایه  و  تنظیم  آوری،  جمع  در  دستگاه ها  سایر  با  و هماهنگی  ارتباط  ایجاد  و  ذی ربط  المللی  بین 

اطالعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد.

به کلیه درخواست های سرمایه گذاری  اخذ تصمیم نسبت  و  بررسی   ماده 13- هیأت مسؤولیت 
اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود و به کارگیری سرمایه خارجی و خروج سرمایه و منافع 

حاصله را عهده دار است.

می باشند  قانون   )6( ماده  در  شده  مشخص  معاونین  نفر  چهار  هیأت،  ثابت  اعضای   -14  ماده 
با حداقل سه  با حضور حداقل سه نفراز اعضای ثابت رسمیت یافته و تصمیمات  و جلسات هیأت 
رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذی ربط به دعوت رییس هیأت با حق رأی 

درجلسات حضور خواهند یافت. دراین موارد،  تصمیمات با اکثریت آرا صورت می پذیرد.

 ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خود را به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص 
شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های الزم و اخذ نظر وزارتخانه 
بخش ذی ربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت 
پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعالم نظر وزارتخانه ذی ربط ظرف مدت ده روز از 
تاریخ وصول استعالم، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس 
مجوز  است،  شده  آن اخذ  به  نسبت  نیز  خارجی  سرمایه گذار  موافق  قبالنظر  که  متخذه  تصمیم 

سرمایه گذاری تنظیم و با تأیید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.

سرمایه گذاری  نحوه  و  نوع  سرمایه گذاران،  مشخصات  حاوی  سرمایه گذاری  مجوز   -  تبصره 
طرح  هر  تصویب  به  مربوط  شرایط  سایر  و  شده  حاصل  منافع  و  سود  انتقال  خارجی، چگونگی 

سرمایه گذاری، خواهد بود.



مجموعه قوانین و مقررات  مشارکت و سرمایه گذاری در صنعت حمل ونقل ریلی  224

 فصل چهارم - مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی

 ماده 16- به منظور تسهیل و تسریع درانجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش 
سازمان  درمحل  خارجی  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز  کشور،  در  خارجی  از سرمایه گذار  حمایت  و 
مراجعات  کلیه  کانون  مرکز،  این  می گردند.  مستقر  درآن  ذی ربط  ونمایندگان دستگاه های  تشکیل 

متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذی ربط خواهد بود.

 ماده 17- وزارت امور اقتصادی و دارایی ) سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسالمی 
معادن،  و  صنایع  وزارت  اجتماعی،  امور  و  کار  وزارت  بازرگانی،  وزارت  خارجه،  امور  ایران(، وزارت 
وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت 
صنعتی، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاه های اجرایی که وزیر اموراقتصادی ودارایی 
تعیین می نماید، نماینده تام االختیار خود را با امضای باالترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان 
معرفی می نمایند. نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب 
شده و برحسب نیاز و متناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی و مراجعه سرمایه گذاران، با 
اعالم سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتوانند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی 

مراجعات باشند.

 ماده 18- نمایندگانی که ازطرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی و 
خدماتی مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشند. دستگاه اجرایی ذیربط 
نماینده محول  به  آیین نامه  این  و  قانون  دراجرای  انجام وظایفی که  به منظور حسن  است  مکلف 
گردیده است، وظایف، مسؤولیت ها و اختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیرمجموعه خود ابالغ 
نموده و همزمان روند امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسؤولیت خود را به 

گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد.

 ماده 19- دستگاه اجرایی ذی ربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی و خدماتی خود در 
مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا عالوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان 

جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید.

 در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور 
اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد.

 ماده 20-  وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 

اطالع رسانی و ارایه مشورت های الزم به سرمایه گذاران خارجی.
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انجام هماهنگی های الزم در امور مربوط به اخذ مجوزهای موردنیاز از جمله اعالمیه تأسیس، 
مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف 

و استخراج معادن و غیره از دستگاه های ذی ربط قبل ازصدور مجوز سرمایه گذاری.

انجام هماهنگی های الزم در امور مربوط به صدور روادید، اجازه اقامت و صدور پروانه کار افراد 
مرتبط با سرمایه گذاری خارجی.

مجوز  صدور  از  بعد  خارجی  سرمایه گذاری های  به  مربوط  امور  در  الزم  هماهنگی های  انجام 
سرمایه،  خروج  و  ورود  به  امورمربوط  و  سفارش  ثبت  مشترک،  شرکت  ثبت  سرمایه گذاری شامل 

مسائل گمرکی و مالیاتی و غیره.

انجام هماهنگی های الزم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه

ذی ربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی

مراقبت درحسن اجرای تصمیماتی که درخصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد.

فصل پنجم - مقررات ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی

ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی و ثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیرنقدی به 
شرح زیر می باشد: الف - سرمایه نقدی

1- جوه نقدی ارزی موضوع بند"الف" ماده )11( قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد 
تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به 
نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه 

اقتصادی سرمایه پذیر و یا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.

2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند"ب" ماده )11( قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور 
وارد شده و به ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر و یا طرح موضوع 

سرمایه گذاری واریز می گردد.

 این وجوه درتاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه 
تأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری  با نظارت و  یاد شده 

خارجی می رسد.
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 تبصره - شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری 
بنگاه  نام  تسعیر،  تاریخ  ارز، تاریخ وصول،  ارز، نوع  مبلغ  دهنده،  حواله  نام  ذکر  با  را  خارجی، مراتب 
اقتصادی سرمایه پذیر و درصورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیمًا به سازمان گواهی 

کند.

تعریف  ذیل  " د"  و  "ج"  "ب"،  بندهای  در  مندرج  موارد  خارجی شامل  غیرنقدی  ب - سرمایه 
سرمایه خارجی در ماده )1( قانون می باشد که مراحل ورود، ارزشیابی و ثبت آنها به ترتیب زیر است:

1-  در مورد اقالم سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع بندهای"ب" و "ج" فوق ) شامل ماشین آالت، 
تجهیزات، ابزار و قطعات یدکی، قطعات منفصله، مواداولیه، افزودنی و کمکی( وزارت بازرگانی پس 
از اعالم موافقت سازمان با ورود اقالم سرمایه ای غیرنقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری و 

اعالم مراتب به گمرک ذی ربط جهت ارزشیابی و ترخیص اقالم وارده اقدام می نماید.

به  تلقی شده و  قبول  قابل  ارزشیابی  به عنوان  وارده،  اقالم  بهای   ارزشیابی گمرک درخصوص 
درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج درپروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل و بیمه، 

به نام سرمایه گذار خارجی ثبت و از تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد.

 درصورت وجود اختالف بین ارزشیابی گمرک و قیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، 
ارزشیابی گمرک مالک ثبت سرمایه خارجی در سازمان و اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 

قرار خواهد گرفت.

از تاریخ ابالغ این آیین نامه   تبصره 1- وزارت بازرگانی و سازمان مکلفند ظرف مدت یک ماه 
نسبت به تهیه  نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقالم سرمایه ای غیرنقدی خارجی موضوع 

این بند اقدام و برآن اساس عمل نمایند.

 تبصره 2- گمرک جمهوری اسالمی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آالت وتجهیزات 
دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد.

ناقص، معیوب،  به کشور   تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیرنقدی وارده 
غیرقابل استفاده  و یا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، 
موضوع در هیأت مطرح و ارزش آن قسمت از کاالی وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، ازحساب 

سرمایه وارده کسرخواهد شد.

2-  در مورد اقالم سرمایه ای موضوع بند " د" ماده )1( قانون ) شامل حق اختراع، دانش فنی، 
اسامی و عالیم تجاری و خدمات تخصصی( سازمان پس از انجام بررسی های الزم، گزارش مربوط 
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به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری و خدمات را در هیأت مطرح می نماید و 
وجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی 

می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت و تحت پوشش قرار می گیرد.

 فصل ششم - مقررات خروج سرمایه و عایدات سرمایه ای

 ماده 22-  کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود، و عایدات ناشی ازافزایش ارزش 
سرمایه  موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان 

رسمی ایران باشد.

انتقاالت پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که مؤسسه حسابرسی یادشده   این گونه 
تأیید می کند، میسر است.

 ماده 23- انتقال اصل، سود و عایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های 
بند " الف" ماده )3( قانون به صورت ارز و یا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کاالی 
مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه و منافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند"ب" ماده 
)3( قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصوالت تولیدی و یا ارز حاصل از ارایه خدمات بنگاه 
گزارش  براساس  هیأت  می پذیرد.  انجام  مجاز  سایر کاالهای  یا صادرات  و  پذیر  اقتصادی سرمایه 
مؤسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه و عایدات  سرمایه ای 

متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند.

 تبصره - در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند"ب" ماده )3( قانون، چنانچه در نتیجه عدم امکان 
صادرات،  به نظر هیأت تأمین ارز برای انتقاالت مورد نظر، میسر و ضروری تشخیص داده شود، ارز 

مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد.

 ماده 24- چنانچه مجوزسرمایه گذاری معطوف به بند "ب" و یا "ج" ماده )17( قانون گردد، مجوز 
مذکور درحکم مجوز صادرات می باشد و بنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل از صادرات خود را 
که  مصارفی  درحد  و  نموده  واریز  خارجی  یا  و  داخلی  بانک های  از  یکی  امانی نزد  حساب  دریک 
درمجوز سرمایه گذاری تعیین شده است،  مستقیمًا از آن برداشت و به سرمایه گذار خارجی پرداخت 

نماید.

 هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است.

 درهرصورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارایه 
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گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبًا به اطالع سازمان برساند.

 ماده 25 - ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی درحدود مصارف تعیین شده از سوی 
هیأت، از شمول هرگونه مقررات محدود کنند صادرات و مقررات ارزی ازجمله سپردن تعهد برای 
بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه در آینده جاری 

می گردد، معاف می باشد.

آن  درنتیجه  که  دولت  از سوی  شده  اعمال  یا  و  قانونی  محدودیت  وجود  درصورت   -26  ماده 
قانونی  محدودیت  که  مادام  نمایند،  صادر  را  خود  تولیدات  نتوانند  سرمایه پذیر  بنگاه های اقتصادی 
و یا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خود 
ارزی مندرج در مجوز  ریالی مصارف  تأمین معادل  به فروش رسانده و درمقابل  بازار داخلی  را در 
سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری و منتقل نموده و یا مبادرت به صدور کاالهای 

مجاز نمایند.

 ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم 
بانکی خریداری و حواله می شود و بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ارز الزم را 

دراختیار نظام بانکی قرار خواهد داد.

 ماده 28-  هرگاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه 
می گردد.  خارج  قانون  از شمول  مزبور  وجوه  ندهد،  انتقال  خارج  به  مربوط،  اداری  انجام تشریفات 

استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد.

 ماده 29-  سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی 
بنگاه  افزایش سرمایه گذاری خود در همان  به  اجازه هیأت  با  را  قانون  از مواد)13(، )14( و )15( 
اختصاص دهد و یا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری 

جدید بنماید.

 ماده 30-  دولت با رعایت اصل )138( قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تعیین حدود تعهدات 
عالی سرمایه گذاری  وزیران عضو شورای  به  را  قانون   )17( ماده   )2( تبصره  قابل پذیرش موضوع 

تفویض می نماید.

 هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت و یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی مربوط 
را تا سقف تعهدات حاصل شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری 
که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. مالک تصمیم گیری درخصوص اختیار 

موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است.
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 تصمیمات متخذه در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده )19( آیین نامه داخلی هیأت دولت 
قابل صدور است.

 ماده 31- هرگاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نمایدو به موجب مفاد 
بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیرتجاری به سرمایه گذار صورت 
به  از همان حقوقی برخوردار می باشد که  بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین  گرفته، مؤسسه 
واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهد شد 

مگر اینکه حسب مورد، مواد )4( و یا )10( قانون رعایت شده باشد.

 فصل هفتم - مقررات عمومی

 ماده 32 - سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابالغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی 
که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی 

از سرمایه خود به کشور، که حاکی از عزم سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید.

درصورتی که سرمایه گذار درطی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور 
ننماید و یا با ارائه دالیل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوز سرمایه گذاری وی باطل 

شده تلقی خواهد شد.

 ماده 33-  سرمایه گذار خارجی موظف است هرگونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات 
بیش از سی درصد )30%( در مالکیت خودرا به اطالع هیأت برساند.

 ماده 34-  در مواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک 
زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد.

 ماده 35- دستگاه های اجرایی ذی ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار و 
امور اجتماعی و نیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار 
برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری 

های مشمول قانون،  براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.

 وزارت امور خارجه مکلف است درخصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید:

 الف - وزارت امورخارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسافره سه ساله، با حق ورود 
و اقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسالمی ایران در خارج از 
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کشور ابالغ نماید.

ب - افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه و روادید وزارت 
امورخارجه و ارایه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت یکسال تمدید نمایند.

 تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به 
اخذ روادید  رفت و برگشت نشود.

 ماده 36-  مسؤولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطالعات موضوع ماده )21( قانون، در حدود 
اطالعاتی است که درعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشاربودن اطالعات به عهده 

هیأت است.

 ماده 37 - سازمان و هیأت مجازند برای انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون و این آیین نامه 
حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای و مشاوره ای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران 

رسمی ایران و سایر مؤسسات خصوصی و تعاونی واجد شرایط استفاده نماید.

 ماده 38- کلیه مقررات مذکور در تصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی 
که مغایر با مفاد این آیین نامه می باشد، از تاریخ الزم االجرا شدن این آیین نامه لغو می گردد.

آیین نامه اجرایي نحوه باز پرداخت تسهیالت ارزي
سال تصویب: 1394 هيئت وزیران

نیرو و  1- در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیردولتی برق و وزارت 
شرکت های تابعه و همچنین قرارداد مشارکت بخش غیردولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکت 
های تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی، بنادر و فرودگاه ها به صورت ریالی منعقد 
گردد، به منظور بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی بخش غیردولتی از منابع صندوق توسعه ملی، 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است براساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد 
با صندوق یاد شده طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیالت مذکور، شرایط الزم برای تبدیل ریال 
به ارز با نرخ رسمی )مبادله ای( مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، 

معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید.

2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 5359 /ت 51709هـ مورخ 23 /1 /1394 
می شود.
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ماده )89( تعرفه حمل کاال و مسافر با راه آهن )به همراه اصالحیه سال 72(
سال تصویب: 1372 هيئت وزیران 

 ماده 89 - در احتساب کرایه، کسر یک تن تمام و در جمع دریافتی هر بارنامه کسر یکصد ریال 
تمام محسوب می شود.

 تبصره - برای بارهایی که در مسافت کمتر از یکصد و پنجاه کیلومتر برای حمل به راه آهن عرضه 
می شود حداقل کرایه بر اساس یکصد و پنجاه کیلومتر محاسبه و کرایه دریافت خواهد شد.

بند )6( ماده )24( آیین نامه معامالت شرکت راه آهن
سال تصویب: 1369 هيئت وزیران

 خرید، اجاره یا استیجاره، اموال غیر منقول و اجاره یا استیجاره اموال منقول که حسب مورد به 
تشخیص و مسئولیت کمیسیون معامالت یا باالترین مقام واحد مربوط و با کسب نظر کارشناس 

رسمی دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط انجام خواهد شد.

محاسبات  قانون   )62( ماده  موضوع  اسنادی  اعتبار  افتتاح  اجرایي   آیین نامه 
عمومی کشور)به همراه اصالحیه و الحاقیه سال 94(

سال تصویب: 1368هيئت وزیران

  ماده 1- برای خرید خدمات و کاالهای وارداتی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی 
که در این آیین نامه دستگاه متقاضی نامیده می شوند در صورتی اعتبار اسنادی افتتاح خواهد شد که 
معادل کل مبلغ آن و هزینه های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه های 
ذیربط از محل اعتبار مصوب تخصیص یافته سال مالی مربوط تأمین و معادل ریالی هزینه های ارزي 
بانک  عامل حسب مورد  یا  ایران  بانک مرکزی جمهوری اسالمی  به  متعلقه  بانکی  و هزینه های 

پرداخت شده باشد.

 ماده 2-  در مواردی که دستگاه متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به انعقاد قرارداد 
برای رفع احتیاجات سال های بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده  بهای خدمات و کاالهای وارداتی 
باید تدریجًا و یا به طور یکجا در سالهای بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی 
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جمهوری اسالمی ایران  منوط به ارائه تعهد وزارت برنامه و بودجه توسط دستگاه ذیربط مبنی بر 
پیش بینی اعتبار الزم در بودجه سال های مربوط خواهد بود.

 تبصره 1 - ضرورت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خدمات و کاالهای وارداتی موضوع این ماده 
باید به تأیید باالترین مقام اجرایی دستگاه مربوط برسد.

 تبصره 2 - دستگاه متقاضی مکلف است به منور اخذ تعهد موضوع این ماده یک نسخه از قرارداد 
و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارک مورد نیاز را به وزارت  برنامه و بودجه ارائه نماید.

 تبصره 3 - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه متقاضی خواهد بود و تعهد 
و تضمین وزارت برنامه و بودجه رافع مسئولیت دستگاه  متقاضی در بازپرداخت این مطالبات نیست.

 ماده 3- دستگاه متقاضی مکلف است مجوز تخصیص سهمیه ارزی الزم برای تأدیه مبالغ قابل 
پرداخت در هر سال بابت اعتبار اسنادی مربوط را بر طبق مقررات  مورد عمل در سال افتتاح اعتبار 

از مرجع صالحیت دار ذیربط اخذ و به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ارائه نماید.

 ماده 4- دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات الزم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات 
اسنادی افتتاح شده موضوع این آیین نامه را در بودجه  پیشنهادی سال مربوط پیش بینی نماید. وزارت 
برنامه و بودجه مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در الیحه بودجه کل کشور، پس از 
تصویب و  ابالغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به طور 
مشخص به دستگاه مربوط و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم  نماید و دستگاه مربوط 
نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفًا جهت ایفای تعهدات 
مربوط و حداکثر تا پایان فروردین ماه  سال سررسید تعهدات به بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران پرداخت نماید.

ماده 5- تعهد سازمان برنامه و بودجه، موضوع ماده )2( این آیین نامه، در مورد شرکت های دولتی 
سرمایه  طرحهای  مورد  در  و  است  آنها  ثابت(  گذاری  )سرمایه  عمرانی  اعتبارات  به  مربوط  صرفًا 
گذاری از محل منابع داخلی شرکت های دولتی با درخواست رییس مجمع  عمومی شرکت یا وزیر 
دستگاه اجرایی مربوط و بر اساس بودجه مصوب شرکت و موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و 

بودجه مجاز است.

 وزرای مجمع عمومی شرکت و سازمان برنامه و بودجه مکلفند منابع مورد نیاز برای باز پرداخت 
در سال های سر رسید را در بودجه شرکت  مقدم بر سایر هزینه ها منظور نمایند. 

ماده 6- عالوه بر شرایط مندرج در این آیین نامه، آیین نامه مذکور تابع قوانین و مقررات ارزی و 
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قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه  اجرای آن و سایر مقررات موضوعه خواهد بود.

ماده 7- در مورد خرید خدمات و کاالهای وارداتی که بر اساس قوانین موضوعه مجاز به استفاده 
بودجه  و  برنامه  تعهد سازمان  فاینانس(  می باشند،  و  یوزانس  ) مانند  اعتباری خارجی  از تسهیالت 
حداکثر تا سقف اعتبار سال های بعد طرح های ذیربط مندرج در آخرین پیوست طرح های عمرانی 
منضم به قانون بودجه کل کشور بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و تنها در چهارچوب 

زمان بندی بازپرداخت تسهیالت مندرج در قرارداد مربوط مجاز خواهد بود.

ماده )4( ، )8( و )25( آیین نامه معامالت شرکت راه آهن 
سال تصویب: 1369 - هيئت وزیران

ماده 4 - کمیسیون معامالت موضوع ماده )3( این آیین نامه دارای وظایف ذیل می باشد:

1-  تعیین نحوه انجام معامالت عمده از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود و یا مزایده.

2- تصویب شرایط و فرم قراردادها و مشخصات پیشنهادی واحدهای ذیربط شرکت.

3-  تعیین برنده مناقصه یا مزایده و به طور کلی تعیین اشخاص حقیقی و حقوقی که معامله باید 
با آنها انجام شود.

4-  نگهداری فهرست کامل اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلب انجام معامله با شرکت ) واجدین 
صالحیت( و اضافه یا حذف نمودن مشخصات اشخاص حقیقی و حقوقی از آن کمیسیون معامالت 
می تواند فهرست واجدین صالحیت وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی دیگر را نیز مورد 

عمل قرار دهد.

5- اتخاذ تصمیم در مورد خرید کاالهایي که انواع مشابه دارند با رعایت کیفیت، دوام و صرفه و 
صالح شرکت.

6- اتخاذ تصمیم نسبت به تهیه مصالح توسط شرکت یا به وسیله پیمانکار در مورد قراردادهای 
پیمانکاری.

7- رسیدگی به موارد تخلف یا شکایات مطرح شده در اجرای مقررات این آیین نامه و ارائه گزارش 
الزم به هیأت مدیره جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.
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 تبصره 1- در انجام معامالت شرکت باید نوع، جنس، کیفیت، دوام، مدت تحویل، بها و شرایط 
پرداخت آن و به طور کلی رفته و صالح شرکت از هر لحاظ رعایت شود.

از معامالت که جنبه فنی داشته باشد کمیسیون معامالت موظف   تبصره2- در مورد آن دسته 
است تصمیم خود را با رعایت کلیه جنبه های فنی و تخصصی اتخاذ نماید و واحد درخواست کننده 
ملزم است اطالعات فنی و تخصصی را به کمیسیون ارائه نماید. در صورت لزوم کمیسیون معامالت 
می تواند بر حسب مورد پس از کسب نظر افراد متخصص و بصیر در زمینه هر یک از معامالتی که 

جنبه فنی و تخصصی دارند، اتخاذ تصمیم نماید.

 تبصره3- در مورد معامالت پیمانکاری ساختمان و تأسیسات و خدمات و مشاوره فنی و غیره، 
اشخاص حقیقی و حقوقی صالحیت دار ایرانی که تمام یا اکثریت سهام آنها متعلق به دولت جمهوری 
اسالمی ایران یا اتباع ایرانی باشد در مرحله اول و شرکت هایی که مرکز آنها در ایران است در مرحله 

بعد حق تقدم خواهند داشت

 ماده 8 - مصوبات کمیسیون معامالت برای معامالت بیش از یکصد میلیون ریال پس از کسب 
موافقت هیأت مدیره قابل اجرا می باشد.

 ماده 25 - در مواردی که انجام معامالت عمده از طریق مناقصه یا مزایده به تشخیص هیأتی 
مرکب از مدیر عامل یا قائم مقام وی، مدیر امور مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی 
شرکت میسر یا به مصلحت نباشد می توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت 
هیأت مزبور با رعایت صرفه و صالح شرکت نحوه انجام این گونه معامالت را در هر مورد یا به طور 

کلی برای یک نوع کاال یا خدمت، تعیین و اعالم خواهد نمود.

 تبصره - جلسات هیأت موضوع این ماده با حضور کلیه اعضا تشکیل و تصمیمات آن به آرای 
اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.

ماده )7( آیین نامه اجرایی ماده )23( قانون برنامه و بودجه کشور
سال تصویب: 1352 هيئت وقت وزیران

فصل سوم ـ انواع دستورالعمل و نحوه ابالغ

ماده 7 ـ دستورالعملهاي موضوع این آیین نامه به سه گروه به شرح زیر تقسیم مي شود:
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بند 1 ـ گروه اول دستورالعمل هایي که رعایت کامل مفاد آن از طرف دستگاه هاي اجرایي و 
مهندسان مشاور و پیمانکاران و عوامل دیگر ضروري است ) نظیر فرم ضمانت نامه ها، فرم پیمانها، 

استانداردهاي فني، تجزیه واحد بها و غیره(.

بند 2 ـ گروه دوم دستورالعمل هایي که به طور کلي و براي موارد عادي تهیه مي گردد و برحسب 
به تشخیص  دیگر مي توانند  عوامل  و  پیمانکاران  و  مهندسان مشاور  و  اجرایي  مورد دستگاه هاي 
خود مفاد دستورالعمل تعیین شده تغییر داده و آن را با شرایط خاص کار مورد نظر و درحدود قابل 
قبولي که در دستورالعمل و یا ضوابط و معیارهاي آن را با توجه به کار مورد نظر تطبیق دهند )نظیر 

حق الزحمه مهندسان مشاور و شرایط عمومي پیمان و مشخصات عمومي و غیره(

بند 3 ـ گروه سوم دستورالعملهایي است که به عنوان راهنمایي و ارشاد دستگاههاي اجرایي و 
مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سایر عوامل تهیه مي شود و رعایت مفاد آن درصورتي که دستگاههاي 

اجرایي و مؤسسات مشاور، روشهاي بهتري داشته باشند اجباري نیست.
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بخش سوم 

مصوبات هيئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا.
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مصوبه حمایت از بخش خصوصي براي سرمایه گذاري جهت خرید و نوسازي 
ناوگان مسافري

سال تصویب: 1394 هيئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا

بند )5(  تاریخ 1394/12/04،  با توجه به برگزاري جلسه هیئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا در 
تصمیمات متخذه به شرح زیر جهت اجرا ابالغ مي گردد. 

درخواست شماره 500/168537/ص به تاریخ 1394/10/21 معاون ناوگان در خصوص سرمایه 
گذاري بخش خصوصي مطرح و به استناد ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام 
مالي کشور مصوب سال 1394 و با عنایت به بند )ق( تبصره )2( قانون بودجه سال 1393 کشور، 
با مصوبه مندرج در بند )1-1( صورتجلسه مورخ 1394/12/04 شوراي سرمایه گذاري شرکت راه 
آهن ج.ا.ا مبني بر حمایت از بخش خصوصي براي سرمایه گذاري جهت خرید و نوسازي ناوگان 

مسافري به شرح زیر موافقت شد. 

الف( سرمایه گذاري براي خرید سالن هاي کوپه اي نو درجه یک با حدود قیمتي هشتصد هزار 
)800.000( یورو.

ب( تضمین درآمد سیر هزار و دویست )1200( کیلومتر در روز براي نود درصد )90%( واگن هاي 
خریداري شده به مدت ده )10( سال پس از ورود و بهره برداري،  مشروط به آماده به سیر بودن 

آن ها.

ت( تضمین پرداخت پنجاه درصد )50%( از درآمد صرفه جویي سوخت برمبناي بیست )20( سي 
سي کل صرفه جویي به ازاي هر نفر کیلومتر ]دریافتي از شرکت نفت موضوع ماده 12 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394[ و حداکثر برابر با مبلغ سرمایه 

گذاري. اعتبار این بند تا پایان سال 1402 شمسي مي باشد.

ث( در صورتي که متقاضیان سرمایه گذاري،  از تسهیالت یارانه اي استفاده نمایند، میزان یارانه 
داده شده محاسبه و از مبلغ درآمد صرفه جویي سوخت اختصاص یافته کسر و به شرکت راه آهن 

ج.ا.ا  عودت داده خواهد شد.

ج( معاونت ناوگان ظرف مدت سه )3( ماه، گزارش عملکرد و اثرات  این مصوبه در جذب سرمایه 
گذاران جدید را به هیأت مدیره ارائه نماید. 
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دستورالعمل تعیین تعرفه نرخ حق دسترسی واگن های باری نو) به همراه اصالحیه سال 95 (
سال تصویب : 1393 هيئت مدیره شرکت راه آهن

 )9( بند   ،1393/8/10 تاریخ  در  ج.ا.ا  آهن  راه  شرکت  مدیره  هیأت  جلسه  برگزاري  به  توجه  با 
تصمیمات متخذه به شرح زیر جهت اجرا، ابالغ مي شود: 

درخواست شماره 500/116676/ص مورخ 1393/08/07 معاون ناوگان در خصوص تعیین تعرفه 
دسترسي به شبکه ریلي راه آهن کشور براي واگن هاي نو موضوع مصوبه شماره 111204/ص 
مورخ 1393/07/28 شوراي سرمایه گذاري راه آهن مطرح و به استناد ماده )6( قانون دسترسي آزاد 
به شبکه ریلي و با لحاظ تبصره )1( آن مبني بر حفظ مزیت حمل و نقل ریلي نسبت به دیگر شقوق 
حمل و نقل، تعرفه واگن هاي نو با شرایط زیر به تصویب رسید. که با توجه به تصویب وزیر محترم 

راه و شهرسازي الزم االجرا مي باشد. 

الف( از تاریخ تصویب این مصوبه نرخ تعرفه دسترسي به شبکه ریلي واگن هاي باري نو که توسط 
بحش غیردولتي وارد شبکه حمل و نقل ریلي مي گردد تا سقف چهار )4( میلیون تن کیلومتر بار 
خالص حمل شده و یا  در دوره حداکثر )42( ماه )هرکدام که زودتر فرا برسد( از زمان شروع بهره 

برداري معادل یک )1( ریال خواهد بود. 

تبصره )1(: در صورت تأمین نیروي کشش مورد نیاز توسط و یا به واسطه راه آهن، سهم مالکانه 
لکوموتیو در هر سال )که در سال 1393 برابر با )198( ریال با لحاظ ضریب منطقه اي مي باشد( 

به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد. 

تبصره )2(: پس از پایان دوره فوق تعرفه واگن هاي مزبور مشابه سایر واگن ها خواهد بود. 

تبصره )3(: این مصوبه مشمول واگن هاي نو مي باشد که اولین بارنامه آن ها از تاریخ 1393/01/01 
به بعد صادر شده است. 

ب( با توجه به اینکه این مصوبه با لحاظ تبصره )1( ماده )6( قانون دسترسي آزاد به شبکه ریلي 
به تصویب رسیده است. لذا در این صورت بهره مندي سرمایه گذاران مشمول این مصوبه از مزایا 
و تسهیالت قانوني از محل منابع دولتي در صورت نیاز به تشخیص هیأت مدیره راه آهن متناسبًا 
به تعرفه مذکور در بند )الف( اضافه خواهد شد. )اجراي بند )الف( این مصوبه منوط به امضاء توافق 

نامه با سرمایه گذاران در خصوص تعداد واگن ها و پذیرش بند )ب( مي باشد.(
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دستورالعمل حدود مسئولیت شرکت های حمل ونقل ریلی درقبال صاحبان کاال 
و مسافران و نحوه ایفای آن

سال تصویب : 1392 هيئت مدیره شرکت راه آهن

فصل اول - تعاریف و کلیات

ماده1: تعاریف: 

تعاریف اصطالحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر مي باشد:

1-1- شرکت: شرکت حمل و نقل ریلي موضوع تبصره )1( ماده )1( قانون دسترسي آزاد به شبکه 
حمل و نقل ریلي و آیین نامه اجرایي آن .

2-1-راه آهن: شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران

بار  و رسید کاال  از مالکیت است که به منزله قرارداد حمل و نقل  بارنامه: سند کاشف   -1-3
مي باشد  و حاوي کلیه مشخصات کامل بار از حیث وزن، تعداد، عالمت، مبداء، مقصد، نام و نشان 
فرستنده و گیرنده بار، کرایه متعلقه و متصدي حمل بار است که توسط هیئت مدیره راه آهن به 
صورت متحد الشکل تهیه شده و توسط شرکت حمل و نقل ریلي بار جهت حمل و نقل بار صادر 

مي شود .

4-1- بلیت: سندي است که جهت حمل مسافر از مبدا به مقصد توسط شرکت حمل و نقل ریلي 
مسافري و یا نمایندگي مجاز طرف قرار داد آن صادر مي شود و به صورت متحد الشکل توسط 

هیئت مدیره راه آهن تهیه مي شود.

5-1-قرارداد حمل: قراردادي است که براساس آن شرکت حمل و نقل ریلي باري تعهد مي کند 
که بار معیني را با شرایط مورد توافق و در قبال دریافت مبلغي معین  به مقصد حمل نموده و در 
آنجا تحویل دهد این قرارداد معموال براي حمل متناوب کاالهاي عمده ) بیش از یک قطار ( منعقد 

مي شود . 

6-1- مشتري: حسب مورد صاحب کاال در بخش حمل و نقل بار و مسافر در بخش حمل و نقل 
مسافري.

7-1- نمایندگي مجاز:  دفتر خدمات حمل و نقل مسافري است که با اخذ مجوز از راه آهن و 
انعقاد قرارداد با شرکت حمل و نقل ریلي مسافري، نمایندگي شرکت را در مورد صدور بلیط به عهده 

مي گیرد.  
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ماده 2: شرکت با انعقاد قرار داد حمل و صدور بارنامه براي حمل بار  و یا صدور بلیت راسا و یا 
توسط نمایندگي مجاز طرف قرارداد، در مقابل مشتري متعهد مي گردد و مسئولیت خواهد داشت .

ماده 3:  شرکت و مشتري تابع مفاد این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات جاري مي باشند. شرکت 
و مشتري مي توانند نسبت به سایر شروط و خسارت، توافق  و وجه الزام قرار دادي ناشي از تخلف 
طرف مقابل را در قرار داد منعقده في ما بین پیش بیني و درج نمایند این توافقات در صورتي که 

مغایر این آیین نامه و قوانین و مقررات مربوطه نباشد نافذ خواهد بود .

نظارت  حقوقي  پایه  و  ها  قرارداد  انعقاد  مبناي  آن،  هاي  پیوست  و  آیین نامه  این  مفاد  ماده4: 
حاکمیتي بر عملکرد و طرح دعاوي و حل و فصل اختالفات في ما بین شرکت و مشتري در داوري 

هاي حقوقي و محاکم قضایي است .

ماده 5: شرکت در چارچوب این آیین نامه مسئول حوادث و تقصیراتي است که در مدت حمل و 
نقل واقع شده، اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل کننده دیگري )ثالثي( 
را مامور کرده باشد . بدیهي است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدي حمل  و نقلي که از 

جانب او مامور شده ، محفوظ است . 

فصل دوم- وظایف و حدود مسئولیت شرکت حمل و نقل ریلي باري در مقابل مشتري

بند اول - وظایف و اختیارات شرکت حمل و نقل ریلي باري 

ماده 6- شرکت مکلف به انعقاد قرارداد حمل با مشتري تحت شرایط زیر مي باشد:

1-6-  قرارداد حمل را مي توان براي مقداري کاال با مبادي و مقاصد مختلف تنظیم و منعقد کرد.

2-6-  قرار داد حمل حاوي موارد عمومي و اختصاصي است  موارد اختصاصي باید به تفکیک هر 
مبدا و مقصد در قرارداد حمل ذکر شود.

3-6- مواردعمومي قرارداد حمل شامل موارد زیر است:

الف( نام شرکت، نام صاحب یا صاحبان کاال، نشاني )اقامتگاه( و کد اقتصادي آنها.

ب( تعهدات و اختیارات و مسئولیت هاي طرفین.

ج( نوع ضمانت اجراهاي في مابین و تمامي اقدامات قابل اجرا توسط یک طرف قرارداد در صورت 
عدم انجام تمام یا بخشي از تعهدات و مسئولیت هاي مندرج در قرارداد توسط طرف دیگر.
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د( نحوه تکمیل قرارداد، تعداد نسخ، تعداد مواد و تبصره هاي مندرج در قرارداد )شناسنامه قرارداد(.

ه( تعریف شرایط اضطراري و حوادث قهري.

ز( نحوه حل و فصل اختالفات قرارداد.

4-6- موارد اختصاصي قرارداد حمل عبارتند از:

الف( نام و مشخصات و نشاني فرستنده و گیرنده کاال و مشخصات طول مسیر)در صورت نیاز(.

ب( برنامه حمل )تعداد سفرهاي حمل در روز، هفته، ماه و سال( زمان بندي حمل )زمان هاي 
اعزام قطار از مبداء و رسیدن به مقصد(.

ج( نشاني مبداء و مقصد کاال، نوع و مشخصات عمومي کاال.

د( زمان واگذاري واگن ها به طرف مقابل در محوطه هاي مورد توافق و مهلت توافق شده بابت 
بارگیري واگن ها در مبداء و تخلیه در مقصد )در هر سفر(.

هاي  محوطه  یا  و  فرعي  خطوط  در  ها  واگن  گیري  تحویل  یا  و  دهي  تحویل  چگونگي  ه( 
اختصاصي صاحب یا صاحبان کاال و یا فرستنده و گیرنده کاال.

و( نوع و ظرفیت امکانات تخلیه و بارگیري در اختیار صاحب یا صاحبان کاال در مبداء و مقصد.

5-6- کلیه شروط خسارات توافقي و یا وجه، الزام قراردادي قابل پیش بیني به صورتي که مخالف 
قانون نباشد به عنوان خسارت مسلم و مستقیم متضرر )اعم از خسارت مادي و معنوي( ناشي از 
تخلف طرف مقابل )فصل یا فصل( مي بایست در قراردادهاي في مابین شرکت و مشتري تعیین و 

تصریح شود. امکان مطالبه خسارت توسط متضرر باید جزو شروط توافق باشد.

تبصره: جبران خسارت توافقي مي تواند به صورت مقطوع و حداکثر تا میزان ارزش بار و هزینه 
هاي انجام شده براي آن باشد.

ماده 7- شرکت باید براي هر واگن به یک مقصد معین طبق دستورالعمل مصوب هیئت مدیره 
راه آهن موضوع تبصره )4( ماده )8( قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ریلي بارنامه تنظیم 

و صادر نماید.

ماده 8- شرکت مکلف است کلیه مقررات راه آهن )از جمله مقررات عمومي سیر و حرکت(، کلیه 
استانداردهاي مرتبط با هر مسیر حمل ) نظیر اندازه گاباري، بار محوري، و وزن مجاز( و کلیه مقررات 
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مربوط براي حمل نگله هاي ترافیکي، محموالت ویژه و خطرناک را رعایت نماید و براي حمل آنها 
با راه آهن توافق قبلي انجام دهد.  

ماده 9- شرکت مکلف است  قبل از انعقاد هر گونه قرارداد حمل از اخذ مجوزهاي خاص حمل از 
مراجع ذیصالح براي برخي کاالهاي ترافیکي، محموالت ویژه و خطرناک، اطمینان حاصل نماید.

ماده 10- شرکت مکلف است از استحکام و مناسب بودن باربندي، بسته بندي، عدل بندي، لفاف 
بندي محموالت براي جلوگیري از صدمه به سایر محموالت، آلوده کردن آنها و یا آسیب رساني به 
واگن و امکانات و تجهیزات زیر ساخت و همچنین از پلمپ دربها و دریچه هاي واگن یا کانتینر و 
سایر محل هاي مورد نیاز در مبداء و درج شماره هاي مربوط در بارنامه و همچنین پلمپ مجدد پس 

از انجام بازرسي توسط مراجع قانوني و درج شماره جدید در بارنامه اطمینان حاصل نماید.

ماده 11- شرکت مکلف است براي حمل کاالهاي ویژه امکانات خاص نظیر واگن یخچالدار براي 
کاالهاي سریع الفساد را تامین نماید.

ماده 12- شرکت بارعایت نکات زیر، اجناس را درانبار، بارانداز و یا  مستقیما برروي واگن تحویل 
مي گیرد: 

الف( درج مشخصات کاال و ثبت اطالعات مورد نیاز بر اساس اظهارنامه در بارنامه به صورت خوانا، 
کامل، دقیق و در ستون ها و ردیف هاي مربوط.

ب( حصول اطمینان از صحت و سالمت اجناس.

ج( مطابقت دادن اطالعات اظهارنامه با اجناس در حال تحویل گیري )عمدتا موارد قابل رویت و 
یا اندازه گیري و درج آنها در بارنامه(.

د( صدور مجوز بارگیري بدون هرگونه تاخیر ) در صورت وجود شرایط الزم و آماده بودن واگن(، 
از بارگیري و تسلیم یک نسخه از آن به  بارنامه پس  قید شماره واگن بر روي اظهارنامه، صدور 

فرستنده کاال. 

ه( قید نگهداري محموله در بارانداز یا انبار در بارنامه صادره و تسلیم یک نسخه از آن به فرستنده 
) در صورت آماده نبودن واگن براي بارگیري(.

ماده 13- شرکت مکلف است از قطارهاي مستقیم براي حمل حیوانات زنده، پرندگان و یا اجناس 
فاسد شدني استفاده نماید و حیوانات زنده و اجناس فاسد شدني را در صورت آماده بودن وسیله حمل 

در همان روز تحویل بگیرد. 
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ماده 14- شرکت مکلف است از واگن هاي مخصوص براي مواد منفجره، شیمیایي، عفونت زا، 
رادیو اکتیو و زیان آور استفاده نماید و کاالهاي خطرناک را با قطارهاي مختلط و یا قطارهاي حامل 

مواد سوختي حمل نکند.

ماده 15- شرکت مکلف است در صورت درخواست فرستنده در اظهارنامه بر اساس تاییدیه راه 
آهن، بارنامه داراي مهر ویژه"حمل با قطار مستقیم" با تصریح روز و ساعت ورود به مقصد صادر 
نماید و اضافه کرایه مربوط به قطار مستقیم را در صورت نرسیدن واگنهاي ذیربط به مقصد در موعد 

مقرر استرداد کند.

ماده 16- شرکت موظف است در صورت ارائه مدارک کافي دال بر احراز هویت و دریافت رسید 
و اخذ برگ سلب ادعاي شخص ثالث، محموالت را به گیرنده تحویل دهد.

ماده 17- شرکت مکلف است با رعایت نکات ذیل نسبت به توزین محموالت اقدام نماید:

الف( انجام توزین محموالت به ترتیب توسط قپان سیار و یا الکترونیکي خطي.

ب( توزین مجدد رایگان کاال در مقصد در صورتي که در وضع ظاهر و یا مقدار بسته ها تغییراتي 
حاصل شده باشد و سپس صورت مجلس آن در چند نسخه و تسلیم یک نسخه به گیرنده و استرداد 

مابه التفاوت کرایه حمل و همچنین تامین زیان وارده به صاحب کاال.

ج( درخواست حضور نماینده راه آهن به عنوان داور در محل توزین و بازدید کاالهاي خسارت 
دیده در صورت عدم توافق گیرنده و شرکت در تنظیم صورت مجلس.

د( عدم توزین محموالتي که داراي وزن استاندارد و ذکر شده بر روي بسته بندي آنها بوده و یا 
وزن و مشخصات آنها در بارنامه وسیله نقلیه قبلي مشخص شده باشد.

ماده 18- شرکت مکلف است براي کارکنان عملیاتي خود جهت تسهیل در مراجعه فرستندگان و 
گیرندگان کاال و دیگر نمایندگان معرفي شده توسط صاحب یا صاحبان کاال، پوشش متحدالشکل 

استفاده نماید.

ماده 19- شرکت مکلف است " منشور حقوق صاحب یا صاحبان کاال از جمله در خصوص استرداد 
کاال، واگذاري کاال و دستور تغییر محل تحویل کاال و گیرنده به شرح پیوست شماره )1( این آیین   

نامه را به مشتري ابالغ نموده و مفاد آن را رعایت نماید.

نکات الزم طي  به همراه سایر  است که  برخوردار  زیر  اختیارات  و  از حقوق  ماده 20- شرکت 
"اعالمیه شرکت" مطابق پیوست شماره )2( به اطالع مشتري خواهد رساند:
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الف( حق اخذ انبارداري در صورت عدم تحویل دهي و تحویل گیري کاال توسط مشتري در موعد 
مقرر.

ب( اختیار به حراج گذاردن کاال پس از توقف طوالني مدت در انبار یا بارانداز مندرج در قرارداد 
في مابین.

ج( حق اخذ بقیه وجه حاصل از حراج توسط شرکت ) در صورت عدم مراجعه به موقع براي تحویل 
گیري(.

د( حق انبارداري بابت عدم بارگیري به منظور بارنامه و در نتیجه توقف واگن خالي بیش از مهلت 
قانوني.

ه( حق توقف واگن خالي به خاطر عدم بارگیري آن توسط فرستنده.

و( حق توقف واگن خالي به خاطر عدم مجوز اعزام توسط فرستنده.

ز( حق توقف واگن خالي به خاطر عدم تخلیه واگن هاي باردار در مقصد.

تبصره: اعالمیه شرکت مي بایست به صورت دوره اي )حداقل در هر فصل سال( تدوین شده و 
پس از تایید هیئت مدیره راه آهن منتشر گردد.

بند دوم - حدودمسئولیت شرکت حمل و نقل ریلي بار

ماده 21- شرکت مسئول حفاظت و مراقبت از کاالها از زمان تحویل گیري در مبداء تا تحویل 
دهي در مقصد و تحویل سالم و به موقع آنها مي باشد و در قبال تلف، تخریب، آسیب و فساد کاال 
در حمل و نقل و به طور کلي عدم تحویل کل یا جز محموله و تاخیر در تحویل آن مسئولیت دارد. 
مگر آنکه اعمال کلیه تدابیر و احتیاط هاي معقوالنه و الزم براي حمل کاال و همچنین موارد عدم 

مسئولیت خود )به شرح ماده آتي ( را اثبات نماید.

ماده 22- شرکت در موارد زیر در مقابل مشتري مسئولیتي ندارد:

1-22- موارد مطرح در مفاد قرارداد منعقده في مابین شرکت و مشتري که بر عهده صاحب یا 
صاحبان کاال و یا نماینده یا نمایندگان وي نظیر فرستنده و گیرنده )گان( نهاده شده است و از جمله 

شامل موارد زیر است:
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الف( اعالم اطالعات درست در اظهارنامه شامل: تاریخ تقاضا، نام و نشاني فرستنده و گیرنده و 
مبداء و مقصد کاال، نوع، وزن حقیقي و مشخصات محموله، تعداد، حجم، وزن کل، عالمت روي 

بسته ها، نوع بسته بندي و امضاء و تسلیم اظهارنامه به شرکت در مبداء. 

ب( درج نوع کاالهاي ویژه )اندازه هاي بزرگ و سنگین، گرانبها، وسایط نقلیه موتوري، حیوانات 
و کاالهاي سریع الفساد و …( در اظهارنامه و تقبل انجام عملیات باربري و تخلیه و بارگیري آنها.

ج( قید کاالهاي خطرناک با کد )شناسه( ذیربط، نام دقیق، کالس و زیر کالس، شماره عالئم 
خطر و بر چسب مربوط، شماره کارت احتیاطي در کد )شناسه( اظهارنامه. 

د( اخذ مجوز هاي الزم از مراجع ذیصالح براي کاالهاي ویژه و خطرناک.

ه( اعالم دقیق مشخصات کاالهایي از نوع سمي، عفونت زا، رادیو اکتیو، زیان آور، منفجره، سریع 
االشتعال و شیمیایي در اظهارنامه و انجام بسته بندي مناسب براي حمل آنها.

و( انجام هماهنگي هاي قبلي با شرکت براي در اختیار گرفتن برخي امکانات و تجهیزات مورد 
نیاز خاص در مبداء  و مقصد.

ز( درخواست الصاق برچسب الزم بر روي محموالتي خاص در اظهارنامه که داراي کاربري در 
محوطه، نوع حمل، چیدمان ، تخلیه و بارگیري خاص است. 

ح( ذکر درخواست حمل از طریق قطارمستقیم در اظهارنامه و قبول اضافه کرایه حمل مربوطه.

ط( انجام باربندي، بسته بندي، لفاف بندي، عدل بندي مناسب براي کاالها )بویژه محموالتي با 
آسیب پذیري باال ویا آسیب رساني زیاد به واگن و زیر ساخت و یا سایر کاالهاي مجاور آن(.

ي( انجام عملیات تخلیه و بارگیري در مهلت هاي تعیین شده و یا مورد توافق، انجام مراحل 
تشریفات قانوني )از جمله امور گمرکي وترخیص کاال( و اخذ مجوزهاي الزم حمل از سازمان ها و 

ارگان هاي مربوطه.

ک( انجام مقررات اداري، تحویل دهي، صدور اجازه حمل و تحویل گیري به موقع بار در مهلت 
هاي مقرر به ترتیب در مبداء و مقصد توسط فرستنده و گیرنده.  

ل( حضور به موقع نماینده یا نمایندگان مشتري در هر یک از مراحل قانوني )در صورت نیاز(.

ه( حصول اطمینان از نگهباني و حفاظت از اشیاء گرانبها، وسایط نقلیه موتوري، حیوانات زنده 
تحویل گرفته شده از فرستنده در طول مسیر حمل و به کار گیري مراقب براي حمل اشیاء و اوراق 
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گران قیمت، وسایط نقلیه موتوري و حیوانات زنده. 

ن( امضاء و تایید نسخ بارنامه در هنگام تحویل توسط خود و یا نماینده وي.

تبصره: صاحب کاال مکلف به پرداخت به موقع و کامل مبلغ کرایه حمل مندرج در قرارداد و یا 
بارنامه مي باشد و بایستي خسارات وارده به وسایط نقلیه و امکانات شرکت و اموال اشخاص ثالث 
ناشي از نوع محموله ) از جمله کاالهاي ویژه، خطرناک، حیوانات زنده و سریع الفساد( و یا به خاطر 
نقص در بسته بندي، لفاف بندي و عدل بندي آن و همچنین جبران خسارت وارده به وسایط نقلیه 
ریلي و امکانات شرکت و سایر محموالت که در اثر عدم مراقبت نماینده یا نمایندگان صاحب کاال 

در هنگام باربري، تخلیه و بارگیري وارد مي شود را جبران نماید.

2-22- اطالعات غیر قابل رویت و اندازه گیري کاال که صاحب کاال  در اظهارنامه اعالم مي کند.

3-22- روابط تجاري و مدني بین صاحب یا صاحبان کاال، فرستنده و گیرنده.

4-22- اثبات رخ دادن یکي از موارد تاخیر، عدم تحویل، تلف، تخریب، آسیب و فساد کاال در 
جریان حمل توسط صاحب یا صاحبان کاال که فراتر از توان و کنترل مدیریت شرکت و یا بدون هر 

گونه غفلت، قصور و تخلف کارکنان آن باشد.  

یا قضایاي غیر قابل جلوگیري )بروز جنگ، عملیات  5-22-  عوامل قهري، حوادث طبیعي و 
خرابکارانه، دستگیري و حبس تحت فرآیند قانوني، دستورها و محدودیت هاي اعمال شده توسط 
حکومت و نمایندگان آن، آتش سوزي و یا هر مخاطره بزرگ غیر قابل پیش بیني( به شرطي که 

ناشي از عمل کارکنان و افراد تحت کنترل شرکت نباشد.  

6-22- مشکالت ناشي از اجراي قوانین جاري کشور، تشریفات اداري و گمرکي، اجراي مقررات 
جلوگیري از قاچاق و قرنطینه و تاخیر در ترخیص کاال.

7-22- حمل کاالهایي با قبول مخاطره توسط صاحب کاال ) مگر آنکه صاحب کاال ثابت نماید 
که بخشي از تلف، تخریب، آسیب و فساد کاال به خاطر غفلت، قصور و تخلف کارکنان شرکت بوده 

است(.

8-22-  عدم اخذ مجوزهاي مورد نیاز توسط صاحب یا صاحبان کاال، فرستنده و گیرنده و عدم 
الصاق برچسب هاي الزم بر روي محموالت خاص توسط آنها.

9-22- بروز هر گونه تلف، تخریب، آسیب و فساد کاال به هر دلیل ممکن در صورتي که:
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الف( الزم باشد که شرکت، کاال را درخط تجاري-صنعتي متعلق به صاحب کاال یا خطوط ایستگاه 
جهت تخلیه )و یا شخص ثالث( مستقیما به صاحب یا صاحبان کاال تحویل دهد.

ب(و پس از آنکه واگن حامل کاال در نقطه مبادله واگن ها قرار گرفته، صاحب کاال قادر به پذیرش 
آن نمي باشد و این موضوع از طرف نماینده قانوني شرکت به صورت مکتوب به اطالع مالک خط 

صنعتي- تجاري رسیده باشد.

10-22-  بروز هر گونه تخلف، تخریب، آسیب و فساد کاال به هر دلیل ممکن در صورتي که:

الف( الزم باشد که کاال در خط تجاري صنعتي و یا خطوط ایستگاه متعلق به صاحب یا صاحبان 
کاال )ویا شخص ثالث( بارگیري شود.

ب( و یا قبل از زماني که واگن در نقطه مبادله به نماینده قانوني شرکت به صورت مکتوب تحویل 
گردیده باشد.

11-22- تلف، تخریب، کسر در حجم و وزن، نقص، آسیب و فساد طبیعي ناشي از یکي از موارد 
زیر:

الف( جنس، کیفیت و طبیعت کاال.

ب( قصور و یا غفلت صاحب یا صاحبان کاال )فرستنده و گیرنده، تایید کننده و یا نماینده آنها(.

ج( اطالعات اعالم شده و دستورهاي اشتباه فرستنده و گیرنده.

د( نقص و عیب نامشهود.

ه( عدم تناسب بسته بندي، عدل بندي و لفاف بندي یا نوع جنس.

22.12. وارد آمدن صدمه به کاال ناشي از:

الف( ضعف، در بسته بندي و عدل بندي.

ب( نوع جنس، کیفیت و طبیعت محموله.

ماده 23- رعایت ضوابط و قواعد قانوني مندرج در قانون تجارت و کنوانسیون هاي الزم االجراي 
ذیربط حمل و نقل ریلي کاال در خصوص اثبات تلف یا خسارت ظاهري و غیر ظاهري و اقامه دعوي 

مسئولیت علیه شرکت در مورد حدود مسئولیت شرکت ضروري است.
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 فصل سوم- وظایف و حدود مسئولیت شرکت هاي حمل و نقل ریلي مسافري
بنداول- وظایف و اختیارات شرکت

ماده 24- شرکت و یا نمایندگي مجاز آن موظف به تنظیم و صدور بلیت براي هر مسافر مطابق 
دستورالعمل مصوب هیئت مدیره راه آهن موضوع تبصره )4( ماده )8( قانون دسترسي آزاد به شبه 

حمل و نقل ریلي مي باشد.

تبصره: شرکت مکلف به رعایت بلیت صادره توسط نمایندگي مجاز آن مي باشد و چارچوب روابط 
آنها در قرارداد في مابین که به تایید راه آهن مي رسد تعیین خواهد شد. لزوم رعایت حقوق مسافر 

بایستي در این قرارداد تصریح شود.

ماده 25- شرکت مکلف است "منشور حقوق مسافر" از جمله در خصوص شرایط استرداد بلیط و 
نحوه بازپرداخت وجه آن در حالت هاي مختلف را به شرح مندرج در پیوست شماره )3( به اطالع 

مسافرین رسانده و کامال رعایت نماید.

ماده 26- شرکت مکلف است در خصوص شکایات مسافرین اقدامات زیر را به عمل آورد: 

الف( نصب صندوق هاي شکایت همراه با تابلوهاي مربوطه در تمامي ایستگاه ها و قطارها و یا 
ایجاد یک سامانه رسیدگي به شکایات الکترونیکي و اعالم جزئیات نحوه تماس.

ب(رسیدگي به شکایات واصله، ابالغ پاسخ به مسافر)شاکي( طي مهلت تعیین شده، رفع عیوب و 
نواقص و در صورت نیاز برخورد به خدمه خاطي. 

ج(پاسخگویي مسئول به کلیه دعاوي و شکایات طي مدت معین و یا ارسال آن به شرکت مسئول 
مربوطه و آگاه نمودن مسافر از آن.

ماده 27- شرکت موظف به رعایت موارد زیر در خصوص اطالع رساني به مسافران و راهنمایي 
آنها مي باشد:

1-27- تهیه و در دسترس قرار دادن مفاد اعالمیه هاي شرکت در مراکز فروش بلیط، قطارها و 
برخي ایستگاه هاي ذیربط.

تبصره: اعالمیه شرکت مطابق پیوست شماره )4( به صورت دوره اي )حداقل در هر فصل سال( 
تدوین شده و پس از تایید هیئت مدیره راه آهن منتشر مي گردد.

2-27- اطالع رساني در مورد نحوه تهیه بلیت حمل )مسافر و خود رو( و حمل توشه، به صورت 
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مراجعه حضوري و بر خط )ON LINE(، محل استقرار باجه ها و آژانس هاي )نمایندگي هاي 
مجاز( فروش در شهر هاي مختلف، شرایط لغو، ابطال و استرداد بلیت و پرداخت خسارت در چارچوب 

آیین   نامه ها و ضوابط و ابالغیه هاي راه آهن.

ایستگاه هاي مبداء بین راه و  3-27- اطالع رساني به موقع براي حرکت و توقف قطارها در 
مقصد.

ایجاد  صورت  در  رساني  اطالع  براي  مسافرین  تماس  شماره  و  هویتي  اطالعات  اخذ   -27-4
تغییرات عمده در برنامه حرکت قطارها بوسیله تلفن و در غیر این صورت ارسال پیام به دو وسیله 

.)Email(و پست الکترونیکي )message(پیامک

5-27- اطالع رساني در قطارها از موقعیت قطار در هر مسیر، مدت توقف در ایستگاه بعدي، آگاه 
کردن مسافرین از محل و مدت توقف براي نماز.

6-27- اطالع رساني حرکت قطارها و خدمات قابل ارائه به مسافرین از طریق باجه هاي اطالع 
رساني، برگه هاي جدول زمانبندي حرکت قطارها و تابلوهاي اعزام.

7-27- حضور خدمه در سکوي ایستگاه مبداء و راهنمایي مسافرین جهت تخصیص دقیق صندلي 
ها و جلوگیري از ورود اشخاص فاقد بلیت به قطار، ارائه خدمات راهنمایي توسط خدمه، به سمت 

صندلي و کوپه در مبداء و ارائه اطالعات مورد نیاز مسافرین در حین سفر.

8-27- هماهنگي با مامورین ایستگاه هاي بین راه براي سوار کردن مسافرین جدید و راهنمایي 
آنان به واگن هاي مسافري ذیربط.

9-27- اعالم ایستگاه هاي داراي خدمات تبدیل ارز مسافرین بین الملل.

10-27- نمایش اطالعات ذیل در تابلوهاي راهنما بر روي سکوها با هماهنگي راه آهن:

الف( زمان و حرکت قطارها

ب( نام و درجه کیفیت قطار )به صورت عدد( و شماره قطار.

ج( ایستگاه مقصد.

د( مسیر و حرکت.

ه( نوع خدمات قابل ارائه در قطار.
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و( خدمات جنبي و هزینه هاي ذیربط.

ز( میزان تاخیر و زمان حرکت جدید.

تبصره : اطالعات تابلوهاي راهنماي روي سکوها بایستي با تابلوهاي اعزام، پالک و مقصد واگن 
هاي مسافري و مطالب اعالم شده توسط بلندگوها یکسان باشد.

11-27- نصب اطالعات زیر بر روي واگن ها:

الف( شماره سریال واگن.

ب( درجه واگن ) به صورت عدد(.

ج( مبداء و مقصد.

د( نوع واگن )خواب، اتوبوسي، توشه، رستوران، خدمات و...(.

شهري  بین  قطارهاي  عمومي  اعالم  سامانه  توسط  ارائه  براي  الزم  اطالعات  اعالم   -27-12
شامل:

الف( خدمات موجود در قطار.

ب( نام و فاصله ایستگاه بعدي و مدت توقف قطار.

ج( تاخیرها و دالیل مربوطه.

د( خوشامدگویي و خداحافظي در مبداء و مقصد.

13-27- اعالم اطالعات الزم براي ارائه توسط سامانه اعالم عمومي قطارهاي بین المللي ) به 
زبان هاي انگلیسي، کشورهاي بین راهي و مقصد( شامل: 

الف( تغییر قطار )نوع قطارها و محل تغییر(.

ب( انواع تشریفات و مقررات گمرکي.

ج( کنترل گذرنامه )ایستگاه و یا در طول مسیر(.

د( ایستگاه هاي داراي تشریفات.
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ه(ایستگاه هایي که قطار در طول مسیر توقف مي نماید.

و( زمانهاي ورود به ایستگاه ها و مدت توقف.

14-27- تهیه و ارائه برگه هاي جداول زمان بندي، ارائه دهنده اطالعات مورد نیاز مسافرین 
قطارهاي اصلي )بین شهري و بین المللي( شامل:

الف( زمان حرکت و ورود قطارها )به وقت محلي(.

ب( خدمات موجود.

15-27-  نصب نمادهاي تصویري )عمدتا از نوع بین المللي( همراه با فلش و متن نوشتاري در 
سالن قطارها براي راهنمایي مسافرین حداقل شامل:

الف( جایگاه معلولین، خدمه، رستوران و سرویس هاي بهداشتي.

ب( سیگار نکشید، راه را بند نیاورید، نظافت را رعایت نماییدو...

ماده 28- شرکت مکلف به اعمال نظارت و کنترل هاي زیر در طول مسیر حمل مي باشد:

1-28- کنترل بلیت در طول سفر)ضمن رعایت اصل عدم ایجاد مزاحمت در شب مگر در مواقع 
خاص(.

2-28- نظارت کامل بر شستشو و تمیز نگاه داشتن دائمي و کامل موارد زیر:

الف( راهروها و کوپه ها.

ب( روکش صندلي ها، مالفه ها و رو بالشتي ها.

ج( سرویس هاي بهداشتي و خشک نگه داشتن کف آنها براي جلوگیري از لغزنده بودن و سقوط 
مسافرین.

3-28- نظارت بر امور تامین آب آشامیدني بهداشتي، در دسترس قرار دادن غذاي سالم، چاي و 
نوشابه نیم چاشت، صبحانه و برخي تنقالت به مقدار کافي. 

4-28-  نظارت بر تامین امکانات مورد نیاز سرویس هاي بهداشتي شامل آب، دستمال کاغذي، 
مایع دستشویي و غیره به مقدار کافي و تکمیل آنها در طول سفر.
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5-28- نظارت بر کنترل کیفي و کمي خدمات در حین سفر، رسیدگي براي رفع فوري عیوب و 
نواقص داخل واگن ها، توجه به شکایت هاي شفاهي مسافرین، رفع عیوب و نواقص ذیربط و ارتقاء 

سریع خدمات تعهد شده. 

6-28- کنترل جو رواني حاکم بر قطارها، کنترل مسافرین براي جلوگیري از هر گونه مزاحمت 
براي دیگران.

7-28- کنترل و اعمال مراقبت براي جلوگیري از سرقت اموال در قطار.

اعتراض  به  رسیدگي  و  استاندارد  غیر  همراه  بار  از  جلوگیري  مسافر،  همراه  بر  نظارت   -28-8
مسافریني که ورود غیر مجاز بار دستي همراه یک نفر به قطار موجب سلب آسایش و مزاحمت براي 
آنان شده است و جریمه نمودن فرد خاطي که از تقبل ورود بار همراه وي بنا بر شرایط و مقررات 

مصوب در مبداء خودداري شده، ولي رعایت نکرده است.

9-28- بازبیني سالن هاي مسافري و یافتن اجناس جا مانده مسافرین، ثبت آنها طي صورتجلسه 
و استرداد بار همراه)و یا توشه( مفقود شده به مسافر پس از یافتن آن.

ماده 29- شرکت موظف است نکات زیر را در مورد خدمه و کارکنان خود رعایت نماید:

1-29-  به کارگیري افراد واجد صالحیت به عنوان خدمه قطارها )مامورین حرکت، مدیریتي، 
نظارتي و خدماتي( که صالحیت آنها به تایید راه آهن رسیده باشد.

2-29-  به کار گیري خدمه کامال آشنا با زبان هاي انگلیسي و زبان کشور مقصد و اطالع رساني 
به زبان هاي مزبور در قطارهاي بین المللي.

آموزش  و  مسافرین  با  مودبانه  و  صحیح  برخورد  براي  قطار  خدمه  رفتاري  آموزش    -29-3
تخصصي براي اجراي دقیق کلیه وظایف محوله.

4-29-  اعمال پوشش متحدالشکل براي کارکنان عملیاتي و خدمه قطارها براي شناساندن بهتر 
آنها به مسافرین جهت مراجعه.

5-29- آموزش خدمه براي وضعیت هاي اضطراري و در اختیار داشتن دستورالعمل هاي الزم 
براي انجام عملیات تحت هر نوع وضع اضطراري.

ماده 30- شرکت مکلف به رعایت تعهدات زیر در صورت لغو یا تاخیر در حرکت قطار مي باشد:

1-30- استرداد بهاي بلیت یا در اولویت قرار دادن حمل مسافر در سفرهاي بعدي)بسته به تمایل 
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وي( در صورت لغو و یا ایجاد تاخیر طوالني در حرکت )بر اساس تشخیص راه آهن( قطار رفت به 
هر دلیل قبل از انجام سفر.

2-30- استرداد بخشي از بهاي بلیت در صورت تاخیر محدود در حرکت قطار به تشخیص راه 
آهن.

3-30- تهیه وسیله نقلیه جایگزین و یا اسکان شبانه مسافرو یک وعده غذاي رایگان در صورت 
لغو سفر و یا تاخیرطوالني " قطار برگشت ".

4-30- تهیه وسیله جایگزین، تامین یک وعده غذاي رایگان در صورت تاخیرطوالني قطار در 
رسیدن به مقصد و از دست دادن وسیله نقلیه بعدي در مقصد. 

ماده 31- شرکت موظف است موارد ذیل رادرخصوص بار همراه و توشه مسافر رعایت نماید. 

1-31-  تعیین و اعالم مشخصات  بار همراه  و غیرهمراه ) توشه( بازدید ازمحتویات و میزان 
سالمت توشه درحضور مسافر ، حفظ سالمت توشه در طول سفر و تحویل دادن آن به مسافر در 

مقصد.   

2-31- تذکر دادن به مسافر در صورت مشاهده نقص در بسته بندي و کمک نمودن به وي  
براي رفع آن. 

3-31- انجام اقدامات ذیل در صورت ایراد صدمه به بار توشه ) که درسند توشه عیب و نقص 
مربوطه درمبدا ثبت نگردیده و به سبب اهمال عوامل راهبري قطار ، نقص فني وسیله نقلیه و یا 

شخص ثالث تحقق یافته است.(     

الف- پذیرش درخواست مسافر براي تنظیم صورت مجلس  خسارت درمقصد  طي یک مهلت 
قانوني تعیین شده . 

ب- پاسخگویي سریع به ادعاي غرامت. 

4-31- پرداخت غرامت بابت گم کردن و ایراد صدمه بارهاي توشه ) از جمله درب به درب بنا 
به مقررات مورد عمل راه آهن.(  

5-31- انجام امور باربري در محوطه و تخلیه و بارگیري  بارهاي توشه بطور رایگان.

6-31- حمل بار توشه و یا خودرو با قطار هاي بعدي درصورت عدم امکان حمل در روز حرکت. 
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7-31- بیمه نمودن بارهاي همراه ، توشه وخودرو و آالت ناقله ریلي در مقابل آتش سوزي و 
حوادث.   

ماده 32- شرکت مکلف است اقدامات ذیل را براي تامین سالمتي و ایمني مسافرین انجام دهد.

1-32- تامین سالمت فیزیکي مسافرین و اموال آنها ازطریق طعمه گذاري و سم پاشي براي 
جلوگیري ازورود حیوانات موذي و حشرات به قطارها حین توقف در مبدا  و یا مقصد.  

هاي  سرویس   ، راهروها  درون  اجزاء  و  قطعات  سالمت   حفظ  از  اطمینان  حصول    -32-2  
بهداشتي ، پله ها، دربها ،  قفلهاي ورودي و خروجي.  

3-32- بیمه نمودن کلیه مسافرین وهمچنین پرداخت مابه التفاوت پوشش بیمه و مبلغ دیه، فوت 
و یانقص عضو مسافرین دراثر سوانح و همچنین پرداخت  مابه التفاوت پوشش بیمه و هزینه هاي 

درمان واز کار افتادگي جزیي و کلي پس از صدور راي از طرف مراجع قضایي و ذیصالح. 

4-32- اقدام سریع در مواقع بروز حوادث طبیعي  و سوانح براي کنترل رواني مسافرین سالم ، 
پیاده و جابجا نمودن آنان به مکان امن، تامین جا و استراحتگاه موقت تا رفع مشکل.

5-32- اعزام فوري مصدومین حوادث به نزدیکترین بیمارستان و بستري نمودن آنها.  

بخاطر سوانح و   ( مانده  راه  در  براي رساندن مسافرین قطار هاي  نقلیه  تامین وسایل   -32-6
حوادث( به مقصد ویا بازگردندن آنها به به مبدا درصورت پیش بیني طوالني بودن مدت بازسازي 

خط و باز شدن آن توسط مسئولین راه آهن. 

7-32- تامین امکانات مورد نیاز معلولین و سالمندان در قطارها. 

8-32- تامین خدمات و فوریت هاي پزشکي بر روي قطارها. 

ماده 33- شرکت موظف به بازپرداخت بهاي کامل بلیت در صورت درخواست مسافر براي ابطال 
در موعد و شرایط مقرر در آیین   نامه استاندارد هاي خدمات مصوب هیئت مدیره راه آهن مي باشد. 

ماده 34- شرکت مکلف به ارائه خدمات مطابق موارد مندرج در روي بلیت ها ، اعالمیه ها و موارد 
مطرح در این آیین   نامه مي باشد. 

بند دوم- حدود مسئولیت شرکت 

ماده 35- شرکت در برابر خدمات حمل مسافر ، بار همراه و توشه پس از صدور بلیت و یا تحویل 
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گیري بار توشه مطابق با قوانین و مقررات مصوب مورد عمل راه آهن مسئولیت مستقیم دارد. 

ماده 36- شرکت در خصوص موارد ذیل تکلیف و مسئولیتي ندارد:

1-36- عدم تقبل ورود بار دستي همراه به قطار بخاطر یک یا چند مورد  زیر: 

الف- عدم سهولت در جابجایي در قطار. 

ب- بزرگتر بودن از محل تعبیه شده براي بار همراه. 

ج- خطرناک بودن بار همراه) طبق مقررات مورد عمل راه آهن( 

د- سنگین تر بودن ، تعداد زیادتر و بیشتر بودن حجم بار همراه از فضاي تعلق گرفته براي یک 
مسافر. 

ه- سلب شدن آسایش مسافرین.

و-احتمال آسیب رساندن به وسیله نقلیه ریلي. 

2-36- قبول نکردن بار توشه و یا خودرو در اولین قطار به خاطر یک ویا چند عامل زیر: 

الف- اسلحه و مهمات ، مواد منفجره و مواد آتش زا و سوختني. 

ب- مواد سمي،  اسیدي، بیماري زا و بدبو و مواد و وسایل رادیو اکتیو. 

ج- حیوانات بزرگ اهلي و یا حیوانات وحشي. 

د-مواد فاسد شدني. 

ه- بسته بندي و عدل بندي نامناسب. 

و- عرضه زیاد بار ) به لحاط حجم و یا وزن زیاد( به نسبت استاندارد حمل همراه مسافر. 

ز- نبودن جاي خالي در واگن توشه.

ح- کندي بارگیري و ایجاد احتمال تاخیر در حرکت قطار .

ط- مزاحمت و اشکال براي سایر بارها.
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ي- تکمیل بودن واگن هاي حمل خودرو. 

ک- موجبات و مقتضیات خاص به تشخیص خدمه قطار.

ماده 37-  شرکت در موارد ذیل در مقابل مسافرین مسئولیتي ندارد:

1-37- هرگونه اشتباه شخصي مسافرین و عواقب ناشي از آن ، افتادن و صدمه دیدن مسافر در 
اثر غفلت او. 

عدم  نتیجه  ودر   ( اراده خویش  به  مسافرت  از  بخشي  انجام  از  مسافر  کردن  2-37- صرفنظر 
استرداد مابه التفاوت بهاي بلیت(. 

3-37- تقصیر و یا قصور مسافر در انجام وظایف و مسئولیت هاي خود در موارد زیر: 

الف- عدم تهیه و یا عرضه بلیط و یا قبض توشه معتبر ) غیر مخدوش ، بدون قلم خوردگي ، 
همنام با مسافرین( در نتیجه عدم حمل و یا رسیدگي نکردن به ادعاي مسافر. 

ب- درخواست تخفیف پس از صدور بلیت.

ج- مفقود کردن بلیت المثني. 

د- به موقع سوار قطار نشدن در مبدا و یا ایستگاههاي بین راه .

ه-عبور نمودن از خط قرمز روي سکوي مسافري قبل از توقف کامل قطار.

و-عدم ارائه کارت شناسایي معتبر و یا اصل شناسنامه و الشه بلیت و یا بارنامه و همچنین عدم 
مراجعه به موقع ) ظرف مدت مقرر پس از سفر مطابق آیین   نامه استاندارد هاي خدمات مصوب 

راه آهن(  براي دریافت غرامت.

ز- درخواست مسافر براي ابطال بلیت و بازپرداخت کامل و یا بخشي از بهاي آن پس از موعد 
مقرر ) مطابق آیین   نامه فوق(.

ح-سوار شدن به قطار غیر مرتبط با بلیت خریداري شده درایستگاه ) مبدا و یا بین راه ( به خاطر 
عدم هماهنگي با مامورین قطار و ایستگاه. 

ط- دیر رسیدن به ایستگاه پس از زمان مقرر) به ویژه در سفر هاي بین المللي(. 

براي  آنها  تحویل  و  بارنامه  هنگام صدور  به  وخودرو  محموالت  واقعي  ارزش  اظهار  عدم  ي- 
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پوشش کامل بیمه  آتش سوزي و حوادث. 

ک- تهیه شکواییه پس از تحویل گیري توشه بدون اعتراض و شکایت در مقصد ) به لحاظ عدم 
رعایت مهلت قانوني مطابق آیین   نامه استاندارد هاي خدمات(.

ل- عدم مراجعه براي تحویل گیري توشه طي مهلت قانوني ) مطابق آیین   نامه استاندارد هاي 
خدمات( 

4-37- توقف و یا تاخیر قطار در اثر یکي از عوامل زیر: 

الف- حوادث قهري و یا طبیعي.

ب- رفتار شخص ثالث که موجب توقف قطار شود ) نظیر خود کشي، بازي کودکان روي خط، 
نقض عمومي مقررات توسط اشخاص ثالث ( . 

ج- اعتصابات حمل و نقلي که قبال مسافر از آن آگاه  شده باشد. 

د- سرایت آتش سوزي بیروني به قطار. 

ه- حمل کاالهاي ممنوع ، غیر مجاز و خطرناک توسط مسافر) بدون اطالع شرکت( .

و- مسدودي خطوط به دلیل درخواست وضعیت فوق العاده و بحراني مسئولین کشوري و لشکري

5-37- امور زیر که ناشي از رفتار و یا درخواست مسافر مي باشد:

الف- منع شدن مسافر از ادامه سفر و عدم استرداد مابه التفاوت کرایه حمل به خاطر رفتار هاي 
آشوبگرانه ، توهین آمیز ، پرخاشگرانه و یا رفتار هایي که شدیدا موجب سلب ایمني ، خالف شئونات 

اسالمي و یا آسایش سایر مسافرین شود.

ب- تامین جا براي مسافري که بدون تامین بلیت و یا با بلیت غیر معتبر سوار قطار شده است ) 
در عین حال که بهاي بلیت و جریمه از او اخذ شده ولي جاي خالي و غیر ذخیره شده براي استفاده 

وي وجود نداشته باشد( 

ج- استرداد ،تعویض و تادیه بهاي بلیت در صورت غیر معتبر و مخدوش بودن آن .

د- فروش ویا تامین بلیت جدید در صورت لغو و استرداد بلیت قبلي .

ه- عدم پرداخت غرامت تاخیر قطار قبل از حرکت درصورت مطلع بودن مسافر از احتمال تاخیر 
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قطار قبل از حرکت و یا طرح درخواست پس از مهلت قانوني) مطابق آیین   نامه استاندارد هاي 
خدمات( .

و- جریمه شدن ) و یا حتي منع شدن از ادامه سفر( بدلیل عرضه نکردن بلیت معتبر. 

ز- تادیه بهاي بلیط یا کرایه باقیمانده درصورت تخطي مسافر از مقررات و یا پیاده شدن از قطار 
حسب دستور پلیس و مقام امنیتي و یا قضایي.

ح- ممانعت از حمل بخشي از کاالهاي همراه و یا توشه از طرف گمرک ) در سفر هاي بین 
المللي( و یا سازمانهاي ذیربط. 

ط-به سرقت رفتن بار دستي و اموال و اشیاء مسافر در اثر عدم مراقبت کافي وي.

ي -مفقود شدن طال،  جواهرات ، اشیاء قیمتي و اوراق بهادار همراه مسافر و یا در بسته هاي 
توشه که اظهار نشده و یا مراقبت نشده باشد.  

ک- حمل مجدد رایگان بار توشه به مقصد ) درمحل درب به درب( پس از عدم تحویل گیري از 
مامورین در آدرس مذکور دربارنامه.

ه- ورود حیوانات اهلي ، خانگي و کوچک به بخش مسافري قطار ) مگر آنکه اجازه آن قبال  اخذ 
شده باشد( .

6-37-کسر و نقص و خسارت وارده به توشه ناشي از: 

الف- خواص جنس. 

ب- ضعف بسته بندي و لفاف بندي. 

ج- عدم تناسب بسته بندي و لفاف با نوع جنس .

د- عدم رعایت اصول باربندي و عدل بندي .

ه- ترخیص دیرهنگام.

7-37-  کسر و نقص و خسارت وارده درصورت : 

الف- سالم و دست نخورده بودن ظاهر عدلها ، لفافها ،صندوق ها و بسته ها . 
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ب- تنظیم اظهار نامه خالف واقع. 

8-37- پرداخت غرامت توشه درصورت: 

الف- تحویل گیري و عدم تقاضاي ثبت و تنظیم صورت مجلس خسارت.

ب- عدم مراجعه براي دریافت غرامت طي مهلت قانوني پس از تنظیم صورت مجلس خسارت ) 
مطابق آیین   نامه استاندارد هاي خدمات(.

9-37- امور زیر بصورت کلي و مطلق: 

الف- پرداخت غرامت بابت از دست دادن تبعي وسیله نقلیه بعدي و یا ذخیره محل اقامت در اثر 
تاخیر کوتاه مدت قطار )مطابق آیین   نامه استاندارد هاي خدمات(.

ب-جابجایي مسافر بین ایستگاه هاي راه آهن در کالن شهر ها به غیر از وسیله نقلیه راه آهن ) 
از طریق مترو، اتوبوس و غیره( .

 ج- باربري بار دستي همراه مسافر در محوطه ایستگاه هاي مبدا و مقصد و همچنین در قطار .

د- مراقبت  و سرکشي به حیوانات زنده در انبار و یا واگن توشه. 

ه- تشخیص احراز هویت تسلیم کننده قبض توشه در انبار توشه مقصد .

ماده 38- این آیین   نامه مشتمل بر 38 ماده و 6 تبصره و 4 پیوست به تصویب رسید و هرگونه 
اصالح و تغییر بعدي آن به تصویب هیئت مدیره راه آهن خواهد رسید. 
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پیوست شماره 1

منشور حقوق صاحب ) ان ( کاال 

شرکت هاي حمل ونقل ریلي باري موظفند موارد ذیل را براي صاحبان کاال فراهم نمایند: 

الف- حمل ایمن و سالمت کاال تا مقصد. 

ب- ارائه خدمات و رفتار مناسب مامورین و خدمه قطارها در قبال فرستنده و گیرنده و نماینده صاحب کاال. 

ج- ارائه تجهیزات و امکانات سالم و مناسب .

2- حق کسب به موقع اطالعات مورد نیاز حمل ) اعالمیه هاي صادره( و تغییرات مربوطه ) نظیر امکانات 
و تجهیزات قابل دسترسي ، تعرفه ها ، مقررات و ضوابط حمل ، بارگیري و تخلیه ، غرامات ، انواع حمل 

،طبقه بندي محموالت وغیره(. 

3- حق انصراف از حمل و استرداد کاال و یا تغییر مسیر و مقصد حمل ) مشروط بر شروع نشدن حمل ( 
برابر مقررات الزم االجراي مربوط.

4- حق تغییر مسیر و مقصد حمل پس از شروع حمل)مشروط بر قبول تغییر در کرایه حمل( برابر مقررات 
الزم االجراي ذیربط. 

5- حق دریافت پاسخ قبول کتبي از طرف شرکت در باره علل عدم انجام بخشي از تعهدات مندرج در 
این آیین   نامه و یا متن قرارداد منعقده. 

6-  حق درخواست تنظیم صورت مجلس براي تعیین خسارت کاالهایي که در وضع ظاهر و مقدار آن 
تغییراتي حاصل شده باشد و درخواست غرامت بر اساس آن طي مهلت قانوني. 

7- حق طرح دعوي و ارجاع دعوي به داور مرضي الطرفین و در صورت نیاز حق ارجاع به مراجع باالتر 
قانوني. 

8-حق برخورداري از فضاي رقابتي و نبود تبعیض غیر تعرفه اي. 

9- قابلیت برگشت اشتباه در حساب کرایه حمل و هزینه هاي متفرقه آن. 

10- حق پیگیري وضعیت کاال از موقع تحویل دادن به شرکت و صدور بارنامه درمبدا تا تحویل گیري 
درمقصد.
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پیوست شماره 2
اعالمیه شرکت هاي حمل و نقل باري

ظرفیت واگن هاي در دسترس)حجمي و وزني ( . . 1

مسیر هاي ریلي که شرکت در آنها فعال مي باشد .. 2

حمل انواع کاالهاي عمومي ) و بصورت انبوه و محدود و همچنین داخلي ، بین المللي و ترانزیت( . 3
قابل و غیر قابل حمل توسط شرکت. 

حمل خرده بار، ترکیبي ، درب به درب ، کانتینري، نسیه و پس کرایه ، حجیم و سبک قابل و غیر . 4
قابل حمل توسط شرکت .

حمل حیوانات زنده ، اجناس گرانبها، وسایل نقلیه موتوري ) نظیر خودرو( و غیر موتوري   ) نظیر . 5
دوچرخه(، کاالهاي فاسدشدني قابل و غیر قابل حمل توسط شرکت . 

حمل ویژه ) نگله هاي ترافیکي سنگین و یا حجیم بیش از فضاي گاباري( و خطرناک  ) منفجره، . 6
محترقه، مواد شیمیایي( قابل و غیر قابل حمل توسط شرکت. 

حمل کاالهاي نیازمند واگن هاي ویژه) کمر شکن، یخچال دار و غیره( .. 7

تغییر مقصد و یا مسیر حمل ) و به تبع آن تغییر مبلغ کرایه حمل به تناسب( .. 8

انواع کاالهاي غیر قابل حمل طبق قوانین و مقررات کشوري. . 9

بسته بندي ، عدل بندي ، لفاف بندي و باربندي مناسب ) و یا نامناسب( به تفکیک انواع محموالت . 10
قابل حمل توسط شرکت. 

باربندي انواع محموالت حسب گاباري مجاز به تفکیک هر مسیر راه آهن. . 11

نقلیه 21.  وسایل  و  زنده  ،حیوانات  گرانبها  اجناس  نظیر   ( نگهباني  و  مراقبت  نیازمند  ویژه  محموالت   
موتوري( .

 طول  مسیر  قابل  محاسبه براي اعمال در  تعرفه حمل ) در اسکله  ،بارانداز،  خطوط فرعي و خطوط 31. 
اصلي( .

امور اداري : تحویل گیري ، تحویل دهي ،  تنظیم اظهار نامه و صدور بارنامه و سایر موارد ذیربط .. 14
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 امور خدماتي: باربري، پلمپ کردن ، باربندي، توزین ، تخلیه  و بارگیري و غیره با امکانات و در 51. 
محوطه هاي متعلق به شرکت. 

 اجاره تجهیزات: وسایل تخلیه و بارگیري، قپان، جرثقیل و لیفت تراک و غیره. 61. 

 اجاره امکانات: اجاره انبار ، خط فرعي تجاري ،  خط توقف و  پارکینگ وسایط نقلیه در محوطه هاي 71. 
شرکت و یا در اختیارآن.   

مانور براي تشکیل قطار. . 18

تنظیم و اعزام قطار هاي برنامه اي و مستقیم. . 19

 در اختیار قراردادن واگن درایستگاههاي بین راه.  02. 

 توزین مجدد در طول مسیر و یا درمقصد بنابر درخواست یکي از طرفین قرارداد و تغییر در کرایه 12. 
حمل براساس آن. 

تنظیم قطار برنامه اي و یا مستقیم براي اعزام ) بابت قطار هایي که کال به یک فرستنده تعلق دارد( .. 22

تحویل دهي بار براي صدور بارنامه محموالت ارائه شده به انبار و یا محوطه شرکت در مبدا و بارگیري . 23
آنها. 

تحویل گیري بار در مقصد و تخلیه واگن ها. . 24

بارگیري واگن هاي اختصاص یافته ) در انبار و یا محوطه متعلق به صاحب )آن( کاال(.. 25

انجام مراحل قانوني اداري و اخذ مجوز هاي ذیربط درمبدا، مقصد و طول مسیر حمل.  . 26

طرح هرگونه شکایت و یا دعوي حقوقي .. 27

درخواست تهیه صورت مجلس براي ادعاي خسارت. . 28

حویل دهي و یا تحویل گیري که پس از آن مشمول حق انبارداري مي شود. . 29

وقف کاال در انبار و یا بارانداز که پس از آن شرکت اختیار به حراج گذاردن آن را خواهدداشت. . 30

اخذ بقیه وجه حاصل از حراج بار توسط شرکت ) درصورت عدم مراجعه به موقع براي تحویل گیري(.. 31

حق انبارداري بابت عدم بارگیري به منظور بارنامه و درنتیجه توقف واگن خالي بیش از مهلت قانوني.  . 32

حق توقف واگن خالي به خاطر عدم بارگیري آن توسط فرستنده.. 33
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حق توقف واگن باردار به خاطر عدم صدور مجوز اعزام توسط فرستنده.. 34

حق توقف واگن باردار بخاطر عدم تخلیه واگن هاي باردار درمقصد. . 35

کندي انجام مراحل قانوني اداري و اخذ مجوز هاي ذیربط در مبدا ، مقصد و طول مسیر.. 36

کاالهاي مفقودي ، کسر بیش از حد نصاب طبیعي ) افت ، ریخت و پاش ، کسر وزن و حجم در اثر . 37
عوامل جوي( نقص، آسیب دیدگي محموله.

انصراف، قصور وعدم انجام کامل تعهدات طرفین درهر مرحله از اجراي قرارداد.. 38

ارائه اطالعات نادرست به طرف مقابل و بروز خسارت ناشي از آن. . 39

انبارداري، . 40 ریلي حین  زیرساخت  و  تجهیزات  ریلي،  نقلیه  وسایط  به محموالت،  آمدن خسارت  وارد 
باربري، حمل ، بارگیري و تخلیه مربوط به شخص ثالث و یا راه آهن. 

بهاي اعاده سالمت کامل محموله یا تامین کسري جنس و مقدار تلف شده کاال و یا قیمت مشابه . 41
کاالي اولیه. 

مبلغ جبران خسارت پرداختي به شخص ثالث ) ناشي از تاخیر درتحویل دهي کاال(.. 42

مبلغ پرداختي بابت رفع خسارت وارده بر واگن ها ، کاالهاي شخص ثالث و یا زیرساخت ریلي. . 43

میزان غرامت بابت ایجاد هرگونه تاخیر درحمل توسط هریک از طرفین قرارداد ) به تفکیک حجم . 44
محموله ، مدت تاخیر، نوع و طول مسیر(. 

شرایط ارائه تخفیف و مبالغ ذیربط به انواع حمل و محموالت.. 45

 نحوه مراجعه به داوري مرضي الطرفین.64. 
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پیوست شماره 3
منشور حقوق مسافر

شرکت هاي حمل ونقل ریلي مسافري موظفند در برابر دریافت وجه بابت بلیت موارد زیر را براي 
مسافرین تامین نمایند:

الف-سفر ایمن و راحت متناسب با نوع و درجه قطار. 

ب- رفتار مناسب مامورین در ایستگاه ها و قطار.

ج-ارائه خدمات مناسب با امکانات و تجهیزات سالم و نظیف.

2-اطالع رساني این منشور به روش هاي مختلف توسط شرکت به عموم مردم و مسافرین.

3-محسوب شدن بلیت مسافري به عنوان قرارداد حمل که با صدور بلیت و بر اساس مفاد آن 
مسافر   

 داراي حقوق متقابل طي مدت حرکت از مبدا تا مقصد مي شود.

4 - تابع ضوابط قانوني ویژه بودن بلیت هاي الکترونیکي و اینترنتي

5- اطالع رساني مفاد این آیین   نامه و اعالمیه هاي صادره از طریق مطالب روي بلیت ، بروشور 
ها، اعالمیه ها ، نشریات و رسانه هاي همگاني،تابلو هاي ورود و اعزام قطارها، باجه هاي اطالع 

رساني و برگه هاي جداول زمان بندي حرکت قطارها.

6-ثبت شکایت هاي ناشي از ضعف کیفي خدمات و رفتار ناشایست خدمه قطارها، رسیدگي فوري 
به آنها و اطالع رساني به شاکي و جبران آن درصورت لزوم. 

7-لزوم ثبت اطالعات توشه ) درصورت مراجعه مسافر و وجود امکان حمل ( شامل تعداد، نوع 
توشه تحویلي و ارزش اظهار شده طي یک سند صادره. 

، نقص عضو و جراحت  به فوت  بروز سانحه منجر  8-شمول گستره مسئولیت شرکت درقبال 
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مسافرین و یا تحمیل خسارت به بار همراه و توشه آنها، مشروط بر ارتباط سانحه یا نقص و عدم 
کارایي وسیله نقلیه و یا ضعف خدمات ، اشتباه و غفلت خدمه و یا سایر اشخاص حقیقي و یا حقوقي 

که شرکت مسئول آنها نیزمي باشد. 

9-پرداخت غرامت به مسافرین درقبال خسارت هاي وارده ) حسب نوع خدمات حمل ( که شرکت 
در برابر آنها مسئولیت دارد از طریق پوشش بیمه و یا تامین مستقیم مبلغ جبراني خسارت وارده ، 

مبلغ غرامت را حسب قوانین جاریه کشور ، دادگاهها ،محاکم داوري ، قرارداد في مابین

)شرکت و مسافر( و یا اظهار نامه توشه معین مي نماید. 

10 -ارائه خدمات اضطراري نظیر کمک هاي اولیه و امداد پزشکي در حین سفر با قطار. 

11 -ارائه خدمات امدادي پس از وقوع حوادث قهري و طبیعي و یا سوانح سنگین در حین سفر و 
رساندن مسافرین آسیب دیده به نزدیکترین درمانگاه و یا بیمارستان و انجام خدمات پزشکي سرپایي 

و یا بستري نمودن آنها درصورت نیاز و تامین محل سکونت براي سایر مسافرین تا رفع مشکل.

12-تامین اقامتگاه و یا خوابگاه مناسب و وسایل حمل ونقل بین ایستگاه مبدا و مقصد مسافرین 
درصورت مسدودي موقت خط به هر علت. 

13-ارائه خدمات به مسافرین با کیفیت بي عیب و نقص ) به استناد آیین   نامه استاندارد هاي 
خدمات مصوب هیئت مدیره راه آهن(.

14-تامین نیاز هاي اولیه مسافرین نظیر آب آشامیدني ، سرویس هاي بهداشتي تمیز و مجهز به 
وسایل شوینده ، مواد غذایي سالم ودر حد کفایت.

15-انتخاب دقیق کارکنان و آموزش دستور العملهاي  اجرایي و اخالقي ) به ویژه وظایف آنها 
در قبال مسافرین و روش هاي کمک به افراد با ضعف هاي حرکتي( و نظارت مستمر بر رفتار آنها. 

16- استرداد بخشي از بهاي بلیط بخاطر تنزل کیفي خدمات از درجات باالتر به پایین تر ) ناشي 
از ضعف سرویس هاي  تهویه( و یا تغییر اجباري جا، لغو برنامه رفت و برگشت قطار ) به استناد آیین   

نامه استاندارد هاي خدمات مصوب هیئت مدیره راه آهن(.

17-بازپرداخت بخشي از بهاي بلیت درصورت تاخیر قطار ) به استناد آیین   نامه استاندارد هاي 
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خدمات مصوب هیئت مدیره راه آهن( .

18-مطلع نمودن به موقع مسافر درصورت بروز تغییر دربرنامه حرکت قطارها به هر روش ممکن. 

19-اولویت دادن به اعزام مسافر جامانده دربین راه ) حتي در اثر غفلت وي(.

20-ارائه تخفیفات در مبلغ بلیت نوباوگان و کودکان خرد سال به تعداد معین در هر کوپه.

21-تضمین امنیت شخصي مسافرین درقطار.

22- استرداد اشیاء بجا مانده درقطار ) پس از باز کردن بسته ها و وارسي محتویات(.

نام  عمومي  اعالم  و  سالمندان  و  معلولین  براي  الزم  تجهیزات  و  امکانات  برخي  ارائه   -23
ایستگاههاي داراي امکانات الزم براي مسافرین داراي مشکل حرکتي و تعیین امکانات مربوطه .

24- د ارا بودن مسافرین از حق دریافت پاسخ مستدل از طرف شرکت در برابر طرح دعوي و یا 
شکایت طي مدتي محدود )و یا ارسال دعوي و شکایت مطروحه به شرکت  مسئول مستقیم و آگاه 

نمودن مسافر از این عمل (

25-انجام یکي از موارد زیر ، بنا به تمایل مسافر در صورت )لغو حرکت قطار ،تاخیر طوالني و یا 
انجام نشدن بخشي از سفر (

الف( استرداد بهاي بلیت استفاده نشده.

ب( تحقق سفر از طریق قطار یا وسیله نقلیه دیگر و یا توسط قطار از مسیر جایگزین ) در اولین 
فرصت ممکن و یا فرصت هاي بعدي بنا به در خواست مسافر (
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پیوست شماره 4
اعالمیه شرکت هاي حمل و نقل ریلي مسافري 

مفاد مقررات، ضوابط، شرایط، روش ها و مشخصاتي که )طبق موارد ذیل( مي بایست شرکت 
نسبت به تهیه و تنظیم آنها به صورت دوره اي مبادرت کرده و پس از تایید توسط راه آهن آن را 

در قالب مجموعه اي مدون و به صورت گسترده منتشر نماید:

مشخصات دقیق نوع قطارها و خدمات حمل مربوطه و قابل عرضه به مسافر حسب طبقه بندي 
هاي شرکت نظیر:

الف( کیفي)درجه 2 ،یک، لوکس و...(

ب( نوع جا ) 6 تخته ،4 تخته، اتوبوسي و ...(

ج( نوع سفر ) عادي ، اکسپرس ، فوق العاده و ...(

د( سیستم تهویه ) سرمایش،گرمایش و.....(

2-  امکانات موجود در ایستگاه هاي مبدا و مقصد ) پارکینگ خودرو ،آسانسور و رمپ، فروشگاه 
و تریا، آژانس کرایه خودرو ، چرخ دستي ، صندوق امانات و...( و محل استقرار آنها .

امکانات موجود در قطار حسب نوع بلیت ) وسایل صوتي ، تصویري ،امکانات ارتباطاتي و اینترنتي 
، روزنامه  و مجله و....(.

امکانات در دسترس افراد سالمند و داراي مشکالت حرکتي و عصبي )صندلي چرخدار ، توالت 
فرنگي و...(.

انواع خدمات کمک رساني قابل عرضه در قطار و ایستگاه ها و نحوه ثبت درخواست مسافر .

تنوع غذایي ، قیمت هاي مربوطه )با ذکر موارد رایگان ( ، نوع سرو در کوپه و یا واگن رستوران، 
ساعات ارائه خدمات ذیربط- تنوع تنقالت و نوشیدني ها، قیمت ها و نحوه عرضه.

انواع خدمات )خدمات پزشکي و امداد، سرویس حمل درون شهري،کیوسک اطالع رساني ، باجه 
خودپرداز، بانک و....(.
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محل هاي قابل استقرار بار دستي رایگان همراه مسافر در قطار - اوزان و اندازه هاي مجاز براي 
اشغال .

نحوه و محل تحویل )دهي یا گیري ( امانات و اشیاء گمشده در ایستگاه هاي مختلف و کرایه 
هاي ذیربط حسب مدت، نوع و حجم کاال.

آدرس آژانس هاي مسافرتي داراي خدمات فروش ریلي در شهرهاي مختلف.

توشه در شهرهاي مختلف  و  بلیت  یا عوامل مجاز فروش  و  بلیت شرکت  محل هاي  فروش 
)نشاني محل، تلفن و...( .

اطالعات مندرج در بلیت معتبر باز ) نام شرکت، نام صادر کننده بلیت )به صورت شناسه( ،مبدا و 
مقصد معین، مبلغ مسیر حمل، سطح کیفي خدمات معین، تاریخ اعتبار(.

مشخصات بلیت معتبر تامین شده )عالوه بر اطالعات بند فوق شامل نام و هویت مسافر، شماره 
قطار، سالن و صندلي، تاریخ سفر و ساعت حرکت قطار(.

تعیین شرایط خاص حمل راجع به :

الف( نحوه خرید و تامین بلیت خاص.

ب( بلیت الکترونیکي و اینترنتي.

ج( بلیت توریستي ، فصلي و گروهي.

د( بلیت تخفیف دار.

ه( بلیتي که روش هاي خاص پرداخت شده باشد.

و( بلیتي با دو درجه کیفیت حمل در طول سفر.

ز(اشغال چند صندلي با یک بلیت.

ک(سفر کودکان با سنین کمتر از حداقل مجاز.

ل(استرداد بلیت هاي خاص و بهاي مربوطه.

م( بلیت المثني حمل مسافر و خودرو.
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CIP وVIP ن( بلیت

15-نحوه ذخیره بلیت با پرداخت هاي اجباري )خدماتي با کف قیمت بلیت( یا اختیاري ) خدماتي 
بیشتر با کیفیتي باالتر(.

16-نحوه تهیه بلیت )تامین شده در موقع خرید و یا قبل از سفر و همچنین باز ( و نحوه تامین 
بلیت باز در موقع مقتضي.

17-شرایط نامعتبر بودن بلیت ) مثال به سبب دستکاري در اطالعات مندرج، خرید از محل هاي 
غیر مجاز، تامین نشدن بلیت، ناخوانا و یا مخدوش بودن اطالعات، جعلي بودن، صادر نشدن به نام 

مسافر و..(.

18- نحوه درخواست و چگونگي تهیه بلیت هاي خاص )مدت دار فصلي، مسافرت گروهي و...( 
اعالم مزایا و معایب مربوطه، نحوه انصراف )محدود یا کلي( و مهلت هاي قانوني.

19- نحوه ذخیره، خرید، ابطال، استرداد، صدور المثني، چاپ بلیت و پرداخت مبلغ خسارتي بلیت 
از طریق خدمات برخط )online ( و کیوسک.

20- نحوه برخورداري مسافر از تغییر درجه بلیت در تمام و یا قسمتي از مسافرت ) در صورت 
وجود جا در قطار، موافقت رئیس قطار، پرداخت مبلغ مابه التفاوت مربوطه با ذکر اینکه مثال مابه 

التفاوت از درجات باالتر به پایین تر قابل استرداد نیست .

21- شرایط استفاده از بلیت تخفیف دار )کودکان ،ایثارگران و...( .

22- نحوه پرداخت خرید بلیت از طیق شبکه بانکي و اینترنتي .

23 - چگونگي رسیدگي به مفقود شدن بلیت مسافر در  قطار ، و یا جا ماندن بلیت در ایستگاه 
مبدا )به جز سفرهاي بین المللي(.

24- شرایط صدور بلیت المثني بابت بلیت هاي مفقود شده و یا به سرقت رفته )بدون استرداد 
وجه (حمل مسافر و خودرو.

25- شرایط دریافت تخفیف در بهاي بلیت براي افراد خاص نظیر کودکان و افرادي که مشمول 
دریافت یارانه اند . )با ذکر اینکه مثال توشه مسافر شامل این تخفیف نمي شوند (

26- نحوه ایجاد تغییر در مشخصات و اطالعات در بلیت تامین شده ) نام مسافر ، زمان رفت و 
برگشت و...(.
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27- نحوه تبدیل درجه کیفي ) صندلي و یا خواب ( بلیت .

28- شرایط تعویض بلیت و همچنین استرداد وجه ناشي از انصراف مسافر )با ذکر مهلت قانوني 
قبل از سفر (.

29- تغییرات فصلي ) اطالعات مربوط به ایجاد تغییرات در فروش بلیت ،نوع و زمان بندي حرکت 
قطارها ( قبل از شروع هر فصل .

30- زمان هاي عرضه بلیت هاي برگشتي در مراکز فروش و یا اینترنتي .

31- شرایط استرداد بلیت  المثني حمل مسافر و خودرو .

32- زمان مجاز براي ورود مسافرین به ایستگاه قبل از حرکت قطار )به ویژه در سفرهاي بین 
المللي (.

بین  توشه در سفرهاي  و  بار همراه  المثني،  بلیت  پرداخت خروجي و شرایط صدور  نحوه   -33
المللي. 

34- زمانهاي کنترل بلیت و تشریفات گمرکي در سفرهاي بین المللي.

35- نحوه محاسبه  پرداخت خسارت تاخیر قطار به تفکیک نوع قطار و مسیر حرکت.

36- نحوه،محل  و زمان مراجعه مسافر براي موارد زیر:

الف(   انصراف و ابطال و استرداد )کامل و یا بخشي از( بهاي بلیت خریداري شده از باجه ها، 
کیوسک و یا اینترنت .

ب( غرامت تاخیر و نوع مستندات مورد نیاز براي ارائه .

بلیت هاي گم شده، غیر استردادي و صادر شده حمل مسافر و  براي  المثني  بلیت  ج(  صدور 
خودرو.

د( لغو برنامه حرکت قطار و استرداد بهاي بلیت.

37- مدت زمان تاخیر که مسافر مستحق استرداد بدون کسر وجه مي شود.

انواع شیوه هاي جایگزین براي استرداد بهاي بلیت و یا غرامت ) نظیر حواله اعتباري براي ذخیره 
بلیت سفرهاي بعدي و یا ارتقا سطح کیفي خدمات در قطارهاي فعلي و یا برگشت (
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38- مدت زمان تاخیر قطار که به مسافر یک وعده غذایي رایگان سرو مي شود .

39-میزان کسر بهاي  بلیت بخاطر:

الف( انصراف از سفر و اعالم آن پس از هریک از مهلت هاي قانوني 

ب(صدور بلیت المثني حمل مسافر و خودرو .

) در صورت عدم  آنها  تا حراج  مانده  اموال بجاي  و  امانات  نگهداري  قانوني  40- مهلت هاي 
مراجعه صاحب مال ( و مهلت براي مراجعه اخذ وجوه حاصل از حراج.

41-مهلت براي دریافت توشه از انبار توشه مقصد بدون پرداخت حق انبارداري به ازاي هر روز  

42-مهلت مراجعه براي دریافت توشه قبل از به حراج گذاردن آن. 

43-مهلت مراجعه براي دریافت  وجوه حاصل از حراج )پس از کسر هزینه هاي حمل و انبارداري(.

44-  میزان جرائم ) عالوه بر دریافت بهاي بلیت( حسب :

   الف( فقدان بلیت، ارائه بلیت غیر معتبر و یا تامین نشده.

    ب( مسافرت بیش از مقصد ذکرشده در بلیت.

   ج( همراه داشتن بارهاي غیر مجاز.

 د (جا ماندن در مبدا و یا ایستگاه هاي بین راه )به تقصیر مسافر(.

ه( استفاده غیر مجاز از بلیت تخفیف دار )کودکان و نوباوگا (.

و( کشیدن ترمز اضطراري.

45- میزان باز پرداخت بخشي از بهاي بلیت عادي و یا تخفیف دار)پس از کسر هزینه هاي اداري 
و هزینه هاي فرصت و یا بجز حقوق و عوارض اخذ شده در هنگام خرید بلیت و خدمات پرداخت 

شده قبلي( حسب :

الف( انصراف مسافر پس از مهلت مقرر و قبل از حرکت قطار .

ب( تاخیر قطار )بیش از حد مجاز( .
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ج( تنزل سطح کیفي خدمات.

46( شرایط و میزان غرامت و جبران خسارت در صورت تاخیر طوالني )حسب مدت تاخیر(.

47- شرایط  و میزان غرامت و جبران خسارت در صورت لغو  سفر برگشت )مثال تهیه وسیله 
جایگزین و یا اسکان در شب، تامین وسیله رفت و برگشت به ایستگاه، تغذیه و...(.

48- شرایط استرداد وجه کامل و یا تامین بلیت قطارهاي بعدي و یا حتي هزینه اسکان و غذا در 
صورت تاخیر طوالني قطار و جا ماندن مسافر از وسیله نقلیه بعدي در مقصد.

49-نحوه پرداخت غرامت بابت ایراد صدمه به تجهیزات حرکتي افراد سالمند و معلول.

50- مقررات مربوط به مدارک الزم و میزان پرداخت غرامت بابت توشه گمشده و یا صدمه دیده 
)بخاطر تعلل مامورین شرکت و یا عیب وسیله نقلیه ریلي( حسب مقدار و وزن ،نوع و میزان دقیق 

آسیب دیدگي ،بهاي اظهار شده ،قیمت جنس مشابه.

51-مهلت هاي قانوني براي ارائه و ثبت دعاوي غرامت همراه با مدارک الزم بابت موضوعاتي 
نظیر تاخیر قطار، تنظیم صورت مجلس )توشه( و همچنین مراجعه جهت دریافت وجه غرامت.

52-مقررات مربوط به طبقه بندي آسیب دیدگي و جراحت مسافر، مهلت اعالم و ثبت ادعا توسط 
اشخاص واجد شرایط، مدارک الزم براي ارائه، مراجع قانون رسیدگي، غرامت قابل پرداخت .

درمان  و کلي،  کارافتادگي جزیي  از  بابت فوت، جرح،  بیمه مسافرین  پوشش  53-میزان سطح 
همراه با مدارک الزم و همچنین میزان بیمه بارهاي همراه، توشه و خودرو.

54-اعالم مراجع داوري و حل اختالف و محل مراجعه ) درصورت عدم پاسخگویي شرکت(.

55-محل هاي مراجعه براي طرح دعاوي  غرامت و روش هاي رسیدگي به آنها، همراه با مدارک 
الزم.

56- مهلت هاي قانوني پاسخگویي به دعاوي و شکایت ها.

57- شرایط و میزان پرداخت  غرامت در صورت از کار افتادن کامل تهویه، تغییر اجباري جاي 
مسافر، لغو حرکت قطار در حین سفر و اعزام مسافران به مقصد با سایر و سایل نقلیه(.
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58-زمان و مکان مراجعه به باجه ها و انبارهاي توشه براي تحویل دهي و تحویل گیري بار و 
توشه و خودرو .

59- نحوه و محل استرداد اشیا گمشده و یا بجاي مانده در قطارها.

60- تعیین مبلغ قابل دریافت بابت نگهداري اشیا گمشده و یا اموال بجاي مانده ) حسب نوع، 
حجم و مدت بیش از مهلت معین(.

61-مشخصات اموال اشیا و کاالهاي دستي مجاز و غیر مجاز همراه هر مسافر )به لحاظ محدودیت 
هاي وزن، ابعاد و تعداد ( و همچنین وسایل حمل )صندلي چرخدار و کالسکه بچه(.

62-نکات ایمني، امنیتي و انتظامي براي بارهاي دستي همراه مسافر.

63- تعریف انواع کاالهاي خطر ناک، غیر مجاز و ممنوعه )نظیر اسلحه، مهمات، مواد منفجره و 
اشیاي قاچاق، مواد سمي و..(

64- شرایط حمل اسلحه توسط مامورین نیروهاي مسلح )غیر راه آهني ( و یا افراد شخصي در 
قطار 

65- کاالهاي نسبتا خطر ناک قابل حمل همراه  مسافر)نظیر اسپري ،تجهیزات درماني رادیو 
اکتیو کار گذاشته در بدن،کپسول گاز پیک نیکي بسیار کوچک و..( و شرایط حمل آنها 

66-نوع حیوانات قابل حمل همراه مسافر )مثال سگ راهنماي افراد نابینا ،پرندگان ریز چثه در 
قفس کوچک و...(.

67- نحوه قبول حمل بار بیشتر از حد مجاز همراه مسافر توسط بخش توشه .

68- مشخصات کاالهاي قابل حمل در توشه )به لحاظ اندازه، وزن جنس و مجاز بودن طبق 
مقررات ( و کرایه هاي مربوطه )حسب وزن، جنس و ابعاد ( زمان و تحویل دهي آنها .

69-مشخصات انواع بسته بندي هاي قابل قبول براي انواع کاالها )حسب نوع، جنس و ابعاد(.

و  توشه  بخش  در  قابل حمل  خانگي  و  اهلي  کوچک،   ، زنده  حیوانات  انواع  70-ضوابط حمل 
مشخصات قفس،سبد، قالده و پوزه بند مربوطه .
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)بدون  از مقصد  قبل  باگاژ(  باجه   ( ایستگاه  توشه  باجه  به  به مسافر  توشه  71- شرایط تحویل 
استرداد مابه التفاوت بهاي حمل (.

72-مبلغ حق انبار داري به ازاي هر روز پس از مهلت مربوطه حسب نوع  ، جنس و ابعاد .

73-حد نصاب نصاب افت  ،ریخت و پاش کاالهاي توشه حسب خصوصیات و نوع جنس. 

74- شرایط حمل و مشخصات خودرو قابل حمل و همچنین مبالغ تعرفه حمل و ضوابط استرداد 
بلیت حمل خودرو.

75-کارت هاي شناسایي معتبر همراه بلیت .

76- سهمیه بلیت  هریک از ایستگاه هاي بین راهي در محور هاي مختلف و در هر فصل. 

77- چگونگي دستیابي به برنامه آتي حرکت قطارها  ،نحوه دریافت اطالعات روز جاري  ،زمانهاي 
قبول و اعزام قطارهاي مسافري حسب هر ایستگاه .

78-مدت توقف هر نوع قطار در هر یک از ایستگاه ها به تفکیک هر مسیر .

79- ضوابط مربوط به جابجایي صندلي مسافر در قطار .

80- حداقل سن کودکان براي سفر نمودن بطور تنها .

81-وضعیت مسافرین جا مانده ) در مبدا و یا در بین سفر ( در اثر غفلت مسافر .

82- شرایط ورود استقبال کنندگان و بدرقه کنندگان مسافرین به سکوها و محوطه ترانزیت سالن 
ایستگاه ها .

83- شرایط تداوم سفر پس از رسیدن مسافر به مقصد ذکر شده در بلیت )موضوع مقصد مسافر 
در ایستگاه میان مسیر(.

84-شرایط و امکانات قابل ارائه به نیازمندان خدمات ویژه در قطار یا ایستگاه ها و اعطاي تخفیف 
هاي احتمالي ) معلولیت شدید رواني و یا جسماني، سالمندان، بیماریهاي واگیر دار، ایثارگران و...(.

85-نحوه ایجاد و ارتباط با شرکت ذیربط از طرق اینترنت، تلفن و همچنین مراکز مراجعه مستقیم 
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براي ارائه پیشنهاد ها،  اعالم اعتراض و یا شکایت و نیز انجام یکي از موارد مذکور در آیین نامه .

86- وضعیت بهداشت و درمان، خدمات پزشکي و فوریت هاي پزشکي، نحوه کمک رساني و 
هزینه هاي مربوطه.

87- تامین غذا )تعداد وعده هاي رایگان و غیر رایگان و زمان هاي سرو( در قطارها ي داخلي 
و خارجي.

88-اعالم شماره هاي تلفن، آدرس پست الکترونیکي و صندوق هاي پستي براي ارائه پیشنهادها 
و انتقادات، انجام شکایت،کسب اطالعات و دریافت پاسخ ها.

89- اعالم محل استقرار رییس قطار، سرمهماندار و مهماندار، پزشک در قطار. 

ماده )35( اساسنامه صندوق پس انداز کارکنان شرکت راه آهن ج.ا.ا.

سال تصویب : 1392 هيئت مدیره شرکت راه آهن

حوزه های سرمایه گذاری صندوق

سرمایه گذاري در بازار سرمایه )بورس اوراق بهادار( به صورت مستقیم یا از طریق تأسیس صندوق 
سرمایه گذاري مشترک با کارگزاري ها یا خرید واحد سرمایه گذاري در صندوق هاي موجود.

سرمایه گذاري در طرح ها و پروژه هاي حوزه ساختمان و مسکن یا سایر پروژه هایي که مؤسسه 
با پیش بیني سودآوري مناسب در آن ها تصمیم به سرمایه گذاري دارد.

خرید سهام شرکت هاي تابعه مؤسسه که در بورس عرضه شده است به قیمت تابلو بورس.

تبصره 1 : براي سرمایه گذاري در بازار سرمایه مالک بازدهي ساالنه مشابه مقررات حاکم بر 
بازدهي صندوق هاي مشترک بوده و مؤسسه به نام خود و به نمایندگي از اعضاي متقاضي، اندوخته 

آنان را در این حوزه وارد خواهد کرد.

تبصره 2 : مالک بازدهي در پروژه هاي اقتصادي سرمایه گذاري تا پایان پروژه مي باشد و خروج 
از آن جز در موارد خروج عضو از صندوق امکان پذیر نخواهد بود. هیأت مدیره مؤسسه دستورالعمل 
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چگونگي محاسبه حق السهم اندوخته و بازده پروژه را  تصویب و اعالم خواهد کرد.

دستور العمل صدور سند مالکیت و نحوه ثبت و نقل و انتقال رسمی ناوگان ریلی

سال تصویب : 1391 هيئت مدیره شرکت راه آهن

ماده1: ثبت ناوگان )لکوموتیو و یا واگن( در دفتري به نام دفتر ثبت ناوگان که در اداره کل مخازن 
و اموال شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران نگهداري مي شود، صورت مي پذیرد.

ماده 2: دفتر ثبت ناوگان مجلد بوده و تمام صفحات آن در بدو امر توسط هیئت مدیره یا نماینده 
معرفي شده از طرف هیئت مدیره به ترتیب شماره گذاري و امضاء شده و به مهر شرکت راه آهن ج.ا.ا 
ممهور و مجموع عده صفحات در صفحه ماقبل اول و صفحه مابعد آخر با تمام حروف قید و نوشته 

و به همان ترتیب مهر و امضاء مي شود و سپس پلمب مي گردد.

توسط  درخواستي  به ضمیمه  که  مي پذیرد  اظهارنامه صورت  وسیله  به  هرناوگان  ثبت   :3 ماده 
متقاضي یا وکیل یا جانشین قانوني او به همراه سایر مستندات به راه آهن تسلیم یا به آدرس پست 

الکترونیکي راه آهن ارسال مي شود.

تبصره 1: اظهارنامه سندي است مشتمل بر مشخصات متقاضي، ناوگان و حقوق سایر اشخاص که 
باید به امضاء متقاضي یا وکیل یا جانشین قانوني او برسد.

تبصره 2: مدارک مورد نیاز جهت درخواست ثبت عبارتست از:

1-اسناد و مدارک راجع به هویت متقاضي.

2-اسناد و مدارک راجع به سمت متقاضي درصورتي که اظهار نامه توسط وکیل یا جانشین قانوني 
متقاضي ثبت و ارائه گردد.

3-اسناد و مدارک راجع به مالکیت متقاضي.

متقاضي باید رونوشت یا تصویر برابر اصل مدارک مذکور را به  ضمیمه اظهارنامه ارائه  نماید.

ماده4: پس از رسیدگي به مدارک و مستندات، اداره کل مخازن و اموال مشخصات ناوگان و مالک 
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را به شرح زیر در دفتر ثبت ناوگان ثبت نموده و به امضاء هیئت مدیره یا نماینده معرفي شده از طرف 
هیئت مدیره مي رساند و همزمان سند مالکیت مطابق ثبت دفتر ناوگان صادر مي شود.

1-شماره ناوگان )واگن/ لکوموتیو(.

2-نوع.

3-شماره سریال شاسي.

4-شرکت سازنده.

5-سال ساخت.

6-ظرفیت بار/ مسافر.

7-نوع قالب.

8-نوع ترمز.

9-درجه.

10-نوع قواي محرکه.

11- مدل کمپرسور هوا.

12- مدل انتقال قدرت هیدرولیک.

13- مدل لکوموتیو.

14- مدل موتور دیزل.

15- مدل ترکشن موتور.

16- تعداد کابین.

17- مدل ترانسفورماتور اصلي.
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18- قدرت لکوموتیو.

19- مدل ژنراتور اصلي.

.RIV 20- شماره

21- نوع/ مدل بوژي.

22-کشور سازنده.

23- تعداد محور.

24- وزن خالص/ وزن.

25- نوع سوخت مصرفي.

26- نام شرکت یا سازمان مالک.

27- شماره ثبت/ شناسه اقتصادي.

28- شناسه ملي.

29- شناسه پستي )مالک حقوقي(.

30- نام و نام خانوادگي مالک حقیقي.

31- نام پدر.

32- شماره شناسنامه.

33- شناسه ملي.

34- محل صدور.

35- شناسه پستي )مالک حقیقي(.

ماده 5: هر لکوموتیو یا واگن ثبت شده که دراثر حادثه، کثرت استعمال یا به علل دیگر به طور دائم 
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از کار بیفتد، مالک آن باید حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ سانحه یا از کارافتادن دائم ناوگان، 
مراتب را با ارائه اسناد و مدارک مربوط به ادارات کل واگنهاي باري، امور مسافري )در خصوص 
مزبور توسط  تایید گزارش  از  نماید. پس  لکوموتیو( گزارش  )در خصوص  نیروي کشش  و  واگن( 
معاونت امور ناوگان یا معاونت امور مسافري حسب مورد، بي اعتباري سند مالکیت و غیر قابل انتقال 

بودن ناوگان به وسیله اداره کل مخازن و اموال در دفتر ثبت ناوگان درج مي شود.

امور مسافري مکلفند در مواردي که وفق  باري، نیروي کشش و  ادارات کل واگنهاي  ماده 6: 
مقررات عمومي سیر و حرکت، جهت ناوگان موضوع ماده )5( گواهي سیر صادر نمي نمایند، مراتب 
را پس از تایید معاونت ناوگان یا معاونت امور مسافري حسب مورد، حداکثر ظرف مدت یکماه به 
اداره کل مخازن و اموال اعالم کنند. اداره کل مذکور مکلف است مطابق قسمت اخیر ماده )5( نسبت 

به درج آن در دفتر ثبت ناوگان اقدام نماید.

ماده 7: پس از درج بي اعتباري سند مالکیت و غیرقابل انتقال بودن ناوگان، اداره کل مخازن و 
اموال موظف است حداکثر ظرف )5( روز اطالعیه اي متضمن مراتب مذکور را به آخرین نشاني مالک، 
مندرج در دفتر ثبت ناوگان از طریق پست سفارشي یا الکترونیکي ارسال نماید. مالک نیز مکلف 
است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ رویت اطالعیه نسبت به خارج نمودن ناوگان از شبکه حمل 
و نقل ریلي و اعاده سند مالکیت اقدام کند، درغیر اینصورت راه آهن مي تواند ناوگان مذکور را از شبکه 

خارج نموده و سپس هزینه هاي مربوط را از مالک مطالبه نماید.

تبصره 1: ده روز پس از تاریخ تسلیم اطالعیه ي مذکور در این ماده به پست و یا )48( ساعت 
پس از ارسال الکترونیکي، مراتب اطالعیه ابالغ شده محسوب مي گردد.

تبصره 2: پس از ابالغ اطالعیه، هرگونه دخل و تصرف و یا سوء استفاده از سند مالکیت ناوگان 
موجب پیگرد قانوني در مراجع ذیصالح خواهدبود.

ماده 8: درصورتي که سند مالکیت لکوموتیو یا واگن به نحوي از انحاء از بین برود یا مفقود شود 
مالک یا وکیل یا جانشین قانوني او باید بالفاصله مراتب را کتبًا به اداره کل مخازن و اموال اعالم 
و استشهادیه اي مبني بر شهادت و اظهار حداقل سه نفر که هویت و امضاء آنها به گواهي یک نفر از 
شهود مذکور رسیده و امضاء نامبرده نیز توسط سردفتر یکي از دفاتر اسناد رسمي تصدیق شده  باشد 
را ضمیمه و ارائه نماید. اداره کل مخازن و اموال پس از وصول تقاضانامه و برگ استشهادیه فوراً 
باید آنرا در مالحظات دفتر ثبت ناوگان اخبار و سپس به هزینه درخواست کننده مراتب را یک نوبت 
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در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار آگهي کند و درآگهي تصریح گردد درصورتي که تا سي روز از 
تاریخ انتشار آگهي اعتراضي نرسید و یا درصورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمي 
ارائه  نشود، راه آهن اقدام به  صدور سند مالکیت المثني مي نماید. از تاریخ صدور سند مالکیت المثني، 

سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط محسوب مي شود.

لیکن درج مشخصات  اولیه خواهدبود،  مالکیت  مندرجات سند  کلیه  المثني حاوي  مالکیت  سند 
اسناد شرطي و رهني که رسمًا فسخ یا فک شده اند،  ضرورتي ندارد.

امضاء  اولیه  مالکیت  سند  مانند  و  درج  ناوگان  ثبت  دفتر  در  المثني  مالکیت  سند  مراتب صدور 
مي شود.

تبصره: هرگاه به علت ریختن جوهر یا سوختگي یا جهات دیگري، قسمتي از سند مالکیت از 
بین برود و یا قابل استفاده نباشد، اداره کل مخازن و اموال با مالحظه آن و انجام تشریفات مقرر 
در این ماده )بدون اخذ استشهادیه و انتشار آگهي( اقدام به صدور سند مالکیت تجدیدي نموده و 
همزمان الشه سند مالکیت ناقص را اخذ و بي اعتبار کرده و سپس با تنظیم صورت مجلس آن را 

امحاء مي نماید.

ماده 9: ثبت کلیه انتقاالت و معامالت از قبیل قطعي، شرطي، رهني، اقاله، فک، فسخ و تعویض 
وثیقه راجع به عین و حقوق عیني ناوگان اجباري است و منحصراً توسط دفاتر اسناد رسمي انجام 

مي شود.

از تنظیم سند، سردفتر مکلف است خالصه معامالت مذکور را روي برگ هاي مخصوص  پس 
که با پیشنهاد راه آهن و تایید کانون سردفتران و دفتریاران تهیه شده به همراه اصل سند مالکیت 
حداکثر ظرف مدت )5( روز از طریق پست سفارشي به اداره کل مخازن و اموال راه آهن ارسال نماید. 

تبصره:کلیه هزینه ها  بالمناصفه به عهده طرفین مي باشد  مگر این که به طریق دیگري توافق 
نموده باشند.

ماده 10: ثبت اسناد مربوط به کلیه انتقاالت و معامالت ناوگان تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد 
رسمي است.

 ماده 11: دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماده )9( وضعیت ناوگان را 
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از راه آهن )اداره کل مخازن و اموال( استعالم نمایند.

تبصره 1- پاسخ استعالم به طور صریح بوده و حداکثر ظرف مدت )15( روز باید از طریق پست 
سفارشي به دفتر اسناد رسمي مربوطه ارسال شود.

تبصره 2- دفاتر اسناد رسمي باید در کلیه اسنادي که نتیجه آن تغییر مالکیت است قید نمایند که 
منتقل الیه متعهد است حداکثر ظرف مدت )10( روز از تاریخ سند انتقال جهت صدور سند مالکیت 
جدید به اداره کل مخازن و اموال مراجعه نماید درغیر اینصورت کلیه هزینه ها و خسارات ناشي از 

آن به تشخیص راه آهن از وي قابل مطالبه خواهدبود.

ماده 12: راه آهن )اداره کل مخازن و اموال( مکلف است پس از وصول برگ خالصه معامله ناوگان 
ارسالي از دفاتر اسناد رسمي، مندرجات آن را ظرف )24( ساعت دردفتر ثبت ناوگان قید و به امضاء 

برساند.

ماده 13:راه آهن )اداره کل مخازن و اموال( پس از وصول برگ خالصه معامالت ناوگان، نسبت 
به  صدور سند جدید به نام منتقل الیه اقدام و سند قبلي را پس از تصویربرداري رایانه اي )اسکن(، 

امحاء مي نماید.

ماده 14: همین که لکوموتیو و یا واگن مطابق با تشریفات فوق در دفتر ثبت ناوگان به ثبت رسید، 
راه آهن فقط شخصي را که ناوگان به اسم او ثبت شده و این انتقال نیز در دفتر ثبت ناوگان به 
ثبت رسیده و یا کسي که ناوگان مزبور به صورت رسمي یا قهري به او منتقل گردیده، مالک خواهد 

شناخت .

در مورد ارث هم، ناوگان وقتي در دفتر ثبت ناوگان به اسم وارث یا وراث ثبت مي شود که وراثت 
و انحصار آن محرز و در سهم االرث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختالف حکم قطعي از 

طرف مراجع صالحه در آن باب صادر شده باشد .

شخصي که ناوگان رسما به او منتقل گردیده موظف است پس از ثبت معامله در دفتر اسناد رسمي 
ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه مدارک مربوط به ثبت معامله به راه آهن اقدام نماید . در صورت 

عدم ارائه سند رسمي در مهلت مقرر و ایراد خسارت، مسئولیت به عهده خریدار مي باشد .

ماده 15: مالک ناوگان که لکوموتیو یا واگن خود را به رهن گذاشته است، نمي تواند قبل از فک 
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رهن و یا بدون اجازه مرتهن لکوموتیو یا واگن خود را مورد معامله قراردهد.

ماده 16: هزینه هاي صدور اسناد مالکیت اصلي، المثني، تجدیدي، سند جدید و سایر هزینه ها به 
عهده متقاضي مي باشد .

هیئت مدیره  توسط  موضوع  دستورالعمل  این  مفاد  در  نظر  تجدید  ضرورت  درصورت   :17 ماده 
راه آهن بررسي و اقدام مي گردد.

ماده 18:این دستورالعمل مشتمل بر )18( ماده، )8( تبصره و منضم به )12( نمونه اوراق مشتمل 
بر )اسناد مالکیت واگن و لکوموتیو،  اظهارنامه، دفتر ثبت ناوگان( مي باشد .که در تاریخ   91/8/10 

به تصویب هیئت مدیره شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران رسید . 

دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت های حمل ونقل ریلی

سال تصویب : 1389 هيئت مدیره شرکت راه آهن ج.ا.ا.

ماده 1 تعاریف:

 الف( راه آهن: شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران

ب( تعرفه دسترسی: وجوهی که شرکتهای حمل و نقل ریلی در قبال بهره برداری و دسترسی به خطوط 
شبکه ریلی پرداخت می نمایند.

 ج( شرکت حمل و نقل ریلی: شرکتی است که پس از لحاظ شدن موضوع حمل ونقل ریلی در اساسنامه 
خود می تواند با تامین ناوگان ریلی و سایر تجهیزات مورد نیاز و اخذ پروانه فعالیت اقدام به حمل و نقل 

کاال و یا مسافر نماید.

 د( شرکت فعال: شرکتی است که در زمان تصویب این آئین نامه در امر حمل و نقل ریلی با انعقاد قرارداد 
دسترسی با راه آهن، فعالیت می نماید .

ه( پروانه فعالیت : سندی است که برای مدت معین طبق شرایط و ضوابط این آئین نامه از سوی راه آهن 
بنام شرکت متقاضی صادر می شود.
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و( مدیر فنی: شخص حقیقی است که از سوی شرکت معرفی و با تائید راه آهن بعد از احراز صالحیت 
های وی ، مسئولیت های امور فنی آن شرکت را به عهده دارد.

ز( مجوز راه آهن: مجوزی است که راه آهن به متقاضی جهت لحاظ نمودن موضوع حمل و نقل ریلی در 
اساسنامه خود به اداره ثبت شرکت ها صادر می نماید.

 ح( قرارداد  دسترسی: عبارت است از قراردادی که بنا به تشخیص راه آهن بارعایت بند د ماده 1 آئین 
نامه جهت بهره برداری از شبکه حمل ونقل ریلی با شرکت منعقد می گردد.

ط( ناوگان: در این آئین نامه عبارت از انواع  واگن باری، واگن مسافری و لکوموتیو می باشد.

ی(متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که جهت فعالیت در بخش حمل ونقل ریلی تقاضای اخذ مجوز 
تاسیس شرکت از راه آهن ج.ا.ا می نماید.

ک(کمیسیون نظارت: کمیسیونی که جهت تطبیق شرایط شرکتها با شرایط و مفاد این آئین نامه مرکب 
از نمایندگان راه آهن ج.ا.ا و نماینده انجمن صنفی ریلی و خدمات وابسته تشکیل می گردد.

ماده 2- متقاضی باید بعد از اخذ مجوز از راه آهن ، براساس مقررات و قوانین جاری کشور ایران و با 
موضوع فعالیت حمل و نقل ریلی نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید.

ماده 3- شرایط صدور پروانه فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف( تامین حداقل ششصد)600 ( دستگاه واگن باری و یا پنجاه) 50( دستگاه واگن مسافری و یا ده)10 
(دستگاه لکوموتیو که به تایید راه آهن ج.ا.ا رسیده باشد.

تبصره1: توضیح اینکه واگن های باری و مسافری و لکوموتیوها باید دارای حداقل استانداردهای تعریف 
شده از سوی راه آهن باشند به گونه ای که در امر حمل و نقل در خطوط شبکه راه آهن )اعم از اصلی و 

فرعی( خللی ایجاد ننماید.

تبصره 2: واگن های با کاربری جدید که منجر به توسعه بازار می شود از حداقل تعیین شده در این بند 
مستثنی بوده و تشخیص کاربری جدید  

و تعداد آن براساس مصوبه هیئت مدیره راه آهن خواهد بود.
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 ب( دارابودن حداقل یک مدیر فنی که از لحاظ شرایط پیوست به تائید راه آهن رسیده باشد.

ج( داشتن امکانات و توانایی مالی مناسب )حداقل 20% ارزش ریالی ناوگان مندرج در بند الف ماده 3( به 
عنوان سرمایه در گردش شرکت که به تائید راه آهن ج.ا.ا رسیده باشد.

د( دفتر کار شرکت باید دارای کاربری تجاری و یا اداری بوده و به تائید مراجع ذیصالح رسیده باشد.

 ه( پروانه فعالیت، حسب تامین ناوگان و فعالیت مرتبط برای حمل و نقل کاال و یا مسافر، با رعایت این 
آئین نامه جداگانه صادر خواهد شد.

تبصره1: تعامل راه آهن با شرکتهایی که صرفًا دارای لکوموتیو ملکی  و یا در اختیار می باشند  براساس 
دستورالعمل ها و مقرراتی خواهد بود که به تصویب هیئت مدیره راه آهن می رسد.

تبصره2 : احراز صالحیت کلیه کارکنان مرتبط با بخش مسافری با توجه به ضوابط و شرایط تعیین شده 
از طرف راه آهن ج.ا.ا انجام خواهد شد.

تبصره 3 : باتوجه به ضرورت اعمال نظارت حاکمیتی راه آهن بر جابجایی بار و مسافر در شبکه حمل 
ونقل ریلی کشور، تعیین و اعزام روسای قطارها، به عهده  راه آهن می باشد.

و( راه آهن پس از احراز شرایط شرکت مطابق مفاد این آئین نامه ، پروانه فعالیت برای مدت 3 سال که 
قابل تمدید می باشد صادر می نماید.

تبصره1: صدور پروانه فعالیت برای شرکتهای جدید التاسیس و همچنین تعیین مدت زمان اعتبار آن، با 
توجه به ظرفیت اقتصادی و شبکه ریلی کشور براساس تصویب هیئت مدیره راه آهن خواهد بود.

تبصره2: برای کلیه شرکتهای فعال، که در زمان تصویب این آئین نامه دارای قرارداد دسترسی به شبکه 
ریلی می باشند راه آهن می تواند نسبت به صدور پروانه دوساله اقدام نماید تا شرکت شرایط خود را طی 
زمان  مذکور با شرایط ماده سه این آئین نامه تطبیق دهد در غیر این صورت مطابق بند »ز« ماده سه 

عمل خواهد شد.

تبصره3: برای شرکتهای که دارای واگن یا لکوموتیو استیجاری یا ترکیبی از ملکی و استیجاری می باشند 
پروانه یک ساله صادر می گردد.

ز( درصورت از دست دادن هر یک از شرایط و ضوابط این آئین نامه در دوره فعالیت حمل ونقل ریلی، به 
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تشخیص کمیسیون نظارت فعالیت شرکت به حال تعلیق در خواهد آمد.

، مدیرکل دفتر  ، مدیر کل حقوقی  وبازاریابی  بازرگانی  از مدیرکل  تبصره1: کمیسیون  نظارت مرکب 
ارزیابی و عملکرد و پاسخگویی به شکایات راه آهن و نماینده انجمن صنفی شرکتهای حمل ونقل ریلی و 

خدمات وابسته و در صورت لزوم از ادارات ذیربط و شرکت مربوطه دعوت به عمل آورد.

تبصره 2: در دوره تعلیق شرکت می تواند واگن های خود را با انعقاد قرارداد در اختیار شرکت حمل و 
نقل ریلی دیگری قراردهد.

تبصره3: دوره تعلیق فعالیت حداکثر دوازده )12( ماه می باشد و درصورت عدم تامین شرایط پروانه فعالیت 
لغو می گردد.

ماده 4- شرایط و نحوه فعالیت شرکت به شرح ذیل می باشد:

الف( فعالیت درحمل و نقل ریلی مستلزم تاسیس شرکت واخذ پروانه فعالیت حمل ونقل ریلی در بخش 
مربوطه برطبق شرایط وضوابط این آئین نامه می باشد.

ب( شرکت می تواند بعد ازدریافت پروانه فعالیت با رعایت قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی 
ودستورالعمل ها و مقررات راه آهن فعالیت حمل و نقل ریلی انجام دهد.

تاییدیه های الزم درخصوص  بایستی  قرارداد می  انعقاد  یا  ونقل  تعهد حمل  ایجاد  از  قبل  ج( شرکت 
خدمات مورد نیاز را از راه آهن اخذ وکلیه قراردادهای حمل ونقل ریلی را به اطالع راه آهن برساند.

 د( شرکت  موظف است هر گونه تغییر در ساختار شرکت اعم از صاحبان سهام، صاحبان امضاء، اساسنامه 
و اعضای هیئت مدیره و غیره را حداکثر ظرف یک ماه به اطالع راه آهن برساند.

هـ( چگونگی تحویل و صدور بارنامه و بلیط مسافری، روش ثبت اطالعات و نحوه گردش نسخ آن، نرم 
افزارهای مربوطه و سایر امور براساس دستورالعمل های صادره از طرف راه آهن می باشد.

و( هرگونه نقل و انتقال ناوگان پس از ثبت تغییرات در راه آهن که وفق قوانین و مقررات موضوعه صورت  
می پذیرد معتبر می باشد.

ز( شرکت مکلف است بها خدمات حمل و نقل ریلی از قبیل دسترسی به شبکه ریلی، تامین خدمات 
کشش جهت مانور)در صورت عدم لحاظ در هزینه دسترسی(، استفاده از واگنهای راه آهن وغیره را براساس 
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دستورالعمل ها و مقررات پرداخت نماید.

ج( در مواقع بروز حوادث  غیره مترقبه مانند جنگ، زلزله، حوادث ریلی و غیره بنا به تشخیص ستاد حوادث 
غیر مترقبه کشور و یا راه آهن چنانچه نیاز به ناوگان شرکت باشد راه آهن مجاز است بدواً  با هماهنگی و در 
غیر این صورت راسًا نسبت به استفاده از ناوگان شرکتها اقدام و هزینه آن را بر طبق تعرفه بارهای اداری 
مربوطه به شرکت پرداخت نماید و شرکت مکلف است در قراردادهای حمل و نقل خود با صاحبان کاال این 

موضوع  را پیش بینی نماید.

ط( شرکت مکلف است از پوشش های بیمه ای جهت ناوگان و کاال و نیز بیمه مسئولیت استفاده نماید.

ی( شرکت مجاز است برخی از امور فعالیت های حمل و نقل ریلی خود را در نواحی مختلف راه آهن  از 
طریق یک یا چند شرکت حمل و نقل ریلی به صورت نمایندگی انجام دهد.

ک( مدیر فنی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت فعالیت نماید.

ل( ارائه خدمات حمل و نقل ریلی به شرکت در خارج از مرزهای ایران توسط راه آهن، منوط به وجود 
مقاوله  نامه های ریلی و امکانات الزم برابر مقررات و ضوابط خواهد بود.

 تبصره1: شرکت می تواند در امور حمل و نقل بین المللی بار و یا مسافر فعالیت نماید مشروط به آنکه 
قباًل از راه آهن اجازه فعالیت در این سطح را اخذ نموده باشد.

تبصره 2: راه آهن می تواند برای شرکتهای حمل و نقل ریلی پروانه با موضوع فعالیت بین المللی جداگانه 
صادر نماید که دستورالعمل و شرایط صدور این پروانه ظرف شش ماه پس از تصویب آئین نامه از سوی 

هیئت مدیره راه آهن اعالم خواهد شد.

م( شرکت مکلف است به نحوی برنامه ریزی نماید که ناوگان تحت اختیار خود را همواره و به طور مستمر 
بر طبق مقررات و دستورالعمل های تعمیر و نگهداری راه آهن در سرویس و مورد بهره برداری قرار دهد.

شرایط مدیر فنی شرکت حمل ونقل ریلی مربوط به بند )ب(  ماده ) 3 (  آئین نامه تاسیس و فعالیت 
شرکت های حمل ونقل ریلی

تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران.

عدم اشتهار به فساد اخالقی و عدم محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد.
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عدم اعتیاد به مواد مخدر.

داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه و یا معافیت قانونی.

دارای تحصیالت لیسانس با 3 سال سابقه کاری مرتبط و یا فوق دیپلم با 5 سال سابقه کاری مرتبط و 
یا دیپلم با 7 سال سابقه کاری مرتبط.

دارای تاییدیه صالحیت فنی مربوطه از راه آهن.

راه آهن جمهوري  العاده شرکت  فوق  بطور  صورتجلسه مجمع عمومي عادي 
اسالمي ایران

سال تصویب: 1382 هيئت مدیره شرکت راه آهن

مجمع عمومي  »شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران« در تاریخ 1381/10/17 تشکیل و 
بنا به پیشنهاد شماره 17944 مورخ 1381/9/5 شرکت مزبور، دستورالعمل اجرایي مواد »5«، »6«، »8«و 
»9« آئین نامه اجرایي مواد )30( و )128( قانون برنامه سوم توسعه را به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد:

ماده 5 - به منظور تأمین امنیت حقوقي و اقتصادي و تضمین مالکیت فردي و امکان دسترسي و بهره 
برداري آسان توسط بخش غیر دولتي از شبکه ریلي، ضوابط و مقررات مربوطه توسط هیأت مدیره شرکت 

سهامي راه آهن ج.ا.ا.  تهیه مي شود و پس از تصویب مجمع عمومي شرکت قابل اجرا خواهد بود.

دستورالعمل اجرایي ماده 5

1- کلیه اشخاص حقیقي و حقوقي غیر دولتي داخلي واجد شرایط قانوني مي توانند نسبت به راهبري 
قطارهاي در تملک راه آهن و راه اندازي قطارها با سرمایه گذاري خصوصي در تملک خود به منظور حمل 

و نقل بار و مسافر و کسب درآمد و سود از شبکه ریلي راه آهن ج .ا.ا. اقدام نمایند.

تبصره ـ مشخصات فني وسائط نقلیه ریلي در چارچوب استانداردهاي اعالم شده توسط راه آهن مي باشد 
که باید به تأیید شرکت مزبور برسد.

2ـ شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران کلیه شرایط مورد نیاز جهت دسترسي آزاد وسائط نقلیه مزبور 
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به شبکه ریلي  را فراهم و تعهد مي نماید.

3ـ شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران در صورت بروز اختالف مالي با سرمایه گذار حق توقیف 
یا جلوگیري از بهره برداري اموال سرمایه گذار را ندارد مگر از طریق مراجعه به مراجع صالحه و با صدور 

احکام قضائي.

4ـ درصورتیکه سرمایه گذار در چارچوب  قرارداد بخواهد اموال خود را از شرکت کارفرما خارج نماید 
ضمن صورت برداري کامل و امضاء طرفین، کارفرما اقدامات و تسهیالت  خروج از جمله مجوز را براي 

سرمایه گذار فراهم خواهد ساخت. 

5ـ به منظور تشویق سرمایه گذاران :

الف ـ  ظرفیت هایي که توسط سرمایه گذار و با هماهنگي کارفرما در موضوع کاربري  حمل ونقل ریلي 
ایجاد مي شود، توسط سرمایه گذار قابل بهره برداري مي باشد. کارفرما مي تواند تا حد برگشت اصل سرمایه 

و سود تسهیالت بانکي نسبت به خرید ظرفیت ایجاد شده تعهد نماید.

ب ـ کلیه تسهیالت دسترسي و تردد در شبکه و خطوط راه آهن از جمله اخذ مجوزهاي  الزم براي 
تشکیل و راه اندازي قطارها در خطوط ریلي توسط کارفرما در چارچوب قرارداد در اختیار سرمایه گذار قرار 

مي گیرد.

ج ـ حق استفاده از خطوط  راه آهن براي سرمایه گذاران صرفًا در چارچوب قرارداد است. ضمنًا کارفرما 
عالوه بر مبالغ مندرج در قرارداد هیچگونه وجهي دریافت نمي نماید.

د ـ کارفرما مي تواند تمهیدات الزم جهت تأمین بخشي از سرمایه گذاري مورد نیاز را  بصورت تسهیالت 
بانکي با نرخ یارانه اي در اختیار سرمایه گذار قرار دهد .

6ـ حقوق استفاده از تسهیالت و امکانات متعلق به کارفرما در ایستگاه ها توسط سرمایه گذار، در چارچوب 
قرارداد مشخص مي شود. 

7ـ در صورت وجود امکانات و تجهیزات انحصاري، کارفرما این امکانات و تجهیزات را به قیمت عادله روز 
و در چارچوب قرارداد در اختیار سرمایه گذار قرار مي دهد اولویت بهره برداري از این امکانات و تجهیزات 

با سرمایه گذار است. 
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8ـ فروش بلیط مي بایست از طریق شبکه ها و سیستم هاي فروش گسترده انجام شود کارفرما بسترهاي 
فروش بلیط را بصورت مکانیزه و متمرکز فراهم مي آورد سرمایه گزار مي تواند در صورت تمایل از این 

شبکه استفاده کند.

9ـ کنترل ورود و خروج مسافرین و کاالها در ایستگاه ها بر عهده کارفرما و مراجع ذیربط مي باشد.

10ـ حفظ امنیت قطارها توسط کارفرما و مراجع ذیربط و حفظ انتظامات آنها با همکاري مشترک کارفرما 
و سرمایه گذار و مراجع ذیربط مي باشد.

11ـ سرمایه گذار مي تواند جهت انجام امور پشتیباني قطارها با مجوز کارفرما نسبت به اجاره و یا احداث 
نیاز در محوطه  هاي راه آهن )مرکز و نواحي( طبق مقررات  انبارها و تاسیسات مورد  اماکن، کارگاهها، 
موضوعه راه آهن اقدام نماید. نحوه محافظت از کارگاه ها، انبارها و تأسیسات مذکور و اموال متعلق و در 

تصرف سرمایه گذار با توافق طرفین و در چارچوب قرارداد مي باشد. 

12ـ در صورت کاهش ظرفیت یا تغییر برنامه که ناشي از تصمیم کارفرما بوده و موجب  زیان سرمایه 
گذار گردد بنا به درخواست سرمایه گذار و با ارائه مدارک قابل قبول کارفرما نسبت به جبران آن اقدام مي 

نماید.

13ـ درآمدهاي ناشي از خدمات جانبي حمل ونقل که سرمایه گذار در چارچوب قرارداد تحصیل مي نماید 
کاًل متعلق به سرمایه گذار مي باشد.

از اجراء فسخ یا خاتمه قرارداد در  14ـ  ضمانتنامه هاي اخذ شده  توسط کافرما از سرمایه گذار پس 
صورت عدم وجود تعهد بنا به درخواست سرمایه گذار، حداکثر ظرف مدت یک ماه به آنان مسترد مي گردد.

15ـ مواردي که در اجراي قرارداد، سرمایه گذار نیاز به تأیید کارفرما داشته باشد کارفرما حداکثر ظرف 
مدت یک ماه و ظایف نظارتي خود را اعمال  نموده و تائیدیه هاي الزم را در اختیار سرمایه گذار قرار مي 

دهد عدم اعالم نظر به منزله تأیید مي باشد. 

16ـ مدت قرارداد متناسب با نوع فعالیت و میزان سرمایه گذاري تعیین مي شود.

17ـ هر گونه اختالف ناشي از امور حمل ونقل و خدمات ریلي در مراجع ذیصالح برابر مفاد مندرج در 
متن قرارداد رسیدگي و حل و فصل  مي شود.
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تا امکان دسترسي براي همه  18ـ در صورت وجود ظرفیت  خالي در هر مسیر، کارفرما مکلف است 
شرکتهاي حمل ونقل ریلي را بصورت آزاد فراهم آورد. 

19- شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران به منظور اطالع رساني مکلف است در دوره هاي زماني 
متفاوت رسمًا نسبت به اعالم ساالنه توان بالقوه وظرفیت باقي مانده شبکه ریلي کشور در هر مسیر اقدام 

نماید. 

20- اشخاص حقیقي یا حقوقي طرف قرارداد موظفند درصورت استفاده غیراصولي از امکانات و تجهیزات 
و ایجاد ضرر وزیان، نسبت به جبران خسارات اقدام نمایند.

21- اشخاص طرف قرارداد، بدون کسب مجوز از کارفرما حق واگذاري امتیاز کسب شده بابت امور حمل 
ونقل را به غیر، ندارند.

ماده 6 - اجراي روش هاي تشویقي، از قبیل تضمین یا بیمه سرمایه گذاري، پرداخت مابه التفاوت نرخ 
تعرفه تکلیفي با بهاي قیمت تمام شده، تضمین سود آوري واحدهاي واگذار شده در قالب قوانین ومقررات 

مصوب مجمع عمومي شرکت امکانپذیر است . 

دستورالعمل اجرایي ماده 6 :

بر مالکیت  اقدامي که  انجام هرگونه  از  1- به منظور تضمین سرمایه اشخاص طرف قرارداد، کارفرما 
سرمایه گذار اثر بگذارد و موجب اتالف مال یا محرومیت وي از جزء یا کل سرمایه خویش گردد، خودداري 
مي نماید وچنانچه براثر اقدام کارفرما خساراتي به آورده هاي سرمایه گذار وارد شود، برابر نظر کارشناس 

رسمي دادگستري، کارفرما رأسًا یا از طریق بیمه، زیان وارده را جبران مي نماید.

تبصره-  اقداماتي که به موجب احکام قانوني و در جهت اعمال مقررات مدون راه آهن یا اجراي قرارداد 
فیمابین باشد، از شمول این ماده مستثني مي باشد. 

2- به منظور تضمین سودآوري سرمایه گذار، کارفرما تسهیالت الزم را جهت تولید مازاد برنیاز و فروش 
خدمات تولید شده به سایر متقاضیان فراهم مي آورد. 

3- درصورتیکه قیمت تمام شده، انجام فعالیت )راه اندازي و راهبري قطارها، خدمات، سایر فعالیتهاي 
واگذار شده( از نرخ تعرفه تکلیفي بیشتر شود، کارفرما مکلف است نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن اقدام 
نماید. میزان ونحوه پرداخت مابه التفاوت بنا به پیشنهاد هیأت مدیره راه آهن وتصویب مجمع عمومي تعیین 
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مي گردد. 

4- به منظور تشویق سرمایه گذاري در بخش هاي خطرپذیر، دیر بازده و داراي سود با تأخیر و یا کم، 
راه آهن مي تواند با اجراي سیاست هاي تشویقي مختلف از قبیل تضمین یا بیمه سرمایه گذاري و تضمین 
سودآوري واحدهاي واگذار شده نسبت به جلب سرمایه گذاران اقدام نماید. این تشویقات باید داراي مدت 
افزایش  یا  و  زمینه کاهش ضریب خطر سرمایه گذاري  اتخاذ روشهاي مناسب در  با  و  بوده  زمان معین 

بازدهي آن، نسبت به حذف تدریجي آنها در پایان مدت مقرر اقدام شود. 

درصورتي که روش هاي تشویقي دیگري مورد نظر هیأت مدیره باشد با تصویب مجمع عمومي قابل 
اعمال خواهد بود. 

ماده 8 -  در صورتي که اشخاص حقیقي وحقوقي غیردولتي )خصوصي و تعاوني( طرف قرارداد، به همراه 
واحد واگذار شده، انتقال کارکنان و کارگران واحدهاي مزبور را نیز بپذیرند، کارفرما براساس قرارداد تنظیمي 
مي تواند تسهیالت ویژه اي را با رعایت قوانیني که به تصویب مجمع عمومي شرکت مي رسد براي آنها 

قائل شود. 

دستورالعمل اجرایي  ماده 8 :

1- درصورت قبول انتقال کارکنان یا کارگران توسط سرمایه گذار و درصورت استفاده از تسهیالت بانکي، 
کارفرما مي تواند قسمتي از سود متعلقه را پرداخت نماید. 

2- کارفرما مي تواند طبق آئین نامه بازخریدي و بازنشستگي زودرس مصوب هیأت مدیره در چارچوب 
قوانین ومقرات براي پرسنل شاغل وجوهي که بابت بازخریدي و بازنشستگي زودرس و مانده مرخصي هاي 
افراد تعیین مي گردد را از بابت قبول انتقال کارکنان و کارگران به اشخاص حقیقي وحقوقي طرف قرارداد 

پرداخت نماید.

3- تعداد کارکنان و کارگران مورد نیاز طرف قرارداد با توافق طرفین تعیین مي شود.

4- کارفرما مي تواند درصورت قبول تعهدات انتقال کارکنان یا کارگران توسط سرمایه گذار بخشي از 
قیمت قرارداد را با تصویب هیأت مدیره تخفیف دهد.

ماده 9 - تعیین تکلیف خسارات سوانح ناشي از خدمات و فعالیت هاي واگذار شده براساس دستورالعملي 
خواهد بود که در آن تکالیف مقرر دوطرف و شخص ثالث را مشخص کرده و به تصویب مجمع عمومي 
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شرکت خواهد رسید. وضعیت سایر خسارات در قراردادهاي منعقده مشخص شود. 

دستورالعمل اجرایي ماده 9 

1- در سوانح ناشي از قوه قهریه و عوامل طبیعي مانند سیل، زلزله، ریزش کوه و ... یا هرگونه حوادث 
غیرقابل پیش بیني )فورس ماژور( که جلوگیري از آن از عهده طرفین خارج بوده و ناشي از فعل یا ترک 

فعل هیچ یک از آنها نباشد، مسئولیتي متوجه کارفرما، سرمایه گذار و اشخاص ثالث نخواهد بود. 

2- سرمایه گذار مسئولیتهاي خود را در چارچوب قرارداد منعقده در مقابل خسارات مالي و بدني حداکثر 
در سقف مبلغ قرارداد یا آورده سرمایه گذار بیمه مي نماید.

3- تعهدات متقابل سرمایه گذاران واشخاص ثالث براساس قوانین و مقررات جاري کشور صورت مي 
پذیرد.

4- درصورت بروز سانحه براي واگن ها یا لکوموتیوهاي در تملک بخش هاي غیردولتي، راه آهن مي 
تواند به منظور جایگزیني و جلوگیري از وقفه امور، واگن ها با لکوموتیوهاي خود را طبق قرارداد تا اتمام 

بازسازي در اختیار آنها قرار دهد.




