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 کل کشور1390بودجه سال قانون

24/02/1390                                                 11005/506شـماره 

 نژاد آقاي دکتر محمود احمديجناب

ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

 در اجراي اصل یکصد و بیست 1/12/1389 مورخ 228998 شماره   نامهعطف به      

 کل کشور 1390ایران قانون بودجه سال   اسالمی  اساسی جمهوريقانون) 123(و سوم 

اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی  شوراي مجلسکه با عنوان الیحه به

پیوسـت ابـالغ    و تأیید شوراي محتـرم نگهبـان بـه   19/2/1390روز دوشنبه مورخ

.گردد می

انیرییس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریج

1/3/1390                                                       38794شـــماره

ــه  ــت برنامـ ــیس    معاونـ ــردي رئـ ــارت راهبـ ــزي و نظـ ــور ریـ جمهـ

 کل کشـور که در جلسه علنی روز دوشــنبه مـورخ   1390سال قانون بودجـه      

می تصـویب و و سیصد و نود مجـلس شوراي اسـالنوزدهـم اردیبهـشت ماه یکهزار

 11005/506نگهبان رسیده و طی نامه شـماره   به تائید شوراي20/2/1390در تاریخ 

گردیده است، به پیوست جهت اجراء  مجلس شوراي اسالمی واصل24/2/1390مورخ 

.گردد ابالغ می

نژاد رییس جمهور ـ محمود احمدي
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 کل کشور1390قانون بودجه سال 

پنج میلیـون و   کل کشور از حیث منابع بالغ بر1390 سالماده واحده ـ بودجه       

میلیـون  هشتاد و سه هزار و نهصد و سی و هـشت میلیـارد و هفتـصد و بیـست و نـه     

ریال و از حیث مصارف بالغ بر پنج میلیون و هـشتاد و ) 5,083,938,729,000,000(

هــزار و نهــصد و ســی و هــشت میلیــارد و هفتــصد و بیــست و نــه میلیــون ســه

:ریال به شرح زیر است(5.083.938.729.000.000)

دولت از لحاظ درآمـدها و واگـذاري داراییهـاي    الف ـ منابع بودجه عمومی       

داراییهـاي   ها و تملک دولت از حیث هزینهاي و مالی و مصارف بودجه عمومی سرمایه

 و بیـست و  هزار و دویست و نود و هفتاي و مالی بالغ بر یک میلیون و ششصد سرمایه

:ریـال شـامل   (1.697.225.111.000.000) پنج میلیارد و یکصد و یازده میلیـون 

هزار و هشتـصد و   میلیون و پانصد و چهل و پنجـ منابع عمومی بالغ بر یک1الف       

ــون  ــک میلی ــود و ی ــارد و ن ــال (1.545.870.091.000.000) هفتادمیلی ری

مؤسسات دولتی بالغ بر یکـصد و  ها و نهـ درآمدهاي اختصاصی وزارتخا2الف       

ــست    ــارد و بی ــنج میلی ــاه و پ ــصد و پنج ــزار و سی ــک ه ــاه و ی ــون پنج میلی

ریال)151,355,020,000,000(

مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ ب ـ بودجه شرکتهاي دولتی، بانکها و      

انصد و پنجاه هزار و ششـصد و  میلیون و پ سهدرآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر

ریال )3,550,656,365,000,000(میلیون  پنجپنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و

میلیون و پانصد و پنجاه هزار و ششـصد و   سهها و سایر پرداختها بالغ بر و از حیث هزینه

ریال)3,550,656,365,000,000(میلیون  پنجپنجاه و شش میلیارد و سیصد و شصت و

ـ1     

اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیـز  الف ـ در راستاي       
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، رابطه 15/10/1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب منظور اجراي احکام به

و وزارت نفت ازطریق شرکتهاي ) داري کل خزانه(بین دولت مالی و نحوه تسویه حساب

اي شـرکتهاي یادشـده ازجملـه     اي و هزینـه  سرمایه کلیه مصارفربط بابت تابعه ذي

بازپرداخت تسهیالت، تولیـد، حفـظ سـطح تولیـد و     متقابل، بازپرداخت تسهیالت بیع

گذاري و نیز هزینه صادرات  طبیعی، سرمایهبرداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز

%) 5/14(ده و نـیم درصـد  میزان چهـار  به،(سیف(هاي حمل و بیمه  با احتساب هزینه

از ارزش ) پنجساله پنجم توسـعه قانون برنامه» 229«درصد منظور در ماده  شامل ده(

نقـدي بابـت خـوراك    صادراتی و مبـالغ واریـزي  ) نفت خام و میعانات گازي(نفت 

سایر شرکتها هاي پتروشیمی و پاالیشگاههاي داخلی و میعانات گازي تحویلی به مجتمع

قراردادهـاي بیـع   اي و بازپرداخت منظور مصارف سرمایه ن شرکت بهعنوان سهم آ به 

. شـود  تعیین میها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام متقابل شرکت پس از کسر هزینه

پـنج و  ربط مکلف است معادل هشتاد و وزارت نفت ازطریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي

داري خزانه(ب بستانکار دولت بقیه ارزش مواد مذکور را به حسا%) 5/85(نیم درصد

ــشور  ــل ک ــه ) ک ــور و ب ــت     منظ ــا دول ــد ب ــن بن ــررات ای ــرح مق ش

) 38(مفاد این حکم جایگزین مفاد تبصره. حساب نمایدتسویه) داري کل کشور خزانه)

 شوراي انقالب اسالمی 27/5/1358کشور مصوب کل1358دائمی قانون بودجه سال

.شود می

مبادي اولیه، قیمت معامالتی یـک بـشکه نفـت در هـر     قیمت نفت صادراتی از      

هاي پتروشیمی و سـایر   پاالیشگاههاي داخلی و مجتمعمحموله و براي نفت تحویلی به

هاي صادراتی نفت مشابه در هـر   بهاي محمولهمتوسط%) 95(شرکتها نود و پنج درصد

  .ماه شمسی است

 سازمان حـسابرسی و تـصویب   ماهه پس از تأیید مقاطع سهعملکرد مالی این جزء در

جمهور و وزیران امور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامهکارگروهی مرکب از معاون

تسویه است و تسویه نهائی فیزیکی و مالی باید براسـاس   قابلاقتصادي و دارایی و نفت

.تیرمــاه ســال بعــد انجــام شــود    گــزارش حــسابرسی تــا پایــان   
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ربط مکلف است کلیه منابع و  ذيرکتهاي دولتی تابعهب ـ وزارت نفت ازطریق ش       

به هر صورت، پـس از کـسر   دریافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازي را

موضوع این بنـد بالفاصـله   الحساب پرداختهاي عنوان علی بازپرداختهاي بیع متقابل به

ابهاي مربـوط در  حسطور مستقیم از طریق بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به به

موضـوع  ماهه پس از تـصویب کـارگروه   داري کل کشور واریز و در مقاطع سه خزانه

تسویه ربط داري کل کشور با وزارت نفت ازطریق شرکت دولتی تابعه ذي بند، خزانه این

بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هرماهه با. حساب کند

سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهاي%) 5/14(ب چهارده و نیم درصد ترتی اعالم خزانه به

سهم صـندوق   %) 20(ربط با احتساب بازپرداختهاي بیع متقابل و بیست درصد          تابعه ذي 

ملی را به حسابهاي مربوط واریز نماید و پس از تحقق سهم درآمد عمومی دولت توسعۀ

ــروش ــا ف ــاه و ســ  ب ــادل پنج ــرخ روز ارز مع ــه ن ــالغ ارزي ب ــارد مب ه میلی

ایـن  ) 5( مندرج در جدول شـماره 210101ردیف دالر مربوط به)53,000,000,000(

قـانون  ) 132(نفت خام موضوع مادهوجوه حاصل از صادرات%) 2(قانون و دو درصد

ارز حاصله را پـس از تـأمین    مازاد210110برنامه پنجساله پنجم توسعه موضوع ردیف 

حـساب ذخیـره ارزي   هاي آن بـه  عمال تبصرهاین قانون و ا) 2(مصارف موضوع بند

.واریزنماید

ربـط از مـازاد    تابعـه ذي ـ سهم وزارت نفت ازطریق شرکتهاي دولتی1تبصره      

گذاري در صنایع  سرمایهبینی شده در این قانون فقط جهت درآمد نسبت به ارقام پیش

این جزء در طرحهـاي  استفاده از منابع موضوع. باالدستی نفت و گاز قابل هزینه است

شرکتهاي دولتی غیرمرتبط و خارج از وظایف و اختیارات قانونی وزارت نفت از طریق

.ربط ممنوع است تابعه ذي

قـانون  ) 84(مـاده ) ح(بند) 1(اخیر جزء ـ در راستاي اجراي قسمت2تبصره      

ـ %) 20(است بیست درصـد برنامه پنجساله پنجم توسعه، بانک مرکزي موظف وه از وج

از قیمت خوراك موضـوع  هاي نفتی در پاالیشگاههایی که حاصل از صادرات فرآورده

از کسر ارزش صادرات گاز طبیعی پس%) 20(کنند و بیست درصد این جزء استفاده می
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.نمایـد گاز خام طبیعـی وارداتـی را بـه حـساب صـندوق توسـعه ملـی واریـز        

میزان  عملکرد این جزء شاملـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش3تبصره      

گاز متقابل نفتی و گازي، صادرات نفت خام، میعانات گازي و و مبلغ تولید، فروش، بیع

طبیعی را به کمیسیونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي

یسریزي و نظارت راهبردي رئ اسالمی، وزارت امور اقتصادي و دارایی، معاونت برنامه

.جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید

ربط موظف است بخش نقدي خریـد   تابعه ذيپ ـ وزارت نفت ازطریق شرکت       

داري کل  با خوراك دریافتی به خزانهخوراك پاالیشگاههاي داخلی را هر ماهه متناسب

هـا،   انـه قانون هدفمندکردن یارداري کل کشور در اجراي خزانه. کشور واریز نماید

) الـف (و جزء 17/2/1387قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب) 38(و ) 16(مواد

طرفهـاي  مکلف است نسبت بـه پرداخـت سـهم   ) سهم شرکت ملی نفت ایران(این بند

ماهـه بـه کمیـسیونهاي    ربط اقدام و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سـه  ذي

.نمایـد  و دیوان محاسبات کشور ارسالاقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات

هـاي   هزینهعالوه قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به(التفاوت قیمت  مابه      

پـنج  ) افزودهانتقال و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش

کشور لو قیمت فروش آنها در داخ) جز واردات به(فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی

در دفاتر شرکتهاي پاالیش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت ازطریق شـرکت تابعـه  

) داري کل کـشور  خزانه(گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت         ربط ثبت می    ذي

داري کل به حساب بـستانکار وزارت نفـت    معادل این رقم در خزانه. شود مینیز ثبت

صورت مـستقل   نظور و عملکرد مالی این جزء بهربط م دولتی تابعه ذيازطریق شرکت

ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب  مقاطع زمانی سهتوسط شرکت مذکور در

گردد  داري کل کشور تسویه می الحساب با خزانه صورت علی بهکارگروه موضوع این بند

.شـود  انجام میو مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد حساب نهایی فیزیکی و تسویه

اي شرکتهاي دولتی تابعه وزارت نفت ازجملـه   تعهدات سرمایهت ـ بازپرداخت       

موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراي این قانون ایجـاد   بهطرحهاي بیع متقابل که

هـاي حمـل و    هاي صدور نفت با احتـساب هزینـه   همچنین هزینهشود و شده و یا می

.یادشده استرکتهايعهده ش به) سیف(بیمه
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در راستاي ربط موظف است ث ـ وزارت نفت ازطریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي       

سـایر  گفته و یـا  اي ازمحل سهم خود از درصد پیش بودجه عملیاتی، طرحهاي سرمایه

راهبـردي  ریزي و نظـارت  هاي متبادله با معاونت برنامه منابع را مطابق با موافقتنامه

جداول تفکیک هر میدان و  اجراء و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را بهجمهور رئیس

میـزان  همراه شده به یافته و هزینه گذاري و منابع تخصیص هاي سرمایه طرحها و پروژه

در ماهه به مراجع یادشده ها را در مقاطع سه پیشرفت فیزیکی هریک از طرحها و پروژه

اي عمل نماید گونه وزارت نفت موظف است به. ایداین بند ارائه نم) ب(جزء ) 3(تبصره

ریال از منابع حاصل سهم) 85,000,000,000,000(هزار میلیارد  که حداقل هشتاد و پنج

گذاري در طرحهـاي   ربط ، صرف سرمایه     نفت ازطریق شرکتهاي دولتی تابعه ذي       وزارت

.با اولویت میادین مشترك نفتی و گازي گرددمذکور

تعهدات قانونی وزارت نفت ازطریق شـرکت  ـ درصورتی که بازپرداخت1تبصره      

رسـد بـا    کارگروه موضوع این بند می که به تأیید1390ربط در سال  دولتی تابعه ذي

گـذاري در سـقف    سرمایهلحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت مذکور موجب کاهش

دولـت مکلـف اسـت    د،ریال گرد) 85,000,000,000,000(هشتاد و پنج هزار میلیارد 

کشور، جویی در موارد مربوط در بودجه کل معادل رقم کسري مذکور را ازمحل صرفه

.تأمین نماید

از کـسر کلیـۀ   ـ سود خالص شرکتهاي دولتی تابعه وزارت نفـت پـس  2تبصره      

اي  سرمایههاي مورد، جهت تأمین منابع الزم براي انجام هزینه پرداختهاي قانونی حسب

آن عمـومی  هاي یادشده با اولویت میادین مشترك نفتی و گازي با تصویب مجمعشرکت

ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانونی و افـزایش  شرکتها و مراجع قانونی ذي

.شود سرمایه دولت در آن شرکتها منظور می

داري  حـساب خزانـه   شامل ساز و کـار تـسویه  نامۀ اجرائی این بند ج ـ آیین       

شـده   بینـی  استفاده از روشهاي پـیش کشور با شرکتهاي دولتی تابعه وزارت نفت با لک
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و ) درصـورت لـزوم  (اعتبـاري  شامل رد دیون و یا حساب ذخیره ارزي و یا گـواهی 

شـرکتهاي مزبـور در   همچنین قراردادي که وزارت نفت به نمایندگی ازطرف دولت با

نمایـد،   مـی ز، پاالیش و پخـش منعقـد  چهارچوب مفاد این بند براي عملیات نفت، گا

ریزي و  برنامههاي نفت و امور اقتصادي و دارایی، معاونت پیشنهاد مشترك وزارتخانه به

هیـأت  تصویب جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران به نظارت راهبردي رئیس

 نفتنحوي که آثار تولید و فروش دستورالعملهاي حسابداري الزم به. رسد وزیران می

خام و میعانات گازي، گاز خام و حاملهاي انرژي حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب                

ربط وزارت نفت نیز انعکاس داشـته باشـد بـا     و زیان شرکتهاي دولتی تابعه ذيسود

.شـود  مشترك دستگاههاي مـذکور تهیـه و تـا پایـان تیرمـاه ابـالغ مـی       پیشنهاد

ــراي        ــواد چ ـ دراج ــشور )76(و ) 39(م ــومی ک ــبات عم ــانون محاس  ق

وزارت نفت مکلفند کلیۀ درآمدهاي ریالی و  شرکتهاي دولتی تابعه1/6/1366 مصوب

داري کـل   و ارزي که ازطریق خزانـه ارزي خود را به حسابهاي متمرکز وجوه ریالی

شود واریز نمایند  ایران افتتاح مینام آنها نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی کشور به

حساب آنها از حساب خزانـه بـه    ذي بودجه مصوب این شرکتها و با درخواستتا طبق

داري کل افتتاح  توسط خزانهحسابهاي پرداختهاي ریالی و ارزي شرکتهاي یادشده که

.شود، واریز شود می

ازطریـق شـرکتهاي تابعـه فهرسـت طرحهـاي      ح ـ وزارت نفت موظف است       

 و کلیـۀ  1390تا پایان تیرماه سـال   و مبالغ آن راگذاري مربوط به نفت و گاز سرمایه

انرژي و برنامه و بودجه و محاسـبات  تغییرات بعدي آن را تا پایان سال به کمیسیونهاي

.مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید

ـ        المللـی و   هاي نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهاي بین واردات فرآوردهخ 

اد بدون یارانه با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسـط بخـش   قیمت آزعرضه آن به

وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکتهاي متقاضی، پروانه  .خصوصی مجاز است
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نفتی براي فعالیت آنها صادر و تمهیدات الزم ازجملـه امکـان   هاي بازرگانی فرآورده

هاي مربوط براي اجـراي   هزیربناهاي موجود با دریافت هزینگیري از تأسیسات و بهره

مسؤولیت تنظیم بازار با درنظرگرفتن تولیـدات داخلـی،    .مفاد این جزء را مهیا نماید

.وزارت نفت استقیمت فروش و زیرساختهاي موجود با

عـالوه بـر   ربط موظف اسـت  د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذي       

ریال به  پنجاه مصرف هر متر مکعب گاز طبیعیدریافت نرخ گاز مبناي این بند، به ازاي

دریافتی را تنها عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه، عین وجوه

درآمـدهاي  منابع مذکور بـه عنـوان  . در طرحهاي گازرسانی روستایی هزینه نماید

.گردد ربط محسوب نمی شرکت ذي

شود با وثیقه  وابسته و تابعه اجازه داده میهايذ ـ به وزارت نفت از طریق شرکت       

و پتروشیمی، تضمین الزم را به بانکهـاي  گرفتن کل طرحهاي مربوط به پاالیش و پخش

.بدهدعامل براي تسهیالت ارزي و ریالی

ربـط   ذيشود ازطریق شرکتهاي دولتی تابعه ر ـ به وزارت نفت اجازه داده می       

در ازهاي تولیدي همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران کـه درآمد حاصله از فروش گ

شده تحویلی به شود را برمبناء یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه حال حاضر سوزانده می

.صنایع، صرف طرحهاي حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شـرکتهاي تابعـه نمایـد              

ت گازي مـازاد بـر   از محل افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت و میعاناـ2      

این قانون قبل از واریز به حساب ذخیره ارزي معادل ریـالی  ) 1(بندمبالغ مندرج در

:یابد واریز به خزانه اختصاص میمبالغ زیر پس از

فقط بـراي تقویـت بنیـه دفـاعی    دالر) 3,000,000,000(الف ـ سه میلیارد        

به وزارت بهداشـت،  (سالمت ه بخشدالر ب) 3,000,000,000(ب ـ سه میلیارد        

برنامه پنجـساله  قانون» 34«ماده» ب«درمان و آموزش پزشکی در اجراي اهداف بند

(پنجم توسعه
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احداث و بازسازي عتبات عالیـات دالر بابت) 100,000,000(پ ـ یکصد میلیون        

هوري اسالمی دالر بابت آشیانه جم (250,000,000(ت ـ دویست و پنجاه میلیون        

ــزات     ــایر تجهی ــالگرد و س ــا، ب ــد هواپیم ــراي خری ــران ب ــاز ای ــورد نی م

مهار گـرد و  دالر بابت مهار آبهاي مرزي و) 1,000,000,000(ث ـ یک میلیارد        

تاالبهاي کـشور ها و گردهاي استانها و حفظ و احیاء دریاچه غبار استانهاي مرزي و ریز

تـسهیالت و جـوایز   دالر بابت یارانه سـود ) 1,000,000,000(ج ـ یک میلیارد        

ضـمانت  صادراتی تأدیه بدهی دولت و افزایش سرمایه بانکهـاي دولتـی و صـندوق   

صادرات

محصوالت کشاورزي و دالر بابت صندوق بیمه) 1,000,000,000(چ ـ یک میلیارد       

ـ  صندوق حمایت از توسعه سرمایه میگـو و  رورشگذاري کشاورزي و کمک به صید و پ

ــسته     ــه روش مدارب ــاهی ب ــرورش م ــر و پ ــیادي و تکثی ــید و ص ــهاي ص روش

دالر بابت صـندوق نـوآوري و شـکوفایی و    ) 1,000,000,000(میلیاردح ـ یک       

فناوریهاي نوین

قـانون ) 62(دالر بابـت تـضمینهاي مـاده   ) 500,000,000(خ ـ پانصدمیلیون        

پرداخت موضوع ماده مـذکور  پیش%) 15(نزده درصد محاسبات عمومی و نیز تأمین پا

هـاي  دالر بابت تعدیل و ساماندهی پره) 62,000,000(د ـ شصت و دو میلیون        

  صیادي

ــون    ــست میلی ــدات ارزي ) 200,000,000(ذ ـ دوی ــت تعه ــت بازپرداخ دالر باب

ـ  آب روسـتاهاي فاقـد   دالر بـراي آبرسـانی بـه    ) 500,000,000(پانصد میلیون ر 

ــال ــامیدنی ســـ ــت مآشـــ ــاخص محرومیـــ ــاس شـــ براســـ

چهارم، هـر ماهـه بـه     ماهـ مازاد درآمد حاصـله از این بند به نسبت، پس از1تبصره

  .شود پرداخت می )      (دوازدهم  صورت یک 
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نسبت به اجزاء ایـن بنـد اولویـت دارد و    ) الف(منظور شده در جزء ـ اعتبار2تبصره

مومی از ماه چهارم اعتبار ایـن جـزء را هرماهـه    بودجه عدولت موظف است همانند

عالوه بر سهم اعتبار چهارماه اول آن واگـذار  (       ) حداقل به میزان یک دوازدهم

.نماید

جـویی در   اي از محـل صـرفه   طرحهاي تملک داراییهاي سـرمایه ـ افزایش اعتبار3

.استاي مجاز اعتبارات هزینه

هشتـصد  موظف است به میزان)  بنادر و دریا نورديسازمان ( ـ وزارت راه و ترابري4

موافقتنامه ریال از منابع داخلی سازمان را پس از مبادله) 800,000,000,000(میلیارد 

بنـادر   شکن  احداث موج جمهور صرف ریزي و نظارت راهبردي رئیس با معاونت برنامه

کوچک در سواحل جنوب کشور نماید

.
هـاي   احداث، تجهیـز و تکمیـل پـروژه   بندانها و داث آبمنظور تسریع در اح ـ به5

گذاران حقیقی و حقـوقی بخـش    سرمایههاي آبیاري و زهکشی فرعی و تشویق شبکه

شرکتهاي سهامی زراعـی، بـه   غیردولتی و تعاونیهاي تولیدي، تشکل هاي آب بران و

محـل  شـود از   مـی هاي مذکور اجازه داده دستگاههاي اجرائی ملی و استانی پروژه

نیاز براي احداث اي مربوط، اعتبارات مورد هاي تملک داراییهاي سرمایه اعتبارات طرح

عنـوان سـهم    به (%85(هاي موصوف را به میزان هشتاد و پنج درصد  و تکمیل پروژه

تـأمین و  بـرداران  به عنوان سهم بهره%) 15(دولت به صورت بالعوض و پانزده درصد

  .پرداخت نمایند

هـاي اصـلی آبیـاري و     شبکهبردارانی که در احداث ق محروم و بهرهتبصره ـ مناط 

هاي آبیاري و  شبکهزهکشی مشارکت نموده باشند از پرداخت سهم مشارکت در احداث

.زهکشی فرعی معافند
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اي دادگـستري جمهـوري اسـالمی     سرمایهاي و تملک داراییهاي ـ اعتبارات هزینه6

یابد و پرداخت  می تخصیص%) 100(صددرصدقضائیهایران و سازمانهاي وابسته به قوة 

.گردد می

از اعتبـارات  %) 2(مکلف است معادل دو درصدـ سازمان ثبت اسناد و امالك کشور7

را جهت صدور اسـناد مالکیـت   108500اي موضوع ردیف هاي سرمایه تملک دارایی

.یافتـه هزینـه نمایـد    توسـعه اراضی و امـالك منـاطق جنگـی، محـروم و کمتـر     

قانون تنظـیم بخـشی از    (10(بینی شده در ماده اعتبارات پیش%) 10(ـ ده درصد 8

قانون تشکیل  (12(و اعتبارات موضوع ماده 27/11/1380مقررات مالی دولت مصوب 

 معادل مبلغ دوهـزار و پانـصد  25/10/1386سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 

اي و    هزینـه %) 40(درصـد ریـال بـه نـسبت چهـل         )2,500,000,000,000(میلیارد  

اي از جمله نوسازي، بازسازي و احـداث   تملک داراییهاي سرمایه (%60(درصد شصت

ساختمانهاي ستادي و اجرائی شبکه امداد و نجات جمعیـت هـالل   پایگاهها و انبارها و

و تأمین امکانات، تجهیزات و خودروهاي امداد و نجـات  احمر جمهوري اسالمی ایران

آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح و در راستاي اجراي نظور پیشگیري،مورد نیاز به م

یابـد تـا    پنجساله پنجم توسعه به جمعیت اختصاص میوظایف مذکور در قانون برنامه

یافته تلقی و  تخصیص%) 100(این اعتبار صددرصد  .مصرف برسد مطابق اساسنامه آن به

ــور   ــی منظـ ــه قطعـ ــه هزینـ ــت بـ ــس از پرداخـ ــیپـ ــردد مـ .گـ

بینـی   پیشـ مازاد درآمدهاي درآمد ـ هزینه دستگاههاي اجرائی ملی از سقف رقم 9

ریـال بـراي طرحهـا و   ) 500,000,000,000(شده در این قانون مبلغ پانصد میلیارد 

 با اولویت دستگاههاي مربوطه     1390اي خاتمه سال      هاي تملک داراییهاي سرمایه     پروژه

.جمهـور قابـل هزینـه اسـت     رت راهبردي رئـیس ریزي و نظا تأیید معاونت برنامهبا

هاي اجرائی ملی و استانی مکلفند با توجه به شاخصهاي بخش کـشاورزي   دستگاهـ10

عملیات آب و خاك و آبیاري تحت فشار در اراضی کشاورزي داراي آب هر شهرستان،

 به 40152000اعتبار برنامه ساماندهی اراضی کشاورزي به شمارهشده را از محل تأمین

برداران  سهم بهره%) 15(سهم دولت و پانزده درصد  (%85) نسبت هشتاد و پنج درصد

.اجراء نمایند



١٢

اي استانی جهت تکمیل  اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه%) 3( درصد  سهـ حداقل11

صنعتی ـ دولتی همان استان با اولویت مناطق غیربرخـوردار آن   زیرساخت شهرکهاي

موظفند در هر مرحله از تخصیص، سهم موضوع این بنـد را   استانها.یابد می اختصاص 

.اختصاص دهند

اي  دارایی سرمایه اختیار شوراي فنی استانها در مورد طرحهاي تملک ـ سقف ریالی12

 میلیـون   ریـال بـه یکـصد   ) 10,000,000(میلیـون   اي از ده  ناحیهاي و خاص منطقه

.شود اصالح میریال) 100,000,000(

اعتبارات تملک از%) 1(ریزي و توسعه استان مکلف است یک درصد ـ شوراي برنامه13

بینـی   بسیج پیشمنظور احداث و توسعۀ پایگاهها و حوزه مقاومت دارایی استانی را به

.نماید

از اعتبارات %) 8(درصدریزي شهرستانها موظفند حداقل هشت  هاي برنامه ـ کمیته14

طرحهـاي هـادي و   اي شهرستان را به طراحـی و اجـراي   هاي سرمایه تملک دارایی

صددرصـد  میـزان  تخصیص اعتبارات یادشده باید به. بهسازي روستاها اختصاص دهند

 .صورت گیرد%) 100(

داري  ، خزانه8/12/1389ـ در اجراي قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب15

راهنمایی و رانندگی، هاي یمهکل کشور مکلف است با توجه به مکان و میزان وصول جر

نفع براساس  دستگاههاي ذينسبت به واریز سهم هریک از شهرداریها و دهیاریها و سایر

وقوع تخلف جهت توزیع ترتیب به حساب شهرداریها و استانداریهاي محل قانون فوق به

.نمایــدنفــع اقــدام بــین دهیاریهــاي اســتان و حــساب ســایر دســتگاههاي ذي

از  (%10(شـود ده درصـد    امناء صندوق توسعۀ ملی اجـازه داده میـ به هـیأت16

منابع صندوق توسعۀ ملی را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهاي غیردولتـی دراختیـار              

گذاري بخش کشاورزي قرار دهد تا  کشاورزي یا صندوق حمایت از توسعه سرمایهبانک
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ریـالی در بخـش آب و   صـورت ارزي و   داراي توجیه فنی، اقتصادي بـه به طرحهاي

.یابدکشاورزي اختصاص

کـه  وري و جلوگیري از تأخیر در روند اجـراي طرحهـایی   منظور ارتقاء بهره ـ به17

اي بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعۀ اسالمی تـأمین  ازطریق تسهیالت مالی توسعه

 نسبت  جمهور مکلف است    ریزي و نظارت راهبردي رئیس      شوند، معاونت برنامه    مالی می   

سهم داخلی و اعتبار ریالی طرحهاي مذکور ازمحـل  %) 100(تخصیص صددرصدي به

.مربوط اقدام نمایداعتبارات مصوب

تسهیالت اعطائی از شود از محل بازپرداخت اصل و فرع ـ به دولت اجازه داده می18

ار مبلغ یکصد هزمحل وجوه اداره شده و کمکهاي فنی و اعتباري توسط بانکهاي دولتی

یـا  ریال حسب مورد به حـساب افـزایش سـرمایه   )100,000,000,000,000(میلیارد 

.بازپرداخــت بــدهی دولــت بــه بانکهــاي مــذکور اختــصاص دهــد       

قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و ) 28(ماده (3) و) 1(ـ دراجراي بندهاي19

ــارم  ــصوب ) 44(چهـــ ــی مـــ ــانون اساســـ :25/3/1387قـــ

افـزایش  منظور شود به ي اسالمی ایران اجازه داده میالف ـ به بانک مرکزي جمهور 

دالر در) 5,000,000,000(سهم تسهیالت ارزي بخش غیردولتی مبلـغ پـنج میلیـارد    

ــپرده  ــارجی سـ ــاي خـ ــا بانکهـ ــل و یـ ــاي عامـ ــد بانکهـ ــذاري نمایـ .گـ

دارایی و بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایـران مکلفنـد   ب ـ وزارت امور اقتصادي و 

ـ   دالر خـط اعتبـاري جهـت تـأمین مـالی       (10,000,000,000(ارد حـداقل ده میلی

ــرمایه ــشور  س ــارج از ک ــی از خ ــشهاي غیردولت ــذاري بخ ــدگ ــراهم نماین .ف

هـاي باقیمانـده    سهمیهقانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) 82(ـ در اجراي ماده 20

فاده قانون استموضوع) فاینانس(تسهیالت مصوب بیع متقابل و تسهیالت مالی خارجی 

رعایت بند  و تعهدات حساب ذخیره ارزي با6/7/1384از منابع مالی خارجی مصوب 

قوانین بودجه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و احکام این قانون در) 85(ماده) د(

ریـزي و   برنامـه همچنین به معاونـت .  به قوت خود باقی است1390سنواتی در سال 

پرداخت ریالی منظور تأمین پیش شود به ه داده میجمهور اجاز نظارت راهبردي رئیس
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کننـد بـا    میاستفاده) فاینانس(و ارزي طرحهایی که از منابع تسهیالت مالی خارجی 

تملـک  جایی اعتبارات طرحهـاي  پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی نسبت به جابه

.اي اقدام نماید داراییهاي سرمایه

 1390در سـال  ) فاینانس(مالی خارجی ئی از تسهیالتـ استفاده دستگاههاي اجرا21

گردد تا توسط شوراي اقتـصاد   میدالر تعیین) 30,000,000,000(میزان سی میلیارد  به

توسعه به طرحهاي داراي توجیـه  قانون برنامه پنجساله پنجم) 82(براساس مفاد ماده

.فنی، اقتصادي و مالی اختصاص یابد

دالر تسهیالت از محل صندوق توسـعه  ) 2,000,000,000(رددو میلیاـ حداقل مبلغ22

یابـد تـا طبـق     و حمل و نقل عمومی شهري اختصاص میملی براي قطارهاي شهري

ــت   ــندوق پرداخــ ــن صــ ــوابط ایــ ــنامه و ضــ ــردداساســ .گــ

سـایر  توانند براي توسعه مترو، قطارهاي شهري و حمل و نقل عمومی و شهرداریها می

الت صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه صـندوق اسـتفاده  ها از تسهی طرحها و پروژه

.نمایند

وري بخش کشاورزي و منابع طبیعـی  قانون افزایش بهره) 33(ـ در اجراي ماده23

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ازطریق بانکهـاي عامـل           23/4/1389مصوب  

مینی تا سـقف  تسهیالت الزم را براي خرید گندم تولید داخلی به قیمت تضمکلف است

ریال از محل منابع داخلی بانکها در اختیار ) 40,000,000,000,000(میلیارد چهل هزار

ــات ــدکارخانجـــ ــرار دهـــ ــصوصی قـــ ــش خـــ .آرد و بخـــ

قانون برنامه پنجساله پـنجم   (110(شرکت بازرگانی دولتی موظف است با رعایت ماده

 خرید ازسوي کشاورزان یا تقاضايتوسعه با تأیید شوراي اقتصاد نسبت به خرید گندم با

تضمینی اقدام  و با قیمتنشده توسط بخش خصوصی با تقاضاي کشاورز گندم خریداري

آرد  کارخانجـات تبعـی دراختیـار بخـش خـصوصی و     هاي نماید و با احتساب هزینه

.قراردهد
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هـزار میلیـارد   ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظـف اسـت مبلـغ دو   24

بانک مـسکن  ریال تسهیالت از منابع داخلی خود را دراختیار) 2,000,000,000,000(

دستگاههاي قرار دهد تا براي پرداخت تسهیالت جهت احداث منازل مسکونی کارکنان

ــال    ــه س ــانون بودج ــف در ق ــل1390داراي ردی ــد   ک ــدام نمای ــشور اق .ک

انـه سـود   بانکها موظفند تا پایان خرداد ماه، مانده وجوه اداره شـده و یار ـ کلیه25

 از سوي بانکهاي عامل به متقاضیان پرداخت نگردیده 1389که تا پایان سال تسهیالت را

  . واریز نمایند310603ردیف درآمدي است، به حساب

براي طرحهاي فصل آب و  (%50) معـادل درآمدهاي واریزي به نسبت پنجاه درصد

دار به باغـات   هاي شیبزمینبراي اجراي طرحهاي توسعه و تبدیل%) 50(پنجاه درصد 

مزارع، جنگلکاري و احیـاء   ویژه زیتون، توسعۀ عملیات آبخیزداري، جاده بین مثمر به

منـابع طبیعـی و   جنگلها و توسعۀ عملیات آب و خاك کشاورزي در فصل کـشاورزي، 

  .یابد عشایر اختصاص می

جمهـور بـه    سریزي و نظارت راهبردي رئی برنامهاعتبار این ردیف به پیشنهاد معاونت

ایـن قـانون   ) 1(مندرج در پیوست شمارهسرجمـع اعتبارات طرحهاي امـور یادشده

.شود اضافه می

ازاء پرداخت تسهیالت به کشاورزان و روستاییان اسـناد   بهـ بانکهاي عامل موظفند26

اسناد عادي اراضی محل اجراي طرحهاي کـشاورزي و  مربوط به اراضی کشاورزان و

عنوان وثیقه وامهاي بخش کشاورزي و  روستایی را بهبه آن و اسناد منازلصنایع وابسته 

.پذیرش قرار دهندوامهاي پرداختی به روستاییان مورد

عنـوان   نفـت بـه  ـ بانکهاي عامل موظفند با پذیرش قراردادهاي صنایع باالدستی27

بوط به نفت و مرتضمین بازپرداخت یا با وثیقه گرفتن سایر طرحها و صنایع پایین دستی

باشند، تسهیالت  میگاز و پاالیش و پتروشیمی که داراي توجیه فنی و اقتصادي و مالی
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اجراي این بنـد بـا   مسؤولیت. ارزي و ریالی موردنیاز را به متقاضیان پرداخت نمایند

.ایران اسـت وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس کل بانک مرکزي جمهوري اسالمی

داراي مجوز از ایت از تولید و اشتغال، به بانکها و مؤسسات اعتباريـ به منظور حم28

اعتبـاري  شود با تأیید هیأت مـدیره بانکهـا و مؤسـسات    بانک مرکزي اجازه داده می

مذکور، اصل و سود تسهیالت سررسیدشده و معوقه واحدهاي تولیدي صنعتی، معدنی و

اند، براي یکبار تا پنج       شکل شده هاي خود دچار م     کشاورزي را که در بازپرداخت بدهی     

همچنین اجازه . تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایندسال

هاي ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیالت موضوع  شود کلیه جریمه میداده

 مدیره حساب کامل با تأیید هیأت پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویهاین بند

  .شودبخشیده

چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی براي تسویه بدهیهاي معوق خود به بانکهاي عامـل 

شود با رعایت قوانین و مقررات ها اجازه داده می مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانک

 منقول و ریال خود، از سایر اموال) 5,000,000,000(براي مطالبات بیش از پنج میلیارد 

منقول آنان مازاد بر وثائق تحویلی به بانکها از طریق اجراي ثبت اسناد و امالك یاغیر

.مراجع قضائی اقدام نمایند

جهـت اجرائـی نمـودن    شود ـ به هریک از شرکتهاي گاز استانی اجازه داده می29

روسـتاها و  تعهدات ملی و استانی اجراي خطوط انتقال گاز، گازرسانی بـه شـهرها و  

اي طرح مسکن مهر، مشترکین عمـده و توسـعه گازرسـانی در شـهرها و    مناطق اجر

سازي و بازسازي تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیالت مجموعاً تـا  روستاها و مقاوم

ریال از بانکهاي کشور با همـاهنگی در  ) 30,000,000,000,000( هزار میلیارد  سقف سی 

ربط اقـدام    از طریق شرکت تابعه ذياستان با تعیین بازپرداخت توسط وزارت نفتهر

این . سال است مدت زمان بازپرداخت استهالك تسهیالت دریافتی طی مدت پنج .نمایند

نفت از طریـق شـرکت    تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیالت توسط وزارتقانون در حکم

بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیالت درخواستی شـرکتهاي گـاز   ربط است و تابعه ذي
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باشند و استاندار هر استان موظف به پیگیـري   هر استان میانی با تأیید استاندارياست

.اجراي این قانون است

انـد و   کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی خسارت دیدهـ30

اند، از پرداخت جریمه بـراي   پرداخت حق بیمه اجتماعی در موعد مقرر نشدهقادر به

باشند و همچنین جریمه دیرکرد تسهیالت بانکی پرداختی بـه   معاف میتمدت معذوری

.شود میکشاورزان بخشوده

سـهام %) 50(درصد  ـ دولت مکلف است بدهی خود به بانکهایی که حداقل پنجاه31

آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذارشده را حداکثر تا پایان شهریور ماه

گذاري وابسته  ت در شرکتها به بانک طلبکار یا شرکتهاي سرمایهازمحل سهام دول1390

مطالبات بانکهاي. شده و با عاملیت آن بانک تسویه نماید آن و یا از محل وجوه ادارهبه

دولتی از دولت نیز ازمحل واگذاري سهام و یا ازمحل وجوه اداره شده و با عاملیت آن

.شود بانک عامل تهاتر می

استانهاي ساحلی شـمال و  هاي دستگاههاي اجرائی در  است مجتمعـ دولت موظف32

.فـروش رسـاند   بـه جنوب کشور را که تا تصویب این قانون کاربري رفاهی دارنـد، 

و مقررات از درآمد حاصل، پس از واریز به خزانه با رعایت قوانین%) 100(صددرصد 

ـ   دمات رفـاهی و طریق استانداري استانهاي ساحلی صرف ساماندهی، بهـسازي و خ

.شود فرهنگی براي گردشگران می

) 80,000,000,000,000(هشتادهزارمیلیارد شود تا مبلغ ـ به دولت اجازه داده می33

شرکتهاي دولتی یا منابع حاصل از آن و ریال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و

ت و تعهدات به صندوقهاي بابت تأدیه مطالبایا سایر اموال و داراییها را به طور مستقیم

شرکتهاي سازنده، مشاور و پیمانکار مجري بازنشستگی نظیر صندوق بازنشستگی فوالد،

افزایش راندمان تولید و کـاهش  طرحهاي دولتی و شرکتهاي دولتی ازجمله طرحهاي

ــذار   ــرارداد واگـ ــاي قـ ــق طرفهـ ــا توافـ ــرق بـ ــات بـ ــدتلفـ .نمایـ



١٨

حساب  ذيعیت مورد تأیید باالترین مقام والذکر بر اساس صورت وض اموال و سهام فوق

دستگاه اجرائی و دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی و معاونـت 

گـردد، منتقـل   ماه ابالغ مـی  جمهور ظرف سه ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه

.شود می

شـرکتهاي  شود ازمحل فروش اموال وزارت بازرگانی و ـ به دولت اجازه داده می34

فنـی و  ریال در قالب کمکهاي) 500,000,000,000(تابعه و وابسته مبلغ پانصد میلیارد 

قوانین اعتباري پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد تا با رعایت

و و مقررات براي طرح و اجراي برنامه آمایش تجاري و توسعه زیرساختهاي بازرگانی

ــاختار   ــالح س ــین اص ــارچوب آی ــه   در چه ــصوب ب ــۀ م ــد  نام ــصرف برس .م

  :شود داده میـ به دولت اجازه35

مـشاوران و  الف ـ بدهی شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نیـرو بـه پیمانکـاران،    

سازندگان تجهیزات طرحهاي ملی و استانی و همچنین فروشندگان برق بخش خصوصی

ریزي و نظارت راهبـردي اسـت را    برنامهکه طلب آنها مورد تأیید وزیر نیرو و معاون

درصـورت توافـق    (مستقیماً از محل سهام دولت و شرکتهاي دولتی قابـل واگـذاري             

یا منابع حاصل از آن و یا فروش و واگـذاري امـوال و داراییهـاي    ) قراردادطرفهاي

یافتــه، حــداکثر تاســقف پنجــاه هــزار میلیــارد  تمــام و خاتمــه نیمــهطرحهــاي

ریال موارد فروش با قیمت مصوب هیأت عالی واگذاري پـس   (50,000,000,000,000(

  .پرداخت یا تهاتر نمایداز واریز به خزانه حسب مورد

اسـالمی ایـران و   آهن جمهوري ب ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکت سهامی راه 

 ریال به خزانه)1,000,000,000,000(میلیاردشرکتهاي تابعه و وابسته را تا سقف یکهزار

و بازپرداخت بخشی از بدهیهاي معوقـه  طور کامل صرف بازسازي ساختاري واریز و به

بازسـازي و بهـسازي خـط و    بانکی ناشی از واگذاري انجام شده و اجراي طرحهاي

  .ناوگان نماید
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اشـخاص حقیقـی و حقـوقی از جملـه     پ ـ نسبت به واگذاري شرکت هتلهاي هما به 

نماید از وجوه حاصله تا مبلـغ  له را به خزانه واریزبانکهاي دولتی اقدام و وجوه حاص

هواپیمایی جمهوري اسـالمی  ریال به شرکت) 5,000,000,000,000(هزار میلیارد  پنج

هوایی شرکت هزینـه  گردد تا فقط براي بازسازي و نوسازي ناوگان ایران پرداخت می

  .شود

قانون اساسـی،  ) 44(چهارمقانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل و) 29(ت ـ ماده 

.االجراء اسـت  موقوفاین بند،) پ(و ) ب(در اجراي احکام این قانون از جمله اجزاء

اجرائی و اشخاص شود بدهی قطعی خود به دستگاههاي ـ به دولت اجازه داده می36

اموال حـسب  حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها ازمحل واگذاري و یا فروش

.اتر نمایدمورد تسویه یا ته

اي اجـازه داده   داراییهـاي سـرمایه  منظور تسریع در اجراي طرحهاي تملک ـ به37

روشهاي مختلف ازقبیل واگذاري و یـا  شود با رعایت قوانین موجود و با استفاده از می

غیردولتی براي تـأمین منـابع   مشارکت با بخش غیردولتی، بانکها و مؤسسات اعتباري

موافقتنامه متبادله و با حفـظ  ر چهارچوب قراردادها و براساسگونه طرحها د مالی این

.کاربري آنها اقدام نمایند

ــی   38 ــتگاههاي اجرائـ ــه دسـ ــ بـ ــی ــ ــازه داده مـ ــود اجـ :شـ

قـانون  ) 83(سـوم الف ـ اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت اصـل هـشتاد و  

ـ  داري  خزانـه زداساسی به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور ن

معـادل . این قانون واریـز نماینـد  ) 5(جدول شماره) 210204( کل، موضوع ردیف

) 530000(ردیـف ) 7(از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء        %) 100(صددرصد

ربط حسب مورد ملـی یـا    این قانون در اختیار دستگاه اجرائی ذي) 9(شمارهجدول

آن را صرف اجراي طرحهاي تملـک  %) 95(صد گیرد تا نود و پنج در میاستانی قرار
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نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمانهاي اداري و تبدیل بـه احـسن   اي داراییهاي سرمایه

  .نماینداموال مذکور

اعتبـار  باقیمانده صرف پرداخت کمک به تعاونیهاي مسکن، مصرف و%) 5(پنج درصد 

ــتگاه   ــان دس ــا کارکن ــه ی ــستگی مربوط ــندوق بازنش ــان و ص ــیکارکن ــود م .ش

قانون مدیریت خدمات کشوري مـصوب  ) 5(دستگاههاي اجرائی موضوع مادهب ـ به 

شود اموال منقول و غیرمنقول خود را با رعایت قـوانین و   می اجازه داده8/7/1386

فروش برسانند و منابع حاصل از آن را به حساب ردیف  دولتی بهمقررات ناظر بر اموال

آن را صرف بازخریدي نیروهـاي  %) 100( صددرصدمعادل واریز و210205درآمدي 

ــا پـــاداش ــاهر یـ ــب مـــازاد غیرمـ ــدداوطلـ ــدمت نماینـ ــان خـ .پایـ

قـانون دائمـی   تواند مطابق تبصره ـ مصارف واگذاریهاي وزارت جهادکشاورزي می 

.مربوطه باشد

بـرداري   شده و آماده بهره تکمیلتمام، اي نیمه ـ طرحهاي تملک داراییهاي سرمایه39

فصلهاي حمل و نقـل، توسـعه    استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهايملی و

خدماتی و عمرانی را به هاي جمعی، گردشگري، علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه

متقاضیان بخـشهاي  شرط حفظ موضوع و کاربري این طرحها به صورت نقد و اقساط به

درآمد عمومی از واگذاریها به حسابوجوه حاصل . خصوصی و تعاونی واگذار نمایند

واریـز  این قـانون ) 5(جدول شماره ) 310802( داري کل، موضوع ردیف  نزد خزانه

 جدول106000ردیف) 1(آن از محل اعتبار جزء %) 100(شود و معادل صددرصد  می

گیرد تا بـراي تکمیـل   این قانون در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می) 8(شماره 

تمام یا براي پرداخت تسهیالت در قالب وجوه اي نیمه  تملک داراییهاي سرمایهطرحهاي

.نماینـد اي هزینـه  شده به خریداران طرحهـاي تملـک داراییهـاي سـرمایه     اداره
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) 44(چهـارم  و قانون اجراي سیاستهاي کلی اصـل چهـل  ) 3(الف ـ در اجراي ماده 

حقـوق  وظف است کلیه سهام و سـایر قانون اساسی، وزارت امور اقتصادي و دارایی م



٢١

پایـان  که تـا ) 1(برداري و یا مدیریت کلیه بنگاههاي مشمول گروه مالکانه و حق بهره

 (2) ماده) 2(هاي مشمول گروه  و بنگاه) 1(اند پیوست شماره  واگذار نشده1389 سال

يو کلیه معادن متعلق به دولت، سازمانها و شـرکتها ) 2(قانون یادشده پیوست شماره

دولتی از جمله شرکتها و سازمانهاي مشمول ذکر یا تصـریح نام را متناسب بـا منـابع  

ــف ــد 310500ردیــ ــذار نمایــ ــی واگــ ــشهاي غیردولتــ ــه بخــ . بــ

شرکتهاي زیرمجموعه آنها در فهرست واگـذاري  تبصره ـ کلیه دستگاههاي اجرائی که 

سـازي،   وصیزمان درخواست سازمان خصقرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از

وزارت امور اقتـصـادي و دارایـی   ها را به اوراق سهام و سایر اسـناد مالکیتی بنگاه

سازي و تحویل اسناد فوق و  آمادهمسؤولیت.  نمایند تحویل) سازي سازمان خصوصی(

. مقام دستگاه اجرائی مربوطه استسازي براي تسهیل واگذاري بر عهده باالترین زمینه

ــه ــل ب ــدم تحوی ــع ع ــوقموق ــناد ف ــسوب  اس ــف مح ــذکر تخل ــیال ــود م .ش

تسهیالت هاي غیرجاري و همچنین أخذ منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی ب ـ به 

صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سـوي سـازمان   هاي واگذارشده به توسط بنگاه

سازي به سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و بانک مرکزي جمهوري اسـالمی                خصوصی

  .شود اعالم میایران

زمینه اساسـنامه، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در

جمله نقـل و  سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهاي مزبور از

انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجـاره را پـس از أخـذ مجـوز کتبـی از سـازمان      

  .ام دهدسازي انج خصوصی

مذکور را مشروط به أخذ بانک مرکزي موظف است اعطاء هرگونه تسهیالت به شرکتهاي

  .سازي نماید مجوز از سازمان خصوصی

قانون ) 44( و چهارم قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل چهل (18(پ ـ در اجراي ماده 

ري توسـط  هاي قابل واگـذا  هر بنگاه در فهرست بنگاهاساسی، از زمان تصویب عنوان

دارایی مکلف است نسبت به تـشکیل مجـامع   هیأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و
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، معـاون  )رئیس مجمـع  ( و داراییها متشکل از وزیر امور اقتصادي عمومی آن بنگاه

سـازمان   ربط و با حضور رئیس ذيجمهور، وزیر ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه 

مجمـع  . بازرگانی اقدام نمایدذاري و نماینده اتاقسازي، نماینده هیأت واگ خصوصی

مدیره و بقیـه   اعضاي هیأتدار انتخاب عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده

الـذکر   شرکتهاي فوقصورتجلسات مجامع و هیأت مدیره. وظایف مجامع عمومی است

ات غیرتجاري و مؤسسخارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و

.نماینـد سایر مراجع موظفند از پـذیرش و ثبـت صورتجلـسات مزبـور خـودداري     

خریداران اعم شده به الذکر موظف به انتقال سهام فروخته مجمع عمومی شرکتهاي فوق

جـایگزینی  باشـند و در  مـاه مـی   از نقدي، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یـک 

قبلـی  جاي اعـضاء  مدیره به فروخته شده در هیأتنمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی 

  .نمایند اقدام می

الحساب سـالجاري   علیاز زمان واگذاري، شرکتهاي مصوب از پرداخت سود و مالیات

.نماینـد  عمل میمعافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات

غیرجـاري و  هاي  داراییسازي مکلف است بر عملیات خرید و فروش سازمان خصوصی

اسـت،  أخذ تسهیالت بنگاههاي واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقـه دولـت  

  .کنترلهاي الزم را اعمال نماید

الـذکر،   قانون فـوق ) 6(اجراي مادهدر جهت شفافیت و تجمیع اطالعات و نظارت بر

بعه و سهام خود و شرکتهاي تانهادهاي عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و

وزارت امـور اقتـصادي و   ماهه بـه  شرکتهاي تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش

مکلف است در سازي سازمان خصوصی. اعالم نمایند) سازي سازمان خصوصی(دارایی 

نهادهـاي  جهت اجراي حکم این بند تمهیدات الزم را اعمال و درصورت افزایش سـهم 

قف مجاز از واگذاري سهام جدید به این نهادها ممانعـت عمومی غیردولتی بیش از س

عمل آورد به

.
ازقبیل بورس، این بند شامل کلیۀ فروشهاي نقدي و اقساطی و کلیۀ روشهاي واگذاري
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.شـود  مـی گـردد و دربرگیرنـده واگـذاریهاي قبلـی نیـز      مزایده و مذاکره مـی 

محسوب موال و وجوه عمومیاستنکاف و یا تأخیر در اجراي این بند در حکم تصرف در ا

.شــود و وزیـر امــور اقتــصادي و دارایـی در ایــن موضـوع پاســخگو اســت    مـی 

مـاه توسـط    مدیره شرکتهاي واگذارشده حداکثر تا تیـر  تشویق اعضاء هیأتنامه آیین

تصویب وزیـر امـور اقتـصادي و     شود و به اقتصادي و دارایی پیشنهاد میوزارت امور

  .رسد میدارایی

سـهام  ) 1390یات حقوق کارکنان شرکتهاي دولتی واگذار شده در طول سال ت ـ مال 

، طی سال واگذاري براساس نرخ مالیات قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت)کنترلی

.شود می

شـود   میـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و نیروهاي مسلح اجازه داده41

سـایر  رعایت قانون فروش و انتقال پادگانها ودرصورت موافقت فرماندهی کل قوا و با 

 از محـل فـروش   1/6/1388اماکن نیروهاي مسلح به خارج از حریم شهرها مـصوب           

منقول و غیرمنقول ازجمله پادگانها پس از واریز به خزانه بـه تکمیـل و تجهیـز    اموال

ضروري وهاي  اي یا تقویت بنیه دفاعی یا سایر هزینه تملک داراییهاي سرمایهطرحهاي

ــاب ــد      اجتن ــدام نماین ــه اق ــه متبادل ــب موافقتنام ــانونی در قال ــذیر ق .ناپ

و ) 1(تواند عالوه بر موارد مذکور در جداول شـماره   سازي می خصوصیـ سازمان42

شرکتها، درصورت امکان نسبت به واگذاري شـرکتهاي خـارج از   واگذاري سهام) 2(

.نمایدجداول مذکور نیز اقدام

منظور تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به واگـذاري  سازي به وصیـ سازمان خص43

 موظـف اسـت     310510 و    310509،  310508،  310507،  310506موضوع ردیفهاي   

رقابتی، نسبت به واگذاري و یا فروش سهام دولت و شـرکتهاي دولتـی و   طبق شرایط

صورت   و در غیر اینردیفهاي فوق اقدام و از محل منابع حاصله تسویه نمایدتأمین منابع

بابت رد دیون، تعهدات و بدهیهاي مربوطه، نسبت بـه واگـذاري سـهام بـه     مستقیماً

ریزي  برنامه تأیید مبالغ موضوع این بند توسط معاونت. اقدام نمایددستگاههاي طلبکار
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) سازمان حسابرسی(جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارایی  رئیسو نظارت راهبردي

.حساب است مذکور مبناي تسویهیرد و ارقامپذ صورت می

صنایع ایـران و سـازمان    سازمان گسترش و نوسازي1383ـ وجوه واریزي سال 44

نزد بانک صـنعت و  جهت خرید سهام) ایدرو و ایمیدرو(توسعه و نوسازي معادن ایران

 و آن، سه هـزار معدن به عنوان تأمین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل

حاصـل از  ریال از محل واگذاري سهام یا منابع) 3,300,000,000,000(سیصد میلیارد

اجراء گردد تا در راستاي فروش سهام یا بنگاهها به حساب سازمانهاي یادشده واریز می

.و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزینه شود

 خزانـه و  که داراي بدهی بـه ) صورت کنترلیبه( ـ بدهی شرکتهاي واگذار شده45

اولیه مربوط به تسهیالت اعطائی به این سیستم بانکی دولتی هستند، بر مبناي قرارداد

شـده   هـاي معـوق و حـال    مورد بدهیدر. شود مستهلک می  قبل از واگذاري  شرکتها

اعـالم سـازمان   متناسب با دوره بازپرداخت اقساط واگـذاري شـرکت بـر اسـاس    

ایـران  پیشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسالمی سازي طبق دستورالعملی که به خصوصی

و رسد، وصول و حسب مورد به حساب خزانه تصویب وزیر امور اقتصادي و دارایی می به

.گردد بانک عامل واریز می

ــصوب 46 ــا م ــردن یارانهه ــد ک ــانون هدفمن ــراي ق ــ در اج 15/10/1388ـ

آن ) 7(مـاده   را بـه قانون مزبور) 11(شود سهم ماده  الف ـ به دولت اجازه داده می 

قـانون مـذکور حـداقل   ) 14(بـا رعایـت مـاده   ) 8(همچنین سهم ماده. اضافه کند

براین اساس مبالغ موضوع این حکم به شـرح زیـر           . تعیین میگردد %) 20(درصد  بیست

  :گردد میتعیین

ریـال  )540,000,000,000,000(میلیـارد هزار ـ کل درآمد حاصله پانصد و چهل1الف

هـزار   در بودجه شرکتها و چهلریال)500,000,000,000,000(رمیلیاردشامل پانصدهزا

ــارد  ــومی )40,000,000,000,000(میلیـ ــه عمـ ــال در بودجـ ــتریـ دولـ
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قانون مذکور و سـایر کاالهـا و  ) 11(و ) 7(ـ سهم خانوار و دولت موضوع مواد2الف

ــه  ــدمات یارانـ ــدهزارمیلیارد خـ ــال)400,000,000,000,000(اي چهارصـ ریـ

قانـون مزبور مبلغ یکـصـد هـزار میلیـارد   ) 8(موضوع ماده تولیـدـ سهم 3الف

  ریال(100.000.000.000.000)

درصـد   اي را بیش از بیـست  یارانهتواند قیمت انرژي و سایر کاالهاي ب ـ دولت نمی 

  . افزایش دهد1389نسبت به سال %) 20(

ا، غیر از وجوه ه هرگونه وجهی براي اجراي قانون هدفمندکردن یارانهپ ـ اختصاص 

قیمت حاملهاي انرژي و سایر کاالها و خدمات موضـوع قـانون   حاصل از محل اصالح

.هـاي موضـوع قـانون بودجـه، ممنـوع اسـت       یارانهجز ها به هدفمندکردن یارانه

ها دولـت مکلـف    قانون هدفمندکردن یارانه (1(ماده ) ب(ت ـ در اجراي تبصره بند  

%) 65(حداکثر شصت و پـنج درصـد   روشیمی رااست قیمت خوراك گاز واحدهاي پت

واحدهاي پتروشـیمی را بـدون   و سایر خوراکهاي) بدون هزینه انتقال(سبد صادراتی 

%) 95(درصـد  نود و پـنج  تا %)85(درصد هاي حمل و بارگیري بین هشتاد و پنج هزینه

.هاي صادراتی، تعیین نماید متوسط بهاي محموله

فروش کاال و خـدمات شـرکتهاي دولتـی موضـوع     درآمدهاي حاصل از ـ کلیه47

شـده از سوي خزانه  خدمات کشوري به حـسابهاي معرفیقانون مدیریـت) 5(ماده

نفعان مربوطـه   احکام و مقررات قانونی بین ذيشود تا طبق داري کل کشور واریز می

  .تقسیم گردد

کل  داري   به خزانهقانونی از کل وجوه دریافتی پس از واریزتبصره ـ مالیات و عوارض 

.گـردد  دسـتگاهها و مؤسـسات مربوطـه پرداخـت مـی     طور مـستقیم بـه   کشور به

  ـ48

هاي نیرو، نفت، مسکن و شهرسازي و راه و  تابعه وزارتخانهالف ـ به شرکتهاي وابسته و 
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ریال ) 200,000,000,000,000(هزارمیلیارد  تا سقف دویستشود ترابري اجازه داده می

داراي توجیه فنـی، اقتـصادي و مـالی خـود اوراق     رحهاي انتفاعیبراي اجراي ط

  .نمایندریالی منتشرمشارکت

بازپرداخت اصل و فرع اوراق مشارکت مورداشاره توسـط بانکهـاي عامـل تـضمین    

  .گردد می

شود مبلـغ   میب ـ به شرکتهاي دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابري اجازه داده 

دولت منتشر ریال اوراق مشارکت با تضمین) 40,000,000,000,000(چهل هزار میلیارد 

  .نمایند

شـود   اجـازه داده مـی  ربط پ ـ به وزارت نیرو ازطریق شرکتهاي تابعه و وابستۀ ذي 

پیوسـت  40204هاي آبهاي مرزي و مشترك مندرج در برنامـه  منظور تکمیل طرح به

مشارکت ریالی ریال اوراق) 10,000,000,000,000(تا سقف ده هزار میلیارد ) 1(شماره

ــد       ــشر نمای ــت منت ــط دول ــود توس ــل و س ــت اص ــضمین بازپرداخ ــا ت .ب

) 20,000,000,000,000( هزارمیلیـارد   شود مبلغ بیست اجازه داده میـ به دولت49

منظـور   ریالی با تضمین دولت با بازپرداخت اصل و سود آن بـه ریال اوراق مشارکت

نحوة توزیـع  . و کشاورزي و منابع طبیعی منتشر نمایدهاي بخشهاي آب اجراي پروژه

ربـط و   مختلف با پیشنهاد دستگاههاي اجرائی ذيهاي منابع حاصل بین بخشها و پروژه

.گـردد  جمهـور تعیـین مـی    راهبـردي رئـیس  ریزي و نظـارت  تأیید معاونت برنامه

ـ  می به آن اجازه دادهـ به شهرداریهاي کشور و سازمانهاي وابسته50 طـور   ود بـه ش

کشور تا سـقف هفتـاد هـزار    مشترك یا انفرادي با مجوز بانک مرکزي و تأیید وزارت

خود و تعهد پرداخـت  ریال اوراق مشارکت با تضمین) 70,000,000,000,000(میلیارد 

و بانـک عامـل   میزان سپرده بانک مرکزي. اصل و سود توسط شهرداریها منتشر نمایند

سـود  شود و گذاري می است که در حساب کوتاه مدت سپرده%) 5(درصد  حداکثر پنج

.گـــردد اوراق مطــابق بــا دســتگاه و شـــرکتهاي دولتــی تعیــین مــی      

 به بانـک مرکـزي   1389که مدارك مورد نیاز را تا پایان سال تبصره ـ شهرداریهایی 
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از محل اعتبارات اوراق مـشارکت باقـی مانـده ســال   تـوانند اند می تحویل داده

.ستفاده نمایند ا1389

شـود تا مــبلغ شــانزده هــزار میلــیارد     شهـرداریها اجازه داده میـ به51

ریال اوراق مشارکت براي اجراي طرحهـاي قطارهـاي    (16.000.000.000.000)

این قانون با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نـسبت  ) 1(پیوست شماره شهري موضوع

.شـهرداریها منتـشر کننـد   %) 50(رصـد دولـت و پنجـاه د   (%50(درصـد   پنجـاه 

خارجی به استثناء دانشجویان و طالب، اتباع بیگانه ـ تعرفه انواع خدمات به اتباع52

اند، به شرح ذیـل   با اتباع ایرانی ازدواج نموده1389ذکوري که تا قبل از پایان سال

  :افزایش می یابد

ریال بـه یـک   ) 1,000,000(یون میل و تمدید پروانه اقامت یکساله از یک الف ـ صدور 

  ریال) 1,500,000(هزار میلیون و پانصد

ریال به  (1.500.000) ب ـ صدور پروانه اقامت سه ساله از یک میلیون و پانصد هزار 

  ریال) 2,500,000(دو میلیون و پانصد هزار 

ریـال بـه سیـصد هـزار     ) 200,000(تا سی روز از دویست هزار پ ـ تمدید روادید 

  ریال)300,000(

ریال بـه  ) 400,000(روادید از سـی روز تا نود روز از چـهارصد هزار ت ـ تمـدید 

  ریال (700.000) هفتصد هزار

هزار  دویست ریال به) 100,000(ث ـ خروج و مراجعت و روادید خروج از یکصد هزار  

  ریال) 200,000(
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ابعیت پدر از یکـصدهزار  در تج ـ ارائه خدمات تحصیل تابعیت، ترك تابعیت و تابعیت 

ریـــــال) 200,000(ریـــــال بـــــه دویـــــست هـــــزار ) 100,000(

ـ  سایر خـدمات صدور پروانه ازدواج مـرد خارجی با زن ایــرانی و بـالعکس و   چ 

ــف  ــین تکلی ــزار    تعی ــصد ه ــغ یک ــالق مبل ــدان ط ــال) 100,000(فرزن ری

 106000از واریز به خـزانه بـه ردیــف   درآمد حاصـله، پـس%) 100(صد در صد 

ــصاص    ــررات اخت ــوانین و مق ــت ق ــا رعای ــامی ب ــروي انتظ ــینی ــد م .یاب

مفرده و استثناء سفرهاي زیارتی حج تمتع، عمره ـ عوارض خروج مسافراز کشور به53

نـسبت بـه  %) 10(درصـد  انـد ده  عتبات عالیات و افرادي که معاف از پرداخت بوده

ه خزانه تا سقف یکصد و پنجاهدرآمد حاصله پس از واریز ب. یابد  افزایش می1389 سال

جذب گردشگران  « ،  »تشویق گردشگري داخلی  « ریال به   ) 150,000,000,000(میلیارد  

تعمیر، حـفاظت و مرمت میراث غیرمنقول بـا ارزش فرهنگـی و   « ، »به کشورورودي

ــاریخی ــتی  » و» ت ــنایع دس ــادرات ص ــت از ص ــی» حمای ــصاص م ــد اخت .یاب

.یابـد  افـزایش مـی  %) 20(بیـست درصـد  نامـه ـ تعرفه مربوط به صدور گذر54

افـراد  %) 50(سال پنجاه درصـد تبصره ـ تعرفه صدور گذرنامه براي افراد زیر هجده 

  .گردد بزرگسال تعیین می

) 9( جدول شماره 530000از محل اعتبارات ردیف وجوه واریزي،%) 50(پنجاه درصد

.گیـرد  اطالعـات قـرار مـی   اختیار وزارت این قانون با رعایت قوانین و مقررات در

ربط و نیرو اجازه داده  شرکت تابعه ذيهاي نفت از طریق ـ به هریک از وزارتخانه55

ریـال از  ) 250(ریال و دویست و پنجاه  (500(شود هر دوماه به ترتیب مبلغ پانصد  می

ریال از هـر  ) 500(ریال و پانصد (1,000(هزار  هر واحد مسکونی روستایی و مبلغ یک

جـانی اعـم از فـوت و     مسکونی شهري أخذ و نسبت به بیمه خسارات مـالی و واحد

مـسمومیت  سـوزي و  هاي پزشکی ناشی از انفجـار، آتـش   عضو و جبران هزینه نقص

.نماینـد مشترکین گاز و برق از طریق شرکتهاي بیمه بـا برگـزاري مناقـصه اقـدام    

الم وارداتـی ذیـل  ریال از هرکیلوگرم اق)700(ـ دولت مکلف است مبلغ هفتصد56

. مقررات صادرات و واردات دریافت نماید )8(و ) 7(فصول
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است به ازاي هر کیلوگرم واردات گوشت قرمز مبلـغ دو  ـ وزارت بازرگانی مکلف57

ریال از واردکنندگان ) 1000(مرغ مبلغ یک هزار ریال و گوشت) 2500(هزار و پانصد 

شـود،   داري کل کشور افتتـاح مـی    خزانهنزددریافت و به حسابی که به همین منظور

  .واریز نماید

ریال بـراي انجـام تحقیقـات    )10,000,000,000(میلیارد از وجوه واریزي تا سقف ده

واردات محصوالت پروتئینـی دامـی و نیـل بـه     کاربردي به منظور قطع وابستگی به

تحقیقات (زي اختیار وزارت جهاد کشاورخودکفایی و تولید بهینه محصوالت یادشده در

ــشور    ــل کـ ــی کـ ــوم دامـ ــاربردي علـ ــرار) کـ ــیقـ ــرد مـ .گیـ

وضع و أخـذ  قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،) 104(ماده » ب« ـ به استناد بند 58

آهن شده مانند سنگ هرگونه عوارض براي صادرات انواع مواد معدنی و نیمه فرآوري

.استهاي فلزي ممنوع  کانیهاي تزئینی و کنسانتره و کنسانتره سنگ آهن، انواع سنگ

ــی  59 ــازه داده م ــشور اج ــالك ک ــناد و ام ــت اس ــازمان ثب ــه س ــ ب ــود ـ :ش

قانون ثبت اسـناد و امـالك   ) 119(ثبت ملک در دفتر امالك موضوع ماده الف ـ براي 

) 1,500(ریال یک هزار و پانـصد  ) 10,000(ازاي هر ده هزار به26/12/1310مصوب 

  ریال

 به قـانون  18/10/1351الحاقی مصوب ) 150(موضوع مادهتفکیک ب ـ براي هزینه 

ــر ده   ــرار ه ــه ق ــذکور ب ــزارم ــصد ) 10,000(ه ــال، پان ــال) 500(ری ری

ازاي هـر سـند و امـالك جـاري      شده بهپ ـ براي پاسخ به استعالم براي امالك ثبت

ازطریق بانک شناسه ملـی اشـخاص   ازاي هر پالك ثبتی و نیز براي اشخاص حقوقی به

  ریال)80,000(غ هشتاد هزارحقوقی مبل

ریـال و  ) 200,000(دویـست هـزار  ) کاداستر(قطعه نقشه حدنگاري ازاي هر ت ـ به 

ازاي هر هکتار یک میلیـون و    صورت یکپارچه به به) کاداستر(حدنگاريواگذاري نقشه
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ریال دریافت و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی  (1.500.000) پانصد هزار

  .ایدنمکشور واریز

ریال بـه  (273.000.000.000) از وجوه واریزي تا مبلغ دویست و هفتاد و سه میلیارد

ایران و باقیمانده براي احمر جمهوري اسالمی عنوان درآمد اختصاصی به جمعیت هالل

اسـناد و امـالك کـشور    اي سازمان ثبت اي و تملک دارائیهاي سرمایه اعتبارات هزینه

.یابد اختصاص می

پرونده غیرکیفـري مـالی در محـاکم    شود بابت طرح هر فقره ازه داده میـ اج60

دادرسـی مـصوب، از طریـق    ریال عالوه بر هزینۀ) 40,000(قضائی مبلغ چهل هزار

.کل واریز شودداري محاکم قضائی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه

معادل . معافنداخت هزینهافراد ناتوان مالی به تشخیص رئیس دادگستري محل از پرد

) 9(شماره  جدول530000وجوه واریزي از محل اعتبارات ردیف %) 50(درصد  پنجاه

انتظـامی  این قانون با رعایت قوانین و مقررات و اعتبارات مصوب در اختیـار نیـروي  

.گیـرد  مـی جمهوري اسالمی ایران بابت بدرقـه و نقـل و انتقـال زنـدانیان قـرار     

اي کـشور مجـاز اسـت از تمـامی کـارآموزان      ش فنی و حرفهـ سازمان آموز61

ریال أخذ و به حـساب      ) 20,000(هاي آموزشی مبلغ بیست هزار        کننده در دوره    شرکت

ــد ــد    درآم ــز نمای ــشور واری ــل ک ــه داري ک ــزد خزان ــشور ن ــومی ک .عم

بهسازي و تجهیز فرودگــاههاي کوچـک و منــاطق    ـ به منـظور نگـهداري و62

مالیـات بر ارزش افـزوده از دو درصـد   قانون) 48(ـوضوع ماده محروم، عوارض م

قـانون وصـول   ) 87(مـاده   «الف« و عوارض موضوع بند %) 5(به پنج درصد %) 2(

از 28/12/1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معـین مصـوب

. یابد یش میافزاریال)250,000(وپنجاه هزار  ریال به دویست) 70,000(هفـتاد هزار 

چهارچوب مـاده  گیرد تا در منابع حاصله در اختیار شرکت فرودگاههاي کشور قرار می

ــد      ) 55( ــه نمای ــت هزین ــالی دول ــررات م ــشی از مق ــیم بخ ــانون تنظ .ق

از قیمت فروش هر بلیط شرکتهاي هواپیمایی ایرانـی پـس از   %) 1(درصدـ یک63

.ودگاههاي کل کشور هزینـه گـردد  امنیت پرواز و حفاظت از فرواریز به خزانه براي
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پزشکی از مشموالن متقاضی معافیـت از دوره خـدمت   ـ بابت معاینات تخصصی64

ریال و براي نوبت هاي بعدي یکـصد و   (100.000) سربازي براي نوبت اول صد هزار

ــزار   ــاه ه ــه ) 150,000(پنج ــذ و ب ــال أخ ــی ری ــز م ــه واری ــود خزان .ش

جـدول  530000زي از محل اعتبارات ردیـف وجوه واری%) 50(درصد  معادل پنجاه

جمهـوري  این قانون با رعایت قوانین و مقررات در اختیار نیروي انتظامی) 9(شماره 

.گیرد اسالمی ایران قرار می

این قانون، در صــورت پرداخـت و   االجراء شـدن  ماه پس از تاریخ الزم ـ شش65

مالکان خـودرو، جریمـۀ    توسطهاي راهنمایی و رانندگی حساب قبوض جریمه تسویه

درصـد   پنجاه. شود می بخشیده1389دیرکرد ناشی از عدم پرداخت آن تا پایان سال 

پانـصد میلیـارد   از درآمد حاصل پس از واریز به خزانه تا سـقف دو هـزار و  %) 50(

مجـازي، توسـعۀ   ریال بابت ارتقاء توان ناجا در کنترل فضاي) 2,500,000,000,000(

قاچاق مواد ماندگی ناجا و مبارزه با اقبتی و کنترل هوشمند و جبران عقبساماندهی مر

اختـصاص  مخدر به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران با رعایت قوانین و مقررات

.یابد می

برق، آب و گاز انشعاب  و حق1389ـ هزینه مصرفی به میزان متوسط مصرف سال 66

ــسینیه   ــساجد، ح ــراي م ــا و دارالقرآ ب ــت  ه ــان اس ــتایی رایگ ــاي روس .نه

التفاوت ریالی حاصـل از   بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است مابهـ67

 و نـرخ روز ارز را بـه حـساب    210101نرخ مبناي منـدرج در ردیـف   فروش ارز با

.نمایدداري کل کشور واریز خزانه

گــذاري خــارجی، مبلــغ یکــصد میلیــارد منظــور جلــب ســرمایه ـــ بــه68

گذاري و   دراختیار سازمان سرمایه110004ریال از محل ردیف (100.000.000.000)

گیرد تا براي حمایت و تشویق اشخاص حقـوقی   اقتصادي و فنی ایران قرار میکمکهاي

کنند، متناسب با سرمایه  براي ارزیابی و جذب سرمایه خارجی فعالیت میغیردولتی که
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رجی پرداخت و به هزینه قطعـی منظـور   جایزه جذب سرمایه خاصورت شده به جذب

  .کند

گذاري و کمکهاي اقتصادي و فنـی   پیشنهاد سازمان سرمایه بند با نامۀ اجرائی این آیین

ریزي و نظارت راهبـردي   امور اقتصادي و دارایی و معاونت برنامهایران و تأیید وزیر

.رســد تــصویب هیــأت وزیــران مــی دو مــاه بــهجمهــور تهیــه و ظــرف رئــیس

قانون تنظیم بخشی از مقررات ) 5(ماده شده از حکم ممنوعیت ـ به موارد مستثنی69

هالل احمر، ستاد دیـه، سـتاداقامه   مساجد، مصالها، « 1380مالی دولت مصوب سال 

، سازمان انتقال )گلزار شهدا(ایثارگران نماز، بنیاد بیماریهاي خاص، بنیاد شهید و امور

هـا،   هـا، حـسینیه   ورزشی، امـامزاده  بسیج، هیأتهايخون ایران، کانونهاي فرهنگی

» مذهبی و پارکهاي علمی و فناوريهاي علوم قرآنی، هیأتهاي ها، دانشکده دارالقرآن

.شود نیز اضافه می

قانون مـدیریت خـدمات کـشوري و    ) 5(موضوع مادهـ تمام دستگاههاي اجرائی70

ن ردیف اعتباري کـه از محـل   دارندگاقانون محاسبات عمومی کشور و کلیه) 5(ماده

حـسابان و مـدیران مـالی آنهـا      ذيکنند و منابع بودجه عمومی دولت استفاده می

دریافتی از محل بودجه عمومی اعم کرد مبالغ موظفند، کلیه اطالعات مربوط به هزینه

مالی و کمکها را مطابق ردیفهـاي  اي، تملک دارایی  سرمایه دارایی اي، تملک  از هزینه

اطالعات عملکرد بودجـه سـال   ط در جداول این قانون و پیوستهاي آن در پایگاهمربو

شـود،   جمهور ایجاد می رئیسریزي و نظارت راهبردي  که توسط معاونت برنامه1390

  .مطابق دستورالعمل ابالغی آن معاونت وارد کنند

 با موظف است ضمن هماهنگی) خزانه داري کل کشور(اموراقتصادي و داراییوزارت

مدیران مالی، اطالعات مربوط به پرداخت وجوه حسب مورد براسـاس  حسابان و ذي

.بودجــه عمــومی را در پایگــاه مربوطــه ثبــت کنــدتخــصیص اعتبــار از محــل

جمهور موظف است ضمن ایجـاد پایگـاه    رئیسریزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

ــوق ــل ذي   ف ــري عوام ــوزش و راهب ــذکر، آم ــط را ال ــام درب ــدانج .ه
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دارنـدگان  دولت موظف است هرچهار ماه یک بار خالصه گزارش عملکرد دستگاهها و

مجلس ردیف موضوع این بند را به کمیسیونهاي اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات

.شوراي اسالمی ارائه نماید

باقیمانده تجمیع عـوارض، مطالبـات   منظور وصول مالیاتهاي مستقیم معوق و ـ به71

با مقررات اجرائی قانون قانون محاسبات عمومی که منطبق) 48( موضوع مادهدولتی

احکـام قـوانین    قابل وصول اسـت، ازجملـه  3/12/1366مالیاتهاي مستقیم مصوب 

  قـانون  (122(قانون مالیاتهاي مـستقیم و  ) 231(و ) 202(، )186(موضوعه حکم مواد

شور مکلف است گزارش پیـشرفت برنامه پنجساله پنجم توسعه سازمان امور مالیاتی ک

 (90(قبیل مطالبات را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهاي اقتصادي و اصل نودم وصول این

  .گزارش نماید

از تصویب ایـن  ـ حکم این ماده عالوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل1تبصره

بنگاههاي ريسازي که تنها از بابت واگذا قانون، درخصوص مطالبات سازمان خصوصی

اجراي هاي چهارم و پنجم توسعه در راستاي قابل واگذاري که منطبق بر قوانین برنامه

قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قـضائی ) 44(اصل چهل و چهارم 

  .باشد نیز جاري است االجراء می الزم

کارهاي مبارزه بـا  در جهت ارائه راهـ دولت مکلف است اقدامات قانونی الزم2تبصره

خبره و مطلع مالیاتی و تجهیـز و  مندي از نیروهاي فرار مالیاتی، وصول معوقات، بهره

قـانونی و خألهـاي موجـود    نحوي که ظرفیتهـاي  عمل آورده به آموزش ایشان را به

و اصـل نـودم   مشخص و گزارش پیشرفت هر سه ماه یک بار به کمیسیونهاي اقتصادي

.ی ارائه گرددمجلس شوراي اسالم) 90(

موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملی را ـ دولت موظف است گزارش جدول72

گـزارش عملکـرد صـندوق    . بیاورد همراه الیحه بودجه سال مذکور1391براي سال 

کمیسیونهاي اقتـصادي و برنامـه و   توسعه ملی به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به
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.شـــود مــی می ارائــه بودجــه و محاســبات مجلـــس شــوراي اســـال   

دولتی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح مجاز است نسبت به افتتاح حساب73

.نمایـد قانون محاسبات عمومی کشور در بانکهاي دولتی اقـدام ) 76(با رعایت ماده

بودجـه  ـ کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع74

، (3) ،(2(شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد  عمومی تأمین می

قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحـاظ ) 5(و  (4)

اجراي مقررات قانون یادشده در حکم مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی به شمار

.آیند می

مـالی  نون تنظیم بخـشی از مقـررات  قا) 2(ـ کلیه شرکتهاي دولتی موضوع ماده 75

قانون اجراي سیاستهاي) 18(ماده ) 3(دولت و همچنین شرکتهاي دولتی موضوع بند 

و ) 39(، )31(قانون اساسی، مـشمول مقـررات مـواد    ) 44(کلی اصل چهل و چهارم  

در شرکتهاي دولتی که طبـق احکـام   . باشند محاسبات عمومی کشورمیقانون) 76(

« حکـم » مدیر امور مـالی شـرکت  « مقررات عمومی نیستند، مولقانونی مربوط مش

قانون یادشده را دارد ) 76(قسمت اخیر مادهو) 31(موضوع ماده» حساب شرکت ذي

ــصوب      ــی من ــصادي و دارای ــور اقت ــر ام ــط وزی ــه توس ــیک ــود م .ش

قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهاي) 44(ـ در صورت عدم اجراي ماده76

شود طبق مقـررات اجرائـی    ت امور اقتصادي و دارایی اجازه داده میدولتی، به وزار 

مالیاتهاي مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صـورتهاي  قانون

ترازنامه و حساب سود و زیان را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه مالی شامل

.الحـساب وصـول نمایـد    عنوان علی کل کشور به داري مالیاتی یا خزانهسازمان امور

پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسـط دسـتگاههاي اجرائـی    ـ دریافت و77

قانون محاسبات عمومی ) 5(مدیریت خدمات کشوري و ماده قانون) 5(موضوع ماده 

پنجساله پنجم توسعه و این قانون و قـوانین موضـوعه   باید در چهارچوب قانون برنامه

ها باشد و هرگونه دریافت و پرداخت بر خالف  یارانه قانون هدفمندکردنکشور از جمله

کلیه مسؤولین و مقامات . غیرقانونی در اموال دولتی استمفاد این بند در حکم تصرف

حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجراي این  ذيربط، معاونین، مدیران، ذي

.باشند حکم می
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اصـالحی قـانون مالیاتهـاي    ) 85(و ) 84(لیاتی موضوع مواد سقف معافیت ماالف ـ

، مبلغ پنجاه و هشت میلیون و دویست هزار 1390براي سال 7/2/1371مستقیم مصوب

  .شود سال تعیین میریال در)58,200,000(

داراییهـاي آنهـا، از   ب ـ افزایش سرمایه بنگاههاي اقتصادي ناشی از تجدید ارزیابی 

دارایـی  که متعاقب آن به نـسبت اسـتهالك    است مشروط بر آنشمول مالیات معاف

طی پنج مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصالح گردد و بنگاه یادشده

نامه اجرائی ایـن بنـد توسـط معاونـت     آیین. سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد

قتـصادي و دارایـی و بـا    جمهور و وزارت امور ا      ریزي و نظارت راهبردي رئیس      برنامه

.رسـد  تصویب هیـأت وزیـران مـی    شود و به وزارت صنایع و معادن تهیه میهمکاري

الـذکر   اظهارنامه مالیاتی براي برخورداري از معافیت مالیاتی فـوق پ ـ شرط تسلیم 

. الزامـی نیـست  1390 و 1389نقلیـه در عملکـرد سـالهاي    براي مشاغل وسـائط 

هاي نقـدي و غیرنقـدي شـرکتهاي     سایر پرداختییا وـ سقف افزایش حقوق و مزا79

نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت،

کشوري به کارکنان و مدیران خـود   خدماتقانون مدیریت) 5(ها موضوع ماده  و بیمه

جـراي بودجـه   از ابتـداء سـال، ا   .گردد  توسط هیأت وزیران تعیین می1390 در سال

 1390اصـالحیه بودجـه سـال    در. پذیر است شرکتهاي مذکور در سقف یادشده امکان

مزایا، پاداش تحت عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدي و غیرنقدي از قبیل حقوق و

کارکنـان و  هر عنوان، عیدي و نظایر آن و همچنین کمکهاي نقـدي و غیرنقـدي بـه   

دولتی و ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهايمدیران و اعضاي هیأت مدیره نهاد

بـر  شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام اسـت، عـالوه  

 شرکتهاي مزبور، مندرج در پیوست1390پرداختهاي قانونی منظورشده در بودجه سال 

 پرداختها کمتر   درمواردي که حقوق و مزایا و سایر      . این قانون، ممنوع است   ) 3(شماره  

متوسط سال قبل باشد تا سقف افزایش متوسط سـال قبـل پـس از تأییـد معاونـت      از
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عالی یا  جمهور و تصویب مجمع عمومی یا شوراي نظارت راهبردي رئیسریزي و برنامه

  .مشابه بالمانع استهیأت امناء و عناوین

سـایر مـشمولین   تبصره ـ عضویت کارکنان دستگاههاي اجرائی و دارندگان ردیف و 

 در هیـأت مـدیره  11/10/1373قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شـغل مـصوب   

شرکتهاي دولتی یا شرکتهاي وابسته و تابعۀ شرکتهاي دولتـی و مؤسـسات و نهادهـاي        

صورت موظف فقط در قالب مأموریت با دریافت حقوق و مزایـا و   غیردولتی بهعمومی

ه استناد قانون تجارت و اصالحات بعدي آن فقط دریافتی به هر نحو از جمله بهرگونه

االجراء شدن این قـانون عـضویت    از تاریخ الزم. و یک صندوق مجاز استاز یک محل

عضویت کلیه افراد به استثناء نمایندگان مجلـس  . شود نیستند لغو میکسانی که مأمور

قوق و مزایاح. قضات در شوراي رقابت نیز مشمول حکم این بند استشوراي اسالمی و

االجـراء شـدن ایـن قـانون      اعضاء شوراي رقابت تا قبل از الزمو هر گونه وجهی که

التفاوت احتمالی از محل اعتبارات شـوراي رقابـت    و مابهاند، محاسبه دریافت داشته

.استتوسط آن شورا قابل پرداخت

مؤسـسات   وهـا  اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ـ افزایش اعتبارات هزینه80

تـا  دولتی براي تأمین کسري احتمالی ناشی از حقوق و مطالبات قانونی نیروي انسانی

اي و مالی منظور در جداول و هر یک از ردیفهاي اعتبارات هزینه%) 10(سقف ده درصد

جمهور و ریزي و نظارت راهبردي رئیس پیوستهاي این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه

ــأت ــصویب هی ــرا ت ــه وزی ــه هزین ــقف بودج ــت  ن در س ــاز اس ــالی مج .اي و م

بگیر از قبیـل هیـأت علمـی، کارکنـان      گروههاي مختلف حقوقـ افزایش حقوق81

جداگانه توسط دولت به نحوي کـه تفـاوت تطبیـق    طور کشوري و لشکري و قضات به

خدمات کشوري در حکم حقوق ثابت بـاقی  قانون مدیریت) 78(و ) 71(موضوع مواد 

.پذیرد جام میبماند ان

بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظـم  ـ دولت موظف است82

الیحه جامع « شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدي آن و اجراي شهداء و کارکنان اعم از
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و » طرح اصالح موادي از قانون خدمت وظیفه عمومی« و » ایثارگرانرسانی به خدمات

، و کلیـه  »4/12/1389قانون حمایت از آزادگـان مـصوب   ) 13(مادهقانون تفسیر« 

و خانواده آنان در قانون برنامه پنجساله پـنجم توسـعه از   احکام مربوط به ایثارگران

دولتی یا واگذاري آن یا اموال یا از محل وجوه حاصـل  محل واگذاري سهام شرکتهاي

واگذاري سهام . دجه اقدام نمایدجویی حین اجراي بو صرفهاز فروش آنها و یا از محل

.کننــده اســت  دریافــت یــا امــوال مــشروط بــه رضــایت طــرف     

مزایاي کلیه مشمولین قانون ـ با رعایت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه حقوق و83

 فقط 1389در سال مدیریت خدمات کشوري نسبت به متوسط حقوق و مزایاي دریافتی

مـشمولین قـانون   شود و هرگونه تبعیض بین یین میدر قالب افزایش ضریب قانونی تع

شـاغل و  یادشده در قالب تصویب ضرایب ریالی متفاوت یا افزایش امتیـازات شـغل و  

یـا  سـازمانی  العاده باستثناء افزایش ناشی از ارتقاء شغلی اعـم از ارتقـاء پـست    فوق

ــوق ــصیالت و ف ــت  تح ــوع اس ــی ممن ــرکتهاي دولت ــان ش ــاص کارکن ــاده خ .الع

 و امتیـاز  6500دستگاههاي اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج ر کلیهـ د84

.گـردد   تعیـین و پرداخـت مـی   150) سهم دولـت (کارکنان دولت انداز حساب پس

هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق و مزایاي مـستمر کارکنـان   ـ به منظور ایجاد85

) 160( دولتی مذکور در مـاده ها و مؤسسات وزارتخانهرسمی و پیمانی شاغل در کلیه

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران، بـه  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،

شود حداکثر تا پایان  دولت اجازه داده میاستثناء وزارت اطالعات و نیروهاي مسلح به

هاي پرسنلی اعم از حقـوق، انـواع    پرداخت اعتبارات مربوط به1390خردادماه سال 

) عیـدي (همچنین پـاداش پایـان سـال    مندي و اوالد و العاده مستمر، حق عائله فوق

شود از سـقف   این بند معین مینامه اجرائی کارکنان یادشده را به ترتیبی که در آیین

کسر و بـه سـقف اعتبـار    اي مصوب دستگاههاي اجرائی ملی و استانی اعتبارات هزینه

امور اقتصادي و وزارت« قانون با عنوان  منظور در قسمت چهارم این 503933ردیف 

و دستگاههاي ها، مؤسسات دولتی دارایی ـ اعتبار حقوق و مزایاي کارکنان وزارتخانه 

پرداخت به موارد مستثنی از مقررات این بند و چگونگی. اضافه نماید» اجرائی محلی

.شـــود نامـــه یـــاد شـــده معـــین مـــی     کارکنـــان در آیـــین 

هاي کار و امور اجتماعی و امور  با پیشنهاد مشترك وزارتخانهدنامه اجرائی این بن آیین
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جمهور به تـصویب   ریزي و نظارت راهبردي رئیس معاونت برنامهاقتصادي و دارایی و

.رسد هیأت وزیران می

منـدي، حـق اوالد و عیـدي     موقع کمک عائله منظور ساماندهی و پرداخت به ـ به86

شود اعتبار مربوط به  گان کشوري اجازه داده میمشمول صندوق بازنشستبازنشستگان

جمهـور از بودجـه    ریزي و نظارت راهبردي رئیس تأیید معاونت برنامهاقالم مذکور با

اي صندوق مذکور اضـافه   ملی و استانی کسر و به اعتبارات هزینهدستگاههاي اجرائی

.شود

دمات اداري داخل قانون مدیریت خدمات کشوري منحصر به امور خ  (17(ـ ماده87

در اجـراي  . شـود  اي نمی سرمایه هاي تملک دارایی طرحدستگاههاست و شامل اجراي

 نیـز  25/1/1383مناقـصات مـصوب    قانون برگزاري (29(ماده یاد شده رعایت ماده

.الزامی است

قـانون مـدیریت   ) 5(عمومی کلیۀ شرکتهاي موضوع مادهـ صورتجلسات مجامع88

جمهور و وزیر امـور   و نظارت راهبردي رئیسریزي نت برنامهخدمات کشوري که معاو

باشند، بدون امضاء آنان فاقـد اعتبـار    میاقتصادي و دارایی عضو مجمع عمومی آن

.است

جمهـوري و معاونـت علمـی و فنـاوري     ـ مرکز امور زنان وخـانواده ریاسـت  89

ق اهداف و سیاستهاي راستاي تحقجمهور مجازند تا فعالیتهاي اجرائی خود را در رئیس

شده مربـوط بـه    بینی پیشمورد نظر از طریق دستگاههاي اجرائی و از محل اعتبارات

.خود در این قانون به انجام برسانند

هزارنفر جمعیـت دسـتگاههاي موضـوع     شهرهاي زیر دوازده ـ کارکنان شاغل در90

در روسـتاهاي  کشوري از امتیازات کارکنان شـاغل  قانون مدیریت خدمات) 5(ماده

.همان شهرستانها برخوردارند



٣٩

سازمان تأمین اجتماعی موظف است به افرادي که حداقل ده سـال حـق بیمـه    ـ91

و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سـال بـراي زنـان    اند پرداخت نموده

قانون تأمــین  ) 91(به تشخیص کمـیسیونهاي موضوع ماده اند یا به هر دلیلی رسیده

اصالحات بعدي آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار  و3/4/1354جتماعی مصوب ا

شوند؛ متناسب با سنوات پرداخـت   برخوردار نمیاند ولی از حق مستمري افتاده شده

افرادي که کمتر از ده سال حـق  . نمایدحق بیمه، حقوق بازنشستگی آنان را پرداخت

التفاوت حق بیمه اعم از حق کـارگر و   مابهداختتوانند با پر اند می بیمه پرداخت کرده

.امتیاز بازنشستگی این بند برخـوردار شـوند  کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از

مشترك وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و معاونـت  نامه اجرائی این بند به پیشنهاد آیین

به تـصویب هیـأت   حداکثر ظرف سه ماه جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه

.رسد وزیران می

%) 60(درصـد   خـدمات درمـانی موظفنـد شـصت    گـر  ـ کلیه سازمانهاي بیمـه 92

بهداشتی و درمانی و بیمارسـتانهاي  صورتحسابهاي ارسالی از سوي مؤسسات و مراکز

الحساب و  هفته به عنوان علیطرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو

مربوط، بـه نماینـده رسـمی     ماه پس از تحـویل اسناد حداکثر تا سهبقیه مطالبات را 

گـر   سازمانهاي بیمهدر صورت عدم اجراي حکم این بند. صندوق مذکور پرداخت کنند

.موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند

از اصـل  %) 10(موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد ـ شرکتهاي بیمه93

عدم پرداخت به موقع مبلـغ  .  واریز کنند160111به ردیف فتی را روزانهحق بیمه دریا

  .شود عمومی محسوب میفوق تصرف غیر مجاز در اموال

یکبار گزارش عملکـرد  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است هر سه ماه

و سیاسـت  حق بیمه را به کمیـسیونهاي امنیـت ملـی   %) 10(مربوط به کسر ده درصد

  .رجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نمایدخا



٤٠

گذاران شـخص ثالـث در    موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمههمچنین شرکتهاي بیمه

گذاران  نامه همان بیمه گذاران است از بیمه شرکتها به بیمه را که بدهی آن1389سال 

.کسر کنند

رست نهادها و مؤسسات عمومی تأمین خسارتهاي بدنی به فهرست قانون فهـ صندوق94

این صندوق %) 20(الحاق میشود و سهم بیست درصدي 19/4/1373غیردولتی مصوب

قانون رسـیدگی بـه   ) 23(ماده ) ج(رانندگی موضوع بند هاي راهنمایی و از جریمه

از هزینه دادرسـی و جـزاي نقـدي     (%20) تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدي

قانون بیمه اجباري مسؤولیت مـدنی  قانون اصالح) 11(ه ماد) و(وصولی موضوع بند 

بـه محـض   16/4/1387دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب

حاصله تـا سـقف   از درآمد%) 50(پنجاه درصد. وصول به حساب خزانه واریز میگردد 

تـا  %) 50(درصدریال به این صندوق و پنجاه) 1,000,000,000,000(یک هزار میلیارد 

اختـصاص  ریال به ستاد مردمـی دیـه  ) 1,000,000,000,000(سقف یک هزار میلیارد 

  .مییابد

.اسـت عـدم اجـراي ایـن بنـد در حکـم تـصرف غیرمجـاز در وجـوه عمـومی         

جهـت  قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه و ) 112(ماده ) ز(منظور اجراي بند  ـ به95

آزاد موظفند حداقل یـک  سازمانهاي مناطقزدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاري، 

از محل وصول عوارض ورود و صدور کاالها و خدمات ایـن منـاطق را از                %) 1(درصد

.نهادهاي حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختـصاص دهنـد  طریق

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه بـه  ) 39(ماده ) ج(و ) ب(راستاي بندهايـ در96

شـود از محـل    و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می) ره(امام خمینیته امدادکمی

ترتیـب   شـوند، بـه   که از تحت پوشش خارج می توانمندشدن کسانیعلت منابعی که به

  :نماینداولویت ذیل اقدام



٤١

پوشش قراردادن افراد پشت نـوبتی مـورد تأییـد کمیتـه امـداد امـام       الف ـ تحت 

  بهزیستی کشورو سازمان ) ره(خمینی

اشـتغال در کمیتـه امـداد امـام     ب ـ انتقال و توانمندسازي نیازمندان و متقاضـیان  

و سازمان بهزیستی کشور) ره(خمینی

و سازمان بهزیستی ) ره(پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی ـ مددجویان تحت97

هـاي    هزینهصدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها وهاي کشور از پرداخت هزینه

اعتبارات این بند از منابع ایـن  . براي یک بار معافندانشعاب آب و فاضالب، برق و گاز

.گـردد  دهنـدة خـدمات پرداخـت مـی     ارائـه شود و بـه دسـتگاه   قانون تأمین می

شـدگان   اجتمـاعی در فهرسـت بیمـه   ـ نام کارفرمایان کارگاههاي مشمول تأمین98

شدگان همـان   سایر بیمهخ حق بیمه آنان همانندشود و نر کارگاههاي مذکور درج می

.کارگاهها است

و پیمانکاران مخابرات روسـتایی  ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران99

را پس از واریز حق بیمه  کل کشور1389قانون بودجه سال ) 16(بند ) و(موضوع جزء 

مدیریتی بر اساس قـانون  امسهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سه

براي ایـن مـدت و   حق بیمه سهم کارفرما. تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد

متـشکل از  برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلـغ آن در کـارگروهی  

ریـزي و   برنامهوزیران ارتباطات و فناوري اطالعات و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون

اجتمـاعی از  جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تـأمین  ردي رئیسنظارت راهب

به شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران دولت منظور می

  .گردد بخش خصوصی پرداخت و تسویه می

صنفی کـشاورزان در شـمول قـانون    ـ کلیه کارگاههاي کشاورزي مشمول نظام100

نفر کـارگر دارنـد مـصوب    م بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنجمعافیت از پرداخت سه



٤٢

قانون مذکور توسط نامه نحوه اجراي آیین.  و اصالحات بعدي آن است16/12/1361

قـانون تهیـه   ماه از تصویب وزارت جهاد کشاورزي و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک

.رســــد شــــود و بــــه تــــصویب هیــــأت وزیــــران مــــی مــــی

ریال از محل ) 120,000,000,000(و بیست میلیارد بلغ یکصدـ دولت مکلف است م101

هاي اجتماعی قالیبافـان،   اجراي قانون بیمهمنظور تکمیل  را به550000ـ 103ردیف 

 و 18/5/1388مـصوب ) کـددار (دار  شناسـه بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی

.کشان اختصاص دهد ابریشم

بافان براي ارتقاء کیفیـت تولیـد فرشـهاي    بندي قالی و سطحمنظور آموزش ـ به102

آوري پشمهاي داخلی و مهیا نمودن شرایط بـراي   جمعتولیدي و مواد اولیه داخلی و

ریال ازمحـل ردیـف   ) 200,000,000,000(میلیارد تولید فرشهاي مناسب مبلغ دویست

گـردد تـا بـا     روستایی پرداخت می به اتحادیه مرکزي فرش دستباف550000ـ102

سـطح کـشور توزیـع    ي مرکز ملی فرش ایران بین اعضاء تحت پوشش خود درهمکار

نظارت در این اتحادیه مرکزي فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به. نماید

پرداخت به گیري و وصول وجه فوق و وزارت بازرگانی مکلف به پی. باشند خصوص می

.اتحادیه یادشده است

اي مکلفنـد تمـام اعتبـارات     بیمـه و تأمین اجتماعی وـ صندوقهاي بازنشستگی 103

مراحل در اختیار آنهـا قـرار   بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی پیش

طور کامل به حقوق  حاصله را بهانضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع گیرد به می

 پرداخـت نماینـد و   دهنـد و بگیران اختصاص بگیران یا مستمري بازنشستگان، وظیفه

از محل منابع داخلـی  جویی، ها را ضمن صرفه هاي نیروي انسانی و سایر هزینه هزینه

کنند،  ازدواج میسرپرستی که اقدام به مستمري زنان بی. خود تأمین و پرداخت نمایند

.ماند برقرار می

ر دلیـل بـدهکاري دیـه و سـای     بهـ دولت براي کمک به زندانیان نیازمندي که104

ستاد دیـه کـشور کـه در    محکومیتهاي مالی غیرعمد و غیرکالهبرداري مورد حمایت



٤٣

مندي از تسهیالت  بهرهنمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان زندان تحمل حبس می

علت بیکاري،  ضامن یا بهدلیل عدم امکان سپردن وثیقه و الحسنه بانکهاي عامل به قرض

ــساط وام را ندار  ــت اق ــوان پرداخ ــارد  ت ــنج میلی ــست و پ ــغ دوی ــد، مبل ن

مبلـغ  . دهد  عنوان کمک دراختیار ستاد دیه قرار می ریال به (205.000.000.000)

هاي جاري ستادهاي دیـه   ریال از مبلغ مذکور به هزینه) 5,000,000,000(میلیارد پنج

.شود کشور اختصاص داده میسراسر

زنـدانیان نیازمنـد در   ت بـه ـ به منظور تأمین اعتبار بـراي پرداخـت تـسهیال   105

غیر عمدي اسـت و  محکومیتهاي مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح

ــارد     ــزار میلی ــغ یکه ــرداري، مبل ــر کالهب ــد غی ــالی نیازمن ــومین م محک

یابد و  الحسنه بانکها اختصاص می ریال از محل وجوه قرض (1.000.000.000.000)

گیرد  ی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار میاختیار ستاد مردمی رسیدگدر

نامه اجرائی پرداخت تسهیالت مذکور  آیین. با نظارت وزارت دادگستري اقدام نمایدتا

. رسـد  تصویب هیأت وزیران می شود و به وزارت دادگستري و ستاد دیه تهیه میتوسط

.اقـدام نمایـد  است نسبت بـه تـضمین تـسهیالت اعطـائی ایـن بنـد       دولت مکلف

شـود   و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجـازه داده مـی  ـ به سازمان زندانها106

شوند یا در زندانهاي باز، اشتغال دارند و همچنـین   میزندانیانی که به مرخصی اعزام

. مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهدزندانیان واجد شرایط تعویق

هـاي جـاري و خـسارات احتمـالی برعهـده       هزینـه یل مورد نیاز،هزینه تأمین وسا

حساب متمرکز وجوه سـپرده سـازمان   هاي مأخوذه به کنندگان است و ودیعه استفاده

.شـود  کـل کـشور واریـز مـی    داري زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانـه 

 طریق بانکهاي شود از میـ به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده107

دولتــی نــسبت بــه تــأمین و پرداخــت مبلــغ شــش هــزار و دویــست میلیــارد

الحسنه با در نظر گـرفتن   اندازهاي قرض ریال از محل پس (6.200.000.000.000)

دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زنـدانها و اقـدامات تـأمینی و    دوره تنفس

  .کند اقدام تربیتی کشور
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ایـن  آموزي و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیالت ن و حرفهالف ـ بنیاد تعاو 

بند نسبت به ایجاد شهرکها و مجتمعهاي صنعتی، کشاورزي، دامداري براي مددجویان            

الذکر و  صورت دائم در شهرکها و مجتمعهاي فوق کل کشور و اشتغال ده هزار نفر بهدر

اقـدام و  ) داخل زندانها( شغل موقتراستاي ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفردر

بار به رئیس قوه قضائیه و کمیـسیون قـضائی و    پیشرفت کار را هر سه ماه یکگزارش

  .شوراي اسالمی ارائه نمایدحقوقی مجلس

بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت هاي جهاد کشاورزي، صنایع و معادن، ب ـ وزارتخانه 

زمین و انتقال سـند آن بـه   نسبت به واگذاريالذکر  هاي فوق ایجاد شهرکها و مجتمع

بازرگانی بـه بنیـاد مـذکور    شده و همچنین اعمال معافیتها، عوارض و سود قیمت تمام

  .اقدام نمایند

تصویب رئیس قـوة قـضائیه    تعاون تهیه و به نامۀ اجرائی این بند توسط بنیاد پ ـ آیین 

.رسد می

  ـ108

قانون مدیریت خـدمات کـشوري و   ) 5(ع مادهاجرائی موضوالف ـ کلیه دستگاههاي 

الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقـررات  قانون) 50(دستگاههاي موضوع ماده 

اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دسـتگاه در   عالوه بر15/8/1384مالی دولت مصوب 

تا سه %) 5/0(درصد  مکلفند حداقل نیممنظور شده است،) 4(و ) 3(پیوستهاي شماره 

و سـرانه  ) 6(و ) 1(اعتبـارات فـصول    » اسـتثناء  از اعتبارات خود بـه %) 3(درصد 

هاي مـستقیم تولیـد    هزینهاي و آموزي وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه دانش

دانش فناوري در قالب را براي انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و» شرکتهاي دولتی

  .موافقتنامه متبادله هزینه نمایند
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با رعایت قوانین و مقررات بـه اصـالح جـداول بودجـه     گاه اجرائی موظف استدست

که این اعتبارات در سرفصل جداگانـه مـشخص   نحوي اقدام نماید شرکتهاي مذکور به

  .شود

چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کـشور و بـا   اعتبارات موضوع این بند فقط در

 و اولویتهـاي تحقیقـاتی دسـتگاهها و    فنـاوري عالی علوم، تحقیقات و نظارت شوراي

) 1(رسد و همچنین با رعایـت جـزء   میتصویب شوراي مذکور ربط که به شرکتهاي ذي

و قـوانین و مقـررات هزینـه    قانون برنامه پنجساله پنجم توسـعه ) 224(ماده) م(بند

  .گردد می

منظـور  مربوط توسط هر دستگاه اجرائی هاي اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه

ــی ــت     مـ ــوع اسـ ــر ممنـ ــوارد دیگـ ــصرف آن در مـ ــود و مـ  .شـ

عـالی علـوم،    توسط شوراي1390نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه  آیین

.رســد تــصویب هیــأت وزیــران مــی شــود و بــه تحقیقــات و فنــاوري تهیــه مــی

ات کـه اعتبـار   قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتی) 22(مادهب ـ در اجراي 

سازي مدارس بدون اسـتحکام از محـل حـساب     بازسازي و مقاومیافته براي تخصیص

 قابل تأمین نباشد، دولـت موظـف اسـت    1390بودجه ذخیره ارزي در جدول پیوست

ذخیره ارزي مصرف نماید، از محـل منـابع   معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب

.گـردد  یافته تلقی مـی  تخصیص(%100(این اعتبارات صددرصد. عمومی تأمین نماید

دانشگاهها با اطالع مـدیریت  ـ اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در109

هیـأت مـدیره شـرکتهاي    الشرکه و عضویت در دانشگاه براي دارا بودن سهام یا سهم

و نماینـدگان  پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخلـه وزراء 

.نیـستند 2/10/1337ندان در معامالت دولتی و کـشوري مـصوب   مجلسین و کارم

ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است بدون بار مالی جدیـد و بـدون  110

اصالح تشکیالت و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروي انسانی موجود

هـاي فنـی و   موزشکدهها و آ اي را تشکیل دهد و کلیۀ دانشکده دانشگاه فنی و حرفه

.نمایـد اي کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل حرفه
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بخشی تواند ـ به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می111

از نیروي انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهاي استخدامی موضوع مـاده 

مه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانونقانون برنا (51)

اسـتثناء     بـه  8/3/1369متعهدین خدمت بـه وزارت آمـوزش و پـرورش مـصوب             

آمـوزان و   گونه دانـش  دانشسراهاي تربیت معلم و احکام مترتب بر اینآموزان دانش

.یــدرا بــدون هرگونــه بــار مــالی جدیــد تــأمین نمادانشــسراهاي مقــدماتی

پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي ـ کلیه مدارس و مراکز آموزشی و112

عوارض به شهرداریها و نیز از پرداخت هاي علمیه از پرداخت هرگونه تابعه آن و حوزه

ــه ــالب    هزین ــرق و فاض ــشعاب آب، ب ــق ان ــه ح ــوط ب ــاي مرب ــده .معافن

پـنجم  ون برنامه پنجـساله قان) 20(ماده) ك(ـ تحصیل ایثارگران و مشموالن بند113

توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهـشی               

هاي مربوط  هزینه. از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان استاعم

ربط اعم از بنیـاد   آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههاي ذيبه مراکز

و سـازمان  ) ره(ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینیشهید و امور

ریـزي و نظـارت راهبـردي     امورخیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهاوقاف و

ــیس ــور رئ ــی   جمه ــت م ــصیلی پرداخ ــسال تح ــر نیم ــداء ه ــود در ابت .ش

 1388سال لغایت 1385پرداختی از سال شده وجوه اداره%) 50(ـ پنجاه درصد114

علوم، تحقیقات و فنـاوري و بهداشـت،   هاي به صندوقهاي رفاه دانشجویان وزارتخانه

عنوان  وام شهریه دانشجویی به درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسالمی بابت

گردد و وجوه حاصـل   میکمک جهت افزایش سرمایه صندوقهاي رفاه دانشجویان تلقی

مجـدد بـه   در قالب درآمد اختصاصی براي پرداخـت از بازپرداخت وامهاي مذکور 

دولت موظف است گزارش عـملکرد این بنـد را بـه  . رسد  مـصرف می دانشجویان به

.مـجلس شوراي اسالمی ارائه دهد

 عـالی انقـالب    شـوراي ـ دولت در اجراي منشور توسعۀ فرهنگ قرآنی مصوب115

دستگاههاي ملی و ب هریک ازاز سقف بودجه مصو%) 5/0(فرهنگی حداکثر نیم درصد 

مـستقیم تولیـد   هـاي  اي و هزینه و بودجه هزینه) 6(و ) 1(فصول « استثناء  استانی به

ــی  ــرکتهاي دولت ــف  » ش ــه ردی ــسر و ب ــ91را ک ــد  550000ـ ــافه نمای . اض
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شده توسط شوراي تخصـصی   ها و سیاستهاي تعیین اعتبارات باید در راستاي اولویتاین

جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس شده و معاونت برنامه نهفرهنگ قرآنی هزیتوسعه

گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافتـه را بـه مجلـس شـوراي     موظف است

ــصی  ــوراي تخص ــالمی و ش ــد   اس ــال نمای ــی ارس ــگ قرآن ــعه فرهن .توس

هـاي قرآنـی    جهت فعالیـت از اعتبارات این بند%) 30(ـ حداقل سی درصد1تبصره

  .یابد ر اختصاص میروستاها و عشای

جمهور با همـاهنگی سـازمان    ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامهـ معاونت2تبصره

فرهنگ و ارشاد اسالمی مسؤولیت توزیع اعتبارات این بند را تبلیغات اسالمی و وزارت

.برعهده دارند

اي مربـوط بـه مـساجد     شود اعتبارات تملک داراییهاي سرمایه اجازه داده میـ116

منظـور حفاظـت، احیـاء و     عنوان میراث فرهنگی به شده به مقدس ثبتجامع و اماکن

فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و توسعه وضعیت میراث

رعایت مـوازین شـرع درخـصوص    . اجرائی هزینه گرددعنوان دستگاه گردشگري به

.اقدامات این بند الزامی است

هاي عمـومی کـشور    قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه) 6(ده در اجراي ماـ117

آیین نامه اجرائی آن، وزارت امـور اقتـصادي و   ) 17(و ماده 17/12/1382مصوب

ریـزي و نظـارت    مکلف است با نظر معاونت برنامـه )  کل کشور داري خزانه) دارایی

هـاي   کتابخانه %) 5/0(درصد  جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم رئیسراهبردي

ماه از  توسط هر شهرداري در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمنعمومی کشور رأساً

مربوط به درآمد همان شهرداري از جمله سهم عوارض شهرداریها از سرجمع اعتبارات

ــزوده   ــر ارزش اف ــات ب ــدام نمایــد    مالی ــه پرداخــت آن اق .نــسبت ب

درصـد   گردشگري موظـف اسـت ده  ی وـ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دست118

منظـور   را بـه 30237از اعتبارات برنامه تشویق گردشگري داخلـی ردیـف   %) 10(

غـرب  پشتیبانی از اردوهاي راهیان نور براي بازدید از منـاطق عملیـاتی جنـوب و   
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از%) 10(ده درصـد . دراختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح والیـت قـرار دهـد   

هاي موردنیاز گردشگري براي توسعه و تجهیز یادمانهـاي           ساختهاي توسعه زیر    برنامه

مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بـسیج مستـضعفین و   دفاع

.گیرد میطرح والیت قرار

یک گـانه موظفنـد حداقـل ـ کلیـه دستـگاهها و مؤسسات متعـلق به قواي سه119

منظور رعایت هر چه بهتر ی ساختمانی خود را بهاز اعتبارات عمران%) 1/0(دهم درصد 

معماري اسالمی در ساختمانها و انتقال پیامهاي فرهنگی و معنوي به خرید آثار هنـري 

این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل. منقول و غیرمنقول اختصاص دهند

ه توسط وزارت فرهنگ واي است ک نامه انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین. کشور باشد

ارشاد اسالمی و سـازمان میراث فرهنگی و صنـایع دسـتی و گردشـگري تــدوین               

.رسد تصویـب هیأت وزیران می شود و بـه می

ورزش همگانی و قهرمانی و توسعۀ منظور توسعۀ شود به ـ به دولت اجازه داده می120

درصد  جساله پنجم توسعه تا یکپنقانون برنامه) 13(زیرساختهاي ورزشی با رعایت ماده

و ) 1(فصول« استثناء  استانی بهاز سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههاي ملی و%) 1(

را با نظر معاونـت  » شرکتهاي دولتیهاي مستقیم تولید اي و هزینه و بودجۀ هزینه) 6(

بـه  ورزش و امور جوانان کسر و جمهور و وزارت ریزي و نظارت راهبردي رئیس برنامه

قبـل از تـشکیل   تخـصیص اعتبـار  .  اضـافه نمایـد  550000ـ90سقف ردیف شماره 

  .مذکور ممنوع است وزارت

جهـت توسـعه ورزش   %) 30(درصـد از محل منابع حاصل از این بند حـداقل سـی  

مقاومـت بـسیج و   هاي به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه%) 5(روستایی، پنج درصد

 تجهیز فضاي ورزشـی در مـدارس کـشور   براي ساخت، توسعه و%) 20(درصد بیست

.یابد اختصاص می

انقالب اسـالمی  ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان121
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اند ولی صورت سـانحه و مـدارك بـالینی    دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده

از بنیـاد کننده و نهادهاي متولی توسط کمیسیون احر ندارند با معرفی یگانهاي اعزام

شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبـازي آنهـا موردتأییـد قـرار    

قرار  آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران گیرد و متناسب با میزان جانبازي می

.گیرند می

کلیـه احکـام   ـ دستگاههاي اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجـراي 122

پنجساله پنجم توسعه  ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه  شهداء، انوادهمربوط به خ

.به آن تصریح شده است، اقدام نمایند

قانون اساسی که در حال واگذاري ) 44(چهل و چهارم ـ شرکتهاي مشمول اصل123

دارند، موظفند از قوانین و مقـررات مربـوط بـه    هستند یا در فهرست واگذاري قرار

.نماینددام ایثارگران تبعیتاستخ

ازکارافتـاده و  قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانبـاز، ) 5(ـ در تبصره 124

بنیاد  »  بعد از عبارت30/6/1372مفقوداالثر انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی مصوب 

جانبـازان  و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی« عبارت » شهید انقالب اسالمی

 «ت اشتغال، تاریخ صدور رأي ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشـکی بنیـاد  حال

.شود اضافه می

کـه داراي  ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شـهداء 125

قبالً از هاي اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط

را بـا   التفاوت آن اند مابه  استفاده کرده1389صوب در سال وامهاي کمتراز سقف وام م

.همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید

موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و ـ وزارت مسکن و شهرسازي126

آزادگـان و فرزنـدان شـهداء و جانبـازان     و بـاالتر و همچنـین  %) 25(پنج درصد 
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که قبالً از زمین یا مسکن دولتـی   درصورتیو باالترفاقد مسکن را) %70(هفتاددرصد 

.اند تأمین نماید استفاده نکرده

اي مدیریت نماید تا تراز تجاري  گونه دولت موظف است واردات و صادرات را بهـ127

گـزارش  . ارتقاء یابد%) 10( حداقل ده درصد1389 نسبت به سال 1390سال غیرنفتی

و بودجـه و   شده هر سه ماه یکبار به کمیـسیونهاي اقتـصادي، برنامـه    انجاماقدامات

و معادن و کشاورزي، آب و منابع طبیعی مجلس شوراي اسالمی ارائه محاسبات، صنایع

.گردد می

وزارت نیرو مکلف است جهت تأمین بخشی از کمبود نیروي برق معادل یک و نیم ـ128

سازي و نوسازي شبکه کاهش دهد و گـزارش   از تلفات شبکه را با بهینه (%5/1(درصد 

.به کمیـسیون انـرژي مجلـس شـوراي اسـالمی ارائـه نمایـد       آن را تا پایان سال

قیمت در روستاها و شهرهایی  به تأمین برق ارزانـ وزارت نیرو مکلف است نسبت129

ارت ریزي و نظ معاونت برنامه. ندارد، اقدام نمایدکه گازرسانی به آنها توجیه اقتصادي

نامه این بند را حداکثر ظرف سه مـاه تهیـه و    آیینجمهور مکلف است راهبردي رئیس

.برساندتصویب وزراء نفت و نیرو به

شـرکت  شود تا از طریق ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده می130

هـاي فیبـر نـوري    گذاري در پروژه ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه

.المللـی و کـسب سـهم مناسـب از بـازار پهنـاي بانـد منطقـه اقـدام نمایـد                     بین

قانون مدیریت خدمات کشوري که فعالیـت آنهـا   ) 5(شرکتهاي موضوع ماده ـ131

تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهاي فعال در امور نفت و گاز موجب آلودگی و

ها و دهیاریها، اعتبـارات الزم  پرداخت عوارض آالیندگی به شهرداریمکلفند عالوه بر

محیطی را از محـل منـابع خـود و بـا      هاي زیست جبران آلودگیبراي جلوگیري و

ریـزي و نظـارت راهبـردي     زیست و معاونت برنامههماهنگی سازمان حفاظت محیط

.جمهور هزینه نمایند رئیس
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راضی و اموال هاي مربوط به ا ویژه در پرونده المال به راجع به حفظ بیتـ دعاوي132

عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف اسـت و وجـوه   دولتی و

هـاي وصـولی بـه     الوکالـه  حـق %) 50(درصـد  پرداخت پنجاهموضوع قانون اجازه

 از محـل  12/10/1344در دعاوي دولت مـصوب  قضائی و کارمندان مؤثر نمایندگان

مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهاي دولتی و

.داخلی آنها قابل پرداخت است

ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است براي کلیه منظور ـ به133

بوس و یا ون تهیه نمایـد و بـا    بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینیروستاهاي با جمعیت

دولت . هیاریهاي سراسر کشور قرار دهدفرمانداریها دراختیار دمدیریت و تحت نظارت

کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقـد وسـایل   موظف است براي شهرهاي

بوس یا ون اختصاص   قدر کافی مینی برحسب نیاز و بهحمل و نقل عمومی مسافر هستند

. دشو  تأمین می550000ـ104از محل اعتبار ردیف اعتبار موردنیاز حکم این بند. دهد

هزینـه خودروهـا را از شـهرداریها و     (%20(تواند حداکثر بیست درصـد  دولت می

.دهیاریهاي موضوع این بند دریافت کند

ها و سازمانها و  مکلف است خرما را به عنوان سبد کاالي مصرف وزارتخانهـ دولت134

.و نیروهاي مسلح لحاظ نمایدنهادهاي دولتی

 و هشتم  مطابق اصل یکصد و سیاي نامه ر قالب آیینـ ضوابط اجرائی این قانون د135

جمهـور   نظارت راهبردي رئیسریزي و پیشنهاد معاونت برنامه قانون اساسی به ) 138(

.رسد تصویب هیأت وزیران می به

ــانون 136 ــن ق ــام ای ــ احک ــال  ـ ــط در س ــت 1390فق ــراء اس ــل اج . قاب

 و شش بند و شصت و شش جزء و  سیقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و      

ماه یکهزار و سیصد  اردیبهشت شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم
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به تأیید شوراي نگهبـان  20/2/1390و نود مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .رسید

   رییس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی


