قانون بودجه سال  1393کل کشور
ماده واحده -بودجه سال  1393کل کشور از حیث منابع بالغ بر هشت میلیون و سی و سه هزار و چهارصد و هشتاد و چهاار میلیاارد
و پانصد و هشتاد و یک میلیون ( )8.033.484.581.000.000ریال و از حیث مصارف بالغ بر هشت میلیون و سای و ساه هازار و
چهارصد و هشتاد و چهار میلیارد و پانصد و هشتاد و یک میلیون ( )8.033.484.581.000.000ریال به شرح زیر است:
الف -منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیاث
هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی بالغ بر دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار و هشتاد و چهار میلیاارد و ششصاد و چهال و
یک میلیون ( )2.350.084.641.000.000ریال شامل:
 -1منابع عمومی بالغ بار دو میلیاون و یدصاد و یاازده هازار و ششصاد و پنجااه و ناه میلیاارد و دوی ات و سای و ه ات میلیاون
( )2.111.659.237.000.000ریال
 -2درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤس ات دولتی بالغ بر دوی ت و سی و هشت هزار و چهارصد و بی ات و پانم میلیاارد و
چهارصد و چهار میلیون ( )238.425.404.000.000ریال
ب -بودجه شرکتهای دولتی ،باندها و مؤس ات انت اعی واب ته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنم میلیون
و نهصد و ه تاد و یک هزار و دوی ت و پنجاه و ه ت میلیاارد و ه تصاد و سای و هشات میلیاون ()5.971.257.738.000.000
ریال و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر پنم میلیون و نهصد و ه تاد و یک هزار و دوی ت و پنجاه و ه ت میلیاارد و ه تصاد
و سی و هشت میلیون ( )5.971.257.738.000.000ریال
تبصره  -1این قانون با رعایت قوانین و مقررات ذیربط قابل اجراء میباشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محال مصاارف ایان
قانون (در حدود وصولی منابع) صرفاً با رعایت م ااد بنادهای (و)( ،ز)( ،)،( ،ت) و ( ) مااده ( )224و مااده ( )179قاانون برناماه
پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب  1389/10/15الزمالرعایه میباشد.
کلیه دستگاههای اجرائی که تدالی ی برای آنها در این قانون منظور شده است موظ ند گزارش عملدرد خود را در موعد قانونی مقرر به
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند .معاونت مذکور موظف است گزارش کامل هریاک از تبصارههاا و
اجزاء وجداول و پیوستهای این قانون را که از دستگاهها دریافت میکند ،حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر شش ماه برای
کمی یون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمی یونهای ذیربط مجلس شورای اسالمی به صورت کتبی و رسمی ارسال نماید.
تبصره -2
الف -در راستای اعمال حق مالدیت و حاکمیت بر منابع ن ت و گاز کشور و بهمنظور تعیین رابطه مالی و نحاوه ت اویه ح ااب باین
دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،معاادل چهاارده و نایم درصاد ( )14%/5از ارزش
ن ت (ن تخام و میعانات گازی) تولیدی ،موضوع اجزاء( )2و ( )3این بند بهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیاه مصاارف سارمایهای و
هزینهای شرکت یادشده ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خ ارات زی اتمحیطای
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و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای ن تی و هزینههای صادرات با احت اب هزینههای حمل و بیمه(سیف) تعیین میشود ،که از پرداخت
مالیات و تق یم سود سهام دولت معاف است.
وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،مدلف است معادل هشتاد و پنم و نیم درصد( )85.5%بقیه ارزش مواد مذکور را به
ح اب ب تاندار دولت نزد خزانهداری کل کشور منظور و بهشرح م اد این تبصره و آییننامه اجرائی موضوع بناد(ی) ایان تبصاره باا
دولت (خزانهداری کل کشور) ت ویه ح اب نماید .دودرصد( )2%از هشتاد و پنم و نایم درصاد( )85.5%باه منظاور توساعه منااطق
ن تخیز و گازخیز و مناطق محروم اختصاص مییابد.
وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،می تواند از محل سهم خود ،قراردادهای الزم را با شرکتهای عملیاتی تولیاد ن ات و
گاز براساس قیمت تمام شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.
-1م اد این تبصره جایگزین تبصره ( )38دائمی الیحه قانونی بودجه سال  1358کل کشاور مصاوب  1358/10/5شاورای انقاالب
اسالمی میشود.
 -2قیمت ن ت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس ،به ترتیب ،قیمت معامالتی یک بشده ن ت صادراتی از مبادی اولیاه
در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شم ی از مبادی اولیه و همچنین برای ن ت تحویلی باه پاالیشاگاههای داخلای و
مجتمعهای پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنم درصد( )95%متوسط بهای محمولههای صادراتی ن ات مشاابه در هار مااه
شم ی است.
 -3در سال  1393برای ت ویه ح اب بین دولت و شرکت ملی پاالیش و پخش ،قیمت هر بشده ن ت(ن ت خام و میعاناات گاازی)
تحویلی به پاالیشگاههای داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشدل از وزارتخانههای ن ات و اموراقتصاادی و
دارایی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد و اجازه داده میشود که ماباهالت ااوت
این رقم با قیمت مذکور در جزء( )2این بند به صورت ح ابداری در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت و طبق آییننامه اجرائی کاه باه
تصویب هیأت وزیران می رسد ،ت ویه ح اب شود .همچنین مبناای قیمات در ماورد معاادل خورا(،ن ات خاام و میعاناات گاازی)
فرآوردههای ن تی تحویلی پتروشیمیها به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای ن تی ایران نیز رقم تعیاین شاده باه ترتیاب فاو
خواهد بود.
ب -وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،مدلف است کلیه دریافتیهای حاصل از صادرات ن ت خام و میعاناات گاازی
اعم از صادرات سال جاری و سالهای قبل را به هر صورت ،پس از ک ر بازپرداختهای بیع متقابل بهعنوان علیالح اب پرداختهای
موضوع این تبصره و ت ویه بندهای متناظر در قوانین بودجه سالهای قبل بالفاصله از طریق ح ابهای مورد نظار و ماورد تأییاد باناک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به ح ابهای مربوط در خزانهداری کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مدلف است از وجوه حاصله هر ماهه باهطاور متناساب ،چهاارده و نایم درصاد( )14%/5ساهم
وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،با احت اب بازپرداختهای بیع متقابال ،بی ات و ناه درصاد( )29%ساهم صاندو
توسعه ملی و دو درصد ( )2%بازپرداخت برداشت از این صندو بابت سهم عیدانه سال  1391و سهم درآمد عمومی دولت موضاوع
ردی های درآمدی  210101و  210109جدول شماره ( )5این قانون ،با فروش مبالغ ارزی به نر مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری
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اسالمی ایران موضوع بند(ج) ماده ( )81قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران را به ح اب مربوط نزد خزانهداری
کل کشور واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مدلف است سهم وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را باه ح اابهای آن شارکت
مورد تأیید خزانهداری کل کشور در داخل و مورد تأییاد آن باناک در خاارج از کشاور بارای پرداخات باه پیماندااران ،ساازندگان و
عرضهکنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینههای جاری ارزی شرکت واریاز و بارای قراردادهاای ت اهیالت ماالی
خارجی توثیق نماید.
در راستای اجرای ق مت اخیر جزء ( )1بند (ح) ماده ( )84قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،باناک مرکازی
جمهوری اسالمی ایران موظف است بی ت و نه درصد( )29%ارزش صادرات گاز طبیعی را پس از ک ر ارزش گازطبیعی وارداتی باه
ح اب صندو توسعه ملی واریز نماید .مبلغ واریزی از ماه یازدهم سال ،محاسبه و ت ویه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مدلف است به صورت سهماهه مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صاادرات ن ات
(ن ت خام و میعانات گازی) ن بت به مبانی محاسباتی بودجه ح ب اعالم وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیرباط پاس از
ک ر سهم صندو توسعه ملی را به فروش رسانده و تا سقف ه تاد و پنم هزار میلیارد ( )75.000.000.000.000ریاال باه ردیاف
درآمدی  210110جدول شماره ( )5این قانون واریز نماید .خزانهداری کل کشور مدلف است صددرصد ( )100%وجوه واریازی را
جهت تقویت بنیه دفاعی از محل ردیف  530000 – 121ستاد کل نیروهای م لح با نظر ستاد کل نیروهای م لح به نیروهای م الح
و سازمانهای واب ته بر اساس موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پرداخت نماید.
ج  -وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط و شرکتهای پاالیش ن ت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظف اسات در پایاان
هر ماه بهای خورا ،ن ت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خورا ،معادل فرآوردههای شرکتهای پتروشیمی تحاویلی باه
وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط را به قیمت مذکور در جزء( )3بند (الف) این تبصره محاسابه و باه خزاناهداری کال
کشور واریز نماید.
وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی رباط ،مدلاف اسات وجاوه مرباوط باه ساهم دولات از بهاای خاورا ،پاالیشاگاهها و
پتروشیمیها را وصول و ماهانه به خزانهداری کل کشور واریز نماید .درصورت عدم واریز ،در پایان هرماه خزانهداری کل کشور مباالغ
مربوط به ماه قبل را از ح ابهای شرکت تابعه ذیربط وزارت ن ت بهصورت علیالح اب برداشت میکند .همچنین درصاورت عادم
واریز بهای فرآورده های ن تی و خورا ،پاالیشگاهها و پتروشیمیها به ح اب خزانهداری کل کشور ،وزارت امور اقتصاادی و دارایای
مدلف است با اعالم وزارت ن ت رأساً ن بت به برداشت از ح اب شرکتهای بدهدار و واریز آن به ح ااب خزاناهداری کال کشاور
اقدام نماید .این حدم درخصوص بهای خورا ،پاالیشگاهها و واحدهای پتروشیمی که بابت بهای خاورا ،مصارفی سانوات گذشاته
بدهدار ه تند ،نیز نافذ میباشد.
پاالیشگاههایی که ن ت خام و میعانات گازی را به ن بت سهم صادرات فرآوردههای خود باه قیمات ماذکور در قاانون هدفمنادکردن
یارانهها ،نود و پنم درصد( )95%قیمت تحویل روی کشتی(فوب) خلیمفارس خریداری و بهای آن را بهصورت ارز و از طریاق باناک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به ح ابهای مورد تأیید خزانهداری کل کشور واریز میکنند مشمول م اد جزء ( )1بند (ح) مااده ()84
قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران نمیباشند.
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د -مابه الت اوت قیمت پنم فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فارآورده هاای ن تای و ماواد افزودنای تحاویلی از ساوی شارکتهای
پتروشیمی به وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط فروخته شده بهمصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این
فرآوردهها ح ب مورد بهعالوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و ن ت خام معادل آنها و توزیع ،فروش ،مالیات و عوارض موضاوع
قانون مالیات برارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پاالیش ن ت به ح اب بدهدار وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ثبت
میگردد و از آن طریق در بدهدار ح اب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود.
معادل این رقم در خزانه داری کل کشور به ح اب ب تاندار وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،منظور و عملدرد ماالی
این بناد بهصورت م تقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهماهه از پایان تیرماه پس از گازارش ساازمان ح ابرسای باا تأییاد
کارگروه موضوع بند(الف) این تبصره بهصورت علیالح اب با خزانهداری کل کشور ت ویه میگردد و ت ویه ح اب نهائی فیزیدی و
مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میشود.
هـ -باازپرداخت تعهدات سرمایهای شرکتهای دولتی تابعه وزارت ن ت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ،قبال
و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشوند و همچنین هزینههای صدور و فروش ن ت با احت ااب هزیناههاای حمال و بیماه
(سیف) بهعهده شرکتهای یادشده میباشد.
و -در راستای اجرای بودجه عملیاتی ،وزارت ن ت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیرباط موظاف اسات موافقتناماههاای طرحهاای
سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیشگ ته و سایر منابع ،با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور مبادلاه و
گزارش عملدرد تولید ن ت و گاز را به ت دیک هر میدان در مقاطع سهماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور ارائه نماید.
ز  -مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب ،بر و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج درصورتح اب(قبوض) مصارفکننادگان
و همچنین ن ت تولیدی و فرآوردههای وارداتی ،فقط یکبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پااالیش و پخاش
فرآورده های ن تی (شرکتهای پاالیش ن ت) و شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت ن ت و شارکتهای گااز اساتانی و شارکتهای تابعاه
ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع آب و بر استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود .مالیاات مزباور باه
ح اب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده مصاوب 1387/2/17
توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد .همچنین مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آالیندگی موضوع تبصره( )1ماده
( )38قانون مالیات بر ارزش افزوده ،قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهائی در داخل کشور است.
ح -وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است عالوه بر دریافت نر گاز ،باه ازای مصارف هار مترمدعاب گااز
طبیعی یدصد و سی ( )130ریال به عنوان عوارض ازمشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور عین وجوه دریاافتی را
تا سقف بی ت و یک هزار و پانصد میلیارد ( )21.500.000.000.000ریال صرفاً برای احداث تأسی ات و خطوط لوله گازرساانی
به شهرها و روستاها ،با اولویت مناطق سردسیر ،ن تخیز ،گازخیز و استانهایی که برخاورداری آنهاا از گااز کمتار از متوساط کشاور
است ،هزینه نماید .منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط مح وب نمیگردد و مشمول مالیات نمیباشد.
 -1ه ت هزار میلیارد ( )7.000.000.000.000ریال از منابع حاصله متناسب با وصولیها به شرح زیر هزینه میشود:
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 - 1-1سه هزار میلیارد ( )3.000.000.000.000ریال برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی مادارس باا اولویات مادارس
روستاها از طریق خزانهداری کل کشور به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
 -2-1یک هزار و دوی ت میلیارد ( )1.200.000.000.000ریال برای طرح سرانه مدارس
 -3-1یک هزار میلیارد ( )1.000.000.000.000ریال برای به ازی روستاها
 -4-1یک هزار میلیارد ( )1.000.000.000.000ریال برای آبرسانی روستاها
 -5-1دوی ت میلیارد ( )200.000.000.000ریال برای طرحهای عشایری سراسر کشور بهطوریکه حاداقل ه تااد و پانم درصاد
( )75%آن صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای عشایری استانها شود.
 -6-1ششصد میلیارد ( )600.000.000.000ریال برای کمدهای فنی و اعتباری طرحهای آبیاری تحت فشار.
 -2وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مدلف است تا مبلغ پنم هزار میلیارد ( )5.000.000.000.000ریال باهمنظاور
اجرای خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روساتاهای اساتان سی اتان و بلوچ اتان و شار هرمزگاان ،باهترتیاب ساه هازار میلیاارد
( )3.000.000.000.000ریال و دو هزار میلیارد ( )2.000.000.000.000ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعای
در سال  1393را به پروژه های مربوط اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف پنجااه هازار میلیاارد ( )50.000.000.000.000ریاال
صرف توسعه پاالیشگاهها و خطوط انتقال گاز طبیعی سراسری با اولویت خطوط انتقال صادراتی کند.
ط -شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای ن ت و نیرو مدل ند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به ح ابهای متمرکز وجوه ریالی و
ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح میشود ،واریز نمایند.
خزانه داری کل کشور مدلف است متناسب با وصول ،ماهانه و به صورت یکدوازدهم بودجه مصوب وجوه ماذکور ،ساهم شارکتهای
مذکور را بارای مصارف جاری و تملک داراییهای سرمایهای به آنها پرداخت کند.
ی -آییننامه اجرائی این تبصره شامل سازوکار ت ویه ح اب خزانهداری کل کشور با شرکت ملی ن ت ایران و همچنین قراردادی کاه
وزارت ن ت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب م اد این تبصره برای عملیاات ن ات ،گااز ،پااالیش و پخاش
منعقد مینماید ،تا پایان خرداد ماه بهپیشنهاد مشتر ،وزارتخانههای ن ت و امور اقتصادی و دارایی و معاونات برناماهریازی و نظاارت
راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد .دستورالعملهای ح ابداری الزم به نحوی که آثار تولید و فروش ن ت خاام
و میعانات گازی در دفاتر قانونی و ح اب سود و زیان شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت ن ت انعدااس داشاته باشاد باهپیشانهاد
وزارت ن ت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تا پایان مرداد ماه ابالغ میشود.
ک -وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط ،مدلف است ن بت به نوسازی و توسعه شبده خطوط لوله انتقال ن ات خاام و
میعانات گازی و فرآورده های ن تی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پاالیشاگاهها و زیرسااختهاای تاأمین ،ذخیارهساازی و
توزیع فرآوردهها اقدام کند و منابع مورد نیاز از محل افزایش پنمدرصد( )5%به قیمت هر لیتر فرآوردههای ن تی را باهعناوان عاوارض
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پس از واریز به خزانه تا سقف پانزده هزار میلیارد ( )15.000.000.000.000ریال تأمین نماید .درآمد مذکور جازء درآماد شارکت
مح وب نمیگردد و معاف از مالیات میباشد و صددرصد( )100%آن برای موارد مذکور به مصرف میرسد.
ل -وزارت ن ت مدلف اسات در راساتای اجارای مااده( )24قاانون افازایش بهارهوری بخاش کشااورزی و مناابع طبیعای مصاوب
 1389/4/23ن بت به تأمین اعتبار بر دار کردن حداقل بی ات درصاد ( )20%از چاههاای کشااورزی اقادام نمایاد .وزارت نیارو و
شرکتهای توزیع بر استانی موظ ند با درخواست سازمان جهادکشاورزی شهرستانها ،بر چاهها را تأمین نمایند.
م  -دولت موظف است در ازای برقی کردن چاههای کشاورزی با منابع انرژی نوین از جمله انارژی خورشایدی باهجاای اسات اده از
سوختهای سنگوارهای(ف یلی) (ن ت گاز) مبلغ معادل پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکتهای تولیادی بار ازجملاه خورشایدی
پرداخت نماید و تجهیزات مربوطه را به کشاورزان تحویل دهد.
ن  -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است تاا مبلاغ ده میلیاارد ( )10.000.000.000دالر از محال مناابع ارزی خاود در
خارج از کشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود این ت هیالت از محل منابع داخلای شارکتهای تابعاه وزارت ن ات جهات
تأمین منابع طرحهای وزارت ن ت از جمله طرحهای باالدستی ن ت و گاز در حوزههای مشتر ،و خطاوط لولاه اصالی انتقاال گااز و
فرآوردههای ن تی و خطوط انتقال ن ت خام و میعانات گازی به شرکتهای مذکور بهصورت خط اعتباری اختصاص دهد.
س  -منابع حاصل از فروش انشعابات بر  ،گاز ،آب و فاضالب توساط شارکتهای دولتای ذیرباط باه ح ااب خاصای کاه توساط
خزانهداریکل کشور تعیین میشود واریز میگردد و صددرصد ( )100%آن پس از دریافت از ح اب مذکور برای طرحهای توساعهای
این شرکتها بهمصرف میرسد.
ع – هزینه مصرف با رعایت الگوی مصرف (متناسب با م احت فضاهای اصلی) و حق انشاعاب بار  ،آب و گااز بارای حاوزههاای
علمیه ،م اجد ،دارالقرآنها ،ح ینیهها و اماکن دینی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی رایگان است.
ف – وزارت ن ت موظف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط معادل ارزش ریالی پانصد هزار تن قیر رایگاان تاا ساقف شاش
هزار میلیارد ( )6.000.000.000.000ریال را جهت روکش آس الت و آس الت راههای روستایی فاقاد آسا الت در اختیاار شارکت
تابعه ذیربط وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
ص  -به شرکتهای گازرسانی اجازه داده میشود با تضمین وزارت ن ت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط تا سقف سیهزار میلیاارد
()30.000.000.000.000ریال ت هیالت جهت اجرای خطوط گازرسانی به روستاها و شهرهای فاقد گاز با اولویت مناطق سردسایر
و بازپرداخت پنج اله دریافت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است هماهنگی الزم را از طریق باندهای عامل صورت دهد.
ق– در سال  1393اجازه داده میشود:
 -1وزارت ن ت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای ن ت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید ن ات خاام و
گاز با اولویت مخازن مشتر ،و افازایش ظرفیات پااالیش ن ات خاام و میعاناات گاازی و محصاوالت پتروشایمی ،رشاد صاادرات
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فرآوردههای ن تی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه ن ت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی بهجای فرآوردههای ن تی ذیرباط تاا
سقف یدصد میلیارد ( )100.000.000.000دالر به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلای اصال
چهل و چهارم( )44قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیعمتقابل ،ساخت ،بهارهبارداری و تحویال( )BOTو یاا روشاهای
موضوع بند(ب) ماده( )214قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران با تضمین خریاد محصاول ،اجاازه باه فاروش
داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل دهسال) قرارداد منعقد و یا مجوزهای الزم را برای سرمایهگذاری صادر نماید و همچنین باه
منظور اجرای طرحهای بهینهسازی ،کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت
صنایع انرژیبر) و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری ،ساختمان ،توسعه اسات اده از انارژیهاای تجدیدپاذیر ،گ اترش
است اده از ( CNGبا اولویت شهرهای بزرگ و م یر راههای اصلی بین شهری) و تولید خودروهای کممصرف ،به وزارت ن ت اجاازه
داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم( )44قاانون اساسای باا متقاضایان و سارمایهگاذاران بخاش
خصوصی و عمومی با اولویت است اده از تجهیزات ساخت داخل ،قرارداد منعقد نماید.
توجیه فنی و اقتصادی و زی ت محیطی ،زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحهاا باا پیشانهاد وزارت
ن ت به تصویب شورای اقتصاد میرسد.
تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاریهای موضوع این بند بهعهده دولت بوده و شرکت ملی ن ت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت
صرفهجویی حاصل شده (ن ت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعالم وزارت ن ت در سالهای سررسید به سارمایهگاذار پرداخات و
همزمان به ح اب بدهدار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و ت ویه ح اب مینماید.
به شرکتهای تابعه و واب ته وزارت ن ت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصال چهال و چهاارم ( )44قاانون
اساسی با سرمایهگذار بخش غیردولتی مشارکت نمایند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون ( )500.000.000دالر یا معادل ریالی آن به تأیید وزیر ن ات و بایش
از آن با پیشنهاد وزیر ن ت به تأیید شورای اقتصاد میرسد.
 -2قیمت ن ت خام و میعانات گازی برای واحدهای جدید پاالیش و یا توسعه کمی واحدهای موجود غیردولتای در داخال باین ناود
درصد ( )90%تا نود و پنم درصد ( )95%قیمت صادراتی تحویل روی کشتی (فوب) خلیم فارس بر اساس دساتورالعملی کاه توساط
وزارت ن ت اعالم میشود برای حداقل ده سال پس از بهره برداری تعیین میگردد.
-3قیمت پایه خورا ،گاز واحدهای پتروشمی در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها به گونهای تعیاین مایگاردد کاه از سایزده
( )13سنت در هر متر مدعب کمتر نشود .همچنین به منظور تحریک و تشویق واحادهای پتروشایمی و فعااالن اقتصاادی باه توساعه
سرمایهگذاری در صنایع تدمیلی و پایین دست و اشتغالزایی بیشتر با اولویت مناطق کمتر توساعه یافتاه و رعایات مداان یاابی وزارت
ن ت ،قیمت خورا ،گاز را بهصورت پلدانی به گونهای تخ یف دهد که نر بازده داخلی ارزی سرمایهگذار تا سیدرصد( )30%باشاد.
آیین نامه اجرائی تخ یف پلدانی بر اساس شاخصهای ترکیبی فو ظرف مدت سهماه پس از تصویب این قاانون توساط وزارت ن ات
تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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آییننامه اجرائی این تبصره ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد وزیر ن ت و معاون برناماهریازی و نظاارت راهباردی
رئیس جمهور به تصویب هیأتوزیران میرسد.
تبصره – 3
الف -در راستای اجرای تبصره ( )1بندهای (الف) و (ب)ماده ( )3قانون اجرای سیاستهای کلی اصال چهال و چهاارم ( )44قاانون
اساسی ،مصوب  1389/12/11وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پایان سال  1393کلیاه
سهام ،سهم الشرکه ،حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشرکه ،حقو مالدانه ،حق بهرهبرداری و مدیریت دولت را در بنگاههای گروههای
یک و دو ماده ( )2قانون مذکور و شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) خلیم فارس و حقو مالدانه وحق بهرهبرداری از کلیه معاادن در
حال بهرهبرداری فعال و غیرفعال و نیز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شرکتها و سازمانهای دولتی از جمله
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و واب ته به آن سازمان باه بخشاهای خصوصای و تعااونی باا
اولویت تعاونی واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره  310502جدول شماره ( )5این قانون واریز نماید.
به سقف واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع این ردیف مبلغ دوازده هزار میلیارد ( )12.000.000.000.000ریال اضافه و منابع
آن به صورت م اوی صرف امور زیر میگردد:
 -1تدمیل طرحهای هادی روستایی باالی  100خانوار
 – 2تدمیل طرحهای آبرسانی روستایی باالی  20خانوار
 – 3آس الت راههای روستایی باالی  50خانوار
 – 4احداث و تدمیل ورزشگاههای روستایی
ب -طرحهای سرمایهگذاری نیمهتمام سازمانهای توسعهای موضوع تبصره( )3اصالح بند(الف) ماده( )3قاانون اجارای سیاساتهاای
کلی اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی که مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نیافته است از شمول این تبصره م تثنی میباشند.
ج -به دولت اجازه داده میشود بدهیهای خود به بخشهای خصوصی و تعاونی ،شهرداریهاا و مصاارف جادول ( )18را باا اولویات
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده شهدا و م اد قانون ت یر ماده ( )13قانون حمایت از آزادگان مصوب
 1389/12/4از محل منابع حاصل از واگذاری سهام ،سهمالشرکه ،حق بهرهبرداری و بهره مالدانه موضوع این تبصره و ردیف شاماره
 9-101000جدول شماره( )8این قانون پس از تأیید معاونت برناماهریازی و نظاارت راهباردی رئایسجمهاور باا اعااالم ساازمان
ح ابرسی و یا ذیح اب دستگاههای اجرائی ذیربط ح ب مورد بدون الزام به رعایت ماده ( )29قانون اجارای سیاساتهاای کلای
اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی پرداخت و یا ت ویه و سپس تهاتر نماید.
واگذاری تهاتری باید با رعایت اصل پنجاه وسوم ( )53قانون اساسی (گردش خزانه) انجاام شاود و قیمات ساهام تهاترشاده نبایاد از
قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.
پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران ،جانبازان ،آزادگان و خانواده معظم شهدا و م اد قانون ت یر ماده ( )13قانون حمایات از آزادگاان
مشمول تأیید سازمان ح ابرسی نمیشود و با تأیید ذیح اب و رئیس دستگاه اجرائی و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیس جمهور انجام میپذیرد.
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د -هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاریها توسط سازمان خصوصیسازی قابل تأمین و پرداخت است.
ه -وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اساناد بنگاههاای مشامول واگاذاری
حداکثر ظرف یکماه پس از درخواست سازمان خصوصیسازی با تصویب هیأت وزیران ،ن بت به انتشار اورا سهام جاایگزین پاس
از تعیین تدلیف واگذاریهای قبلی اقدام نماید.
و -مااالیات حقو کلیه کارکنان شرکتهای واگاااذارشده (ساهام کنترلاای) در طاول ساال واگاذاری ،براسااس نار مالیااتی قبال از
واگذاری محاسبه و پرداخت میشود.
ز -شرکتهای سرمایه پذیر مدل ند سود سهام عدالت تق یمشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاساتهاای
کلی اصل چهل و چهارم( )44قانون اساسی را تا ت ویه ح اب کامل اق اط از زمان تصویب قانون اجارای سیاساتهاای کلای اصال
چهل و چهارم( )44قانون اساسی به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند و سازمان مذکور مدلف است مبالغ وصولی را به ح اب
درآمد عمومی نزد خزانهداریکل کشور واریز کند .سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع ایان بناد و ساایر اق ااط
معو شرکتهای واگذارشده از طریق ماده( )48قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  1366/6/1اقدام نماید .اجرائیات سازمان اماور
مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اق اط با سازمان خصوصیسازی همداری کند.
ح  -در سال  1393به منظور نظارت بیشتر بر فروش اموال و داراییهای غیرجاری و همچنین أخاذ ت اهیالت توساط بنگاههاای در
حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی ،اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصیسازی باه ساازمان ثبات اساناد و اماال،
کشور و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود .سازمان ثبت اسناد و امال ،کشور مدلف است ثبت هرگوناه تغییارات در
زمینه اساسنامه ،سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال ازجمله نقل و انتقال زمین و خرید و فروش و اجااره را پاس
از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است اعطای هرگونه ت هیالت به شرکتهای مذکور را مشروط به أخاذ مجاوز از ساازمان
خصوصیسازی نماید.
ط -کلیه شرکتهای دولتی موضوع مواد ( )4و ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  1386/7/8و همچناین شارکتهای دولتای
موضوع بند ( )3ماده ( )18قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسای ،باه اساتثنای باندهاا و بیماههاای
دولتی ،مشمول مقررات مواد ( )39( ،)31و ( )76قانون محاسبات عمومی کشور میباشند و تمامی درآمدهای حاصل از فروش کاال و
خدمات آنها به ح ابهای معرفی شده از سوی خزانهداری کل کشور واریز می شود تاا ح اب ماورد طباق احداام و مقاررات قاانونی
مربوط هزینه شود.
عدم رعایت م اد ماده ( )76قانون محاسبات عمومی کشور در مورد ح ابهایی که خالف مقررات مذکور گشایش یافته است ،تصارف
غیرقانونی در اموال عمومی مح وب میشود .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و خزانهداری کل کشور موظ ند از طریق باندهاای
عامل ن بت به ب تن ح ابهایی که برخالف این رویه قانونی افتتاح شدهاند ،اقدام نمایند.
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ی -شرکتهای دولتی موظف به واریز مالیات علیالح اب و سود سهام در هر ماه بهصورت یکدوازدهام مایباشاند .درصاورت عادم
اجرای ماده ( )44قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکتهای دولتی ،سازمان امور مالیاتی کشور مدلف است سود ساهم دولات و
مالیات متعلق به سود مندرج درصورتهای مالی (ترازنامه و ح اب سود و زیان) را ح ب ماورد برابار قاوانین و مقاررات مربوطاه در
وجه خزانهداری کل کشور وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیااتی) موظاف اسات ساود ساهام
تق یم شده سهم دولت در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد ( )50%است را به ح ااب درآماد عماومی موضاوع
ردیف  130108جدول شماره ( )5این قانون که خزانهداری کل کشور به همین منظور افتتاح مینماید ،واریز نمایند.
ک -به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز سود سهام دولت و مالیاات باهصاورت علایالح ااب و یاک
دواز دهم (براساس اعالم سازمان امور مالیاتی) ،عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعالم سازمان امور مالیاتی) توسط هر یاک
از شرکتهای دولتی مذکور از موجودی ح اب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مبالغ مربوطاه را ح اب ماورد باه ح اابهای
ذیربط واریز نماید.
ل -تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوسات شاماره ( )3ایان قاانون کاه در فهرسات واگاذاری ساال  1393قارار دارناد مدل ناد
یکدوازدهم مالیات و سود سهام پیشبینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره ( )3این قانون را تا زماان واگاذاری و أخاذ ثمان
حاصل از فروش و ابالغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصیسازی به خزانهداری کل کشاور واریاز نمایناد .خزاناهداری کال
کشور این مبالغ را در مقاطع سهماهه به ح اب ردی های درآمدی 110102و  130101جدول شماره ( )5این قانون منظور مینماید.
م -به دولت اجازه داده میشود ،واحدهای خدماتی ،رفاهی ،مجتمعهای فرهنگی ،هنری و ورزشای را از طریاق برگازاری مزایاده باه
اشخاص صاحب صالحیت بخشهای خصوصی ،تعاونی ،شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در امااکن
ورزشی در شرایط م اوی با اولویت هیأتهای ورزشی استانی و شهرساتانی باه صاورت اجااره واگاذار نمایاد .نظاارت بار کااربری و
استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این مؤس ات و همچنین رعایت حقو مصرفکننده به عنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر
عهده دستگاه اجرائی مربوط است .معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به ح اب درآمدهای عماومی دولات موضاوع ردیاف
درآمدی  210213جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانه داری کل کشور ح ب مورد با تصویب دولت از محال اعتباارات ردی هاای
مت رقه مربوطه ذیل ردیف  530000جدول شماره ( )9این قانون به دستگاه ذیربط ملی یاا اساتانی اختصااص ماییاباد و براسااس
سازوکار بند (ص) ماده ( )224قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای طرحها و پروژههای مشارکت با بخاش
خصوصی ،هزینه میشود.
آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه واگذاری ،تعیین و واریز وجوه اجاره بها باه درآمادهای عماومی دولات ،نحاوه تعیاین صاالحیت
شرکتها و ارائه خدمات به مصرفکنندگان با پیشانهاد وزارت اماور اقتصاادی و دارایای و معاونات برناماهریازی و نظاارت راهباردی
رئیسجمهور بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه میشود و انتقال و هزینه آن به شهرساتان دیگار ممناوع
است.
ن – به وزارتخانهها و مؤس ات دولتی ملی و استانی اجازه داده میشود در صورت عدم نیاز یا نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به
اح ن شدن ،درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی ودارایای و واحادهای تابعاه اساتانی
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ح ب مورد به دبیرخانه کمی یون موضوع ماده ( )5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایاران مصاوب  1351/12/22و
اصالحات بعدی آن ،در هر یک از استانهای ذی ربط ارسال نمایند .کمی یون موظف است حاداکثر یاک مااه پاس از تااریخ تحویال
درخواست ،با بررسی موقعیت محل و امال ،همجوار و رعایت ضوابط قانونی ن بت به صدور مجاوز تغییار کااربری پاس از دساتور
پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمی یون را به دستگاه متقاضی ابالغ نماید .استانداران موظ ند بر ح ن اجارای
این حدم نظارت و هر سه ماه یکبار عملدرد آن را به وزارت کشور ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شاورای
برنامهریزی و توسعه استان هر یک از استان ها گزارش نمایند .این دستگاهها موظ ند پس از فاروش اماال ،ماذکور از طریاق مزایاده
عمومی وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیاف  210400جادول شاماره ( )5ایان قاانون واریاز
نمایند .خزانه داری کل کشور مدلف است حداکثر یک ه ته پس از مبادله موافقتنامه بامعاونت برنامهریزی و نظاارت راهباردی رئایس
جمهور صددرصد ( )100%وجوه واریز شده را در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروخته شده باا رعایات
ماده ( )215قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران یا تدمیل پروژههای نیمهتمام مصوب یا سایر موارد ضروری در
همان شهرستان با تأیید معاونت و در سقف درآمد حاصاله نمایاد .حاداقل هشاتاد درصاد ( )80%از وجاوه دریاافتی صارف تملاک
داراییهای سرمایهای میشود.
ادارات آموزش و پرورش مجازند اماکن آموزشی مازاد خود در روستاها را با درخواست فرمانداران طی صورتجل های بارای کااربری
ورزشی و فرهنگی در اختیار ادارات ورزش و جوانان قرار دهند.
س -به دستگاههای اجرائی و کلیه دارندگان ردیف در این قانون و پیوستهای آن اجازه داده میشاود طرحهاای تملاک دارایایهاای
سرمایهای خود درحوزههای فرهنگی ،آموزشی ،درمانی ،ورزشی و خادماتی وساایر ماوارد مشاابه را کاه کمتاراز پنجااهدرصاد()50%
پیشرفت داشتهاند به بخشهای خصوصی یا تعاونی به صورت فروش یا اجاره بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایده عمومی واگاذار
نمایند تا با ح ظ کاربری موجود ن بت به تدمیل و بهرهبرداری از آنها اقدام کنند .در شرایط م ااوی و حاداکثر تاا ده واحاد درصاد
تخ یف ،اولویت با تشدلهای تعاونی کارکنان یا کارگران یا بازنش تگان همان دستگاه است.
منابع حاصل از واگذاری این طرحها و پروژهها پس از واریز به ح اب درآمدهای عمومی دولات موضاوع ردیاف  210301جادول
شماره ( )5این قانون ح ب مورد از محل اعتبارات ردیف متمرکز  530000-95جدول شماره ( )9این قاانون باه دساتگاه ذیرباط
اختصاص مییابد تا بهمنظور کمدهای فنی و اعتباری و یا تدمیل پروژههای در دست اجراء هزینه شود .به تمامی دستگاههای اجرائای
اجازه داده میشود ن بت به واگذاری واحدهای خدمترسانی خود به بخش غیردولتی صاحب صالحیت به ویژه خیّرین اقدام کارده و
در مقابل آن به جای دریافت وجه ،ن بت به دریافت خدمات از واحدهای مذکور اقدام کنند.
اجرای این بند به موجب آییننامه اجرائی مشتمل بر روش کشف و تعیین قیمت و اعطاای تخ ی اات و ت اهیالت ،تق ایط تعهادات
متقاضیان ،نحوه اطالعرسانی واگذاریها ،انتخاب متقاضیان ،مدت زمان به بهرهبارداری رسااندن پاروژههاای واگذارشاده ،نظاارت بار
کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی پروژهها بعد از بهرهبرداری و همچنین رعایت حقو مصرفکنندگان خواهد باود
که بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ع -در سال  1393سهام باشگاههای فرهنگی و ورزشی دولتی از طریق مزایده و با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصال چهال
و چهارم ( )44قانون اساسی واگذار میشود.
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ف -شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی که واگذارشاده و یاا در حاال واگاذاری مایباشاند و یاا در فهرسات
واگذاری قرار گرفته و یا میگیرند ،موظ ند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگاذاری ،از قاوانین و مقاررات مرباوط باه ایثاارگران
تبعیت نمایند.
ص -در اجرای ماده ( )17قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به سازمان امور عشایر ایران اجازه داده میشود کلیه
فروشگاهها ،جایگاههای سوخت سنگوارهای(ف یلی) و انبارهای ذخیره علوفه و کاال و اراضی و م تحدثات مربوطاه را کاه در اختیاار
شرکتهای تعاونی عشایری و اتحادیههای مربوطه قرار دارند با قیمت کارشناسی و دریافت دهدرصاد ( )10%قیمات باهصاورت نقاد و
مابقی بهصورت اق اط پنج اله به شرکتها و اتحادیههای بهرهبردار واگذار نماید.
وجوه حاصل از واگذاری ها به ح ابی که به همین منظور نزد خزانهداری کل کشور منظور میگردد واریز و معادل صددرصد ()100%
آن از محل ردیف  530000-6در اختیار سازمان امور عشاایر ایاران قارار مایگیارد تاا باهعناوان افازایش سارمایه ساهم دولات در
صندو های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (عشایری) هزینه نماید.
ق  -کارفرمایان بخشهای خصوصی و تعاونی مدل ند درمجموعههای بیش از هزار واحد م دونی که در سال  1393ن ابت باه عقاد
قرارداد ساخت آنها اقدام میکنند ،براساس برآورد اداره اوقاف و امور خیریه هزینههای احداث م جد را تأمین و یاا رأسااً ن ابت باه
احداث آن اقدام کنند.
ر -به دولت اجازه داده میشود بدهیهای قانونی شرکتهای تابعه و واب ته وزارتخانههای ن ت ،نیرو ،راه و شهرسازی و صانعت ،معادن
و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( )50.000.000.000.000ریال با اعاالم
وزیر مربوط و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی با بدهی همان اشخاص بابت اق اط واگذاری به صورت جمعی خرجای از محال
ردی های  310503جدول شماره ( )5و  101000جدول شماره ( )8این قانون ت ویه نماید.
تبصره – 4
الف -است اده دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی با سپردن تضمینهای الزم به باندهای عامل از ت هیالت تأمین مالی
خارجی (فاینانس) در سال  1393عالوه بر باقی مانده سهمیه سالهای قبل معادل ریالی سی و پنم میلیاارد ( )35.000.000.000دالر
تعیین میگردد تا توسط شورای اقتصاد براساس م اد ماده( )82قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران به طرحهاای
دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زی تمحیطی اختصاص یابد.
ت هیالت تأمین مالی خاارجی (فایناانس) موضاوع ایان تبصاره باه تناساب شاخصاهای جمعیات ،محرومیات و شاخصاهای منااطق
غیربرخوردار ،بین استانها با اولویت تدمیل و اتمام پروژههای نیمهتمام توزیع میشود .درصورتی که تا پایان آبانماه سال  1393کلیاه
مراحل اداری و باندی آنها توسط استانها انجام نشود معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور میتواناد رأسااً ن ابت باه
جابهجایی و اختصاص آن به پروژههایی که مراحل اداری و باندی آنها به انجام رسیده ،اقدام کند.
کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل ت هیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین مایگاردد بایاد باا تأییاد دساتگاه اجرائای
ذیربط و وزارت امور اقتصاادی و دارایای وباناک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران و معاونات برناماهریازی و نظاارت راهباردی
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رئیسجمهور دارای توجیه فنی ،اقتصادی ،مالی و زی تمحیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طارح صارفاً از محال عایادات
طرح در دوران بهرهبرداری و یا منابع پیشبینی شده طرح در قانون بودجه در زمان تصویب طرح و درصاورت عادم ک ایات از ساهم
اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسالمی ایران نزد کشور تأمینکنناده ماالی
(فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
ب -به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور اجازه داده میشود به منظور تأمین پیشپرداخت ریاالی طرحهاایی کاه از
منابع ت هیالت تأمین مالی خارجی (فاینانس) است اده میکنند ،ن بت به جابهجایی اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سارمایهای در
هر دستگاه و در قالب فصل ذیربط اقدام نماید.
تبصره – 5
الف -به صندو توسعه ملی اجازه داده میشود تا متناسب با پذیرش و تصویب طرحها در ارکان اعتباری باندهای عامل ،مناابع ریاالی
مانده اعتبارات و وصولیهای موضوع بنادهای ( )5-1و ( )5-2قاوانین بودجاه ساالهای  1391و  1392کال کشاور را در باندهاای
خصوصی و دولتی سپردهگذاری نماید تا برای پرداخت ت هیالت ریالی به طرحهایی که دارای توجیه فنی ،اقتصادی و ماالی ه اتند و
نیز اهلیت متقاضیان آنها به تأیید باندهای عامل رسیده است ،اختصاص یابد .سود حاصل از سپردهگذاری به ح اب صاندو واریاز و
مجدداً جهت اهداف صندو بهکار گرفته میشود.
ب -به صندو توسعه ملی اجازه داده میشود تا بی ات درصاد( )20%از مناابع خاود را نازد باندهاای داخلای خصوصای و دولتای
سپردهگذاری ارزی نماید .سود حاصل از سرمایهگذاری به ح اب صندو واریز و مجدداً جهت اهداف صندو بهکار گرفته میشاود.
وجوه ارزی که از این محل در باندهای داخلی سپردهگذاری میشود ،تحت هیچ شرایطی قابل فروش به بانک مرکزی نی ت.
ج -تبصره ( )2بند (ح) ماده ( )84قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال  1393با اضافه شدن عباارت «و
ح ابهای مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور» اجراء میشود.
د -دهدرصد ( )10%از منابع ورودی به صندو توسعه ملی در سال  1393جهت پرداخت ت هیالت به بخشهای خصوصی ،تعاونی و
بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤس ات عمومی غیردولتی به طرحهای دارای توجیاه فنای ،اقتصاادی ،زی اتمحیطای ،ماالی و اهلیات
متقاضی بهصورت پرداخات و بازپرداخات ریاالی در بخاش آب و کشااورزی ،صانایع تبادیلی و تبادیلی تدمیلای ،مناابع طبیعای و
محیطزی ت تخصیص مییابد .تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکز مبادالت ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
هـ -دهدرصد( )10%از منابع ورودی به صندو توسعه ملی در سال  1393جهت پرداخت ت هیالت به طرحهای دارای توجیه فنای و
اقتصادی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی برای بخشهای خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق باه مؤس اات عماومی
غیردولتی صنعت و معدن و گردشگری بهاستثنای بخش ساخت م دن اختصاص مییابد .تبدیل ارز به ریال موضوع این بند در مرکاز
مبادالت ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
و -پنم درصد( )5%از منابع بندهای(د) و (ها) این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزی تی کشاور باهصاورت
ریالی جهت پرداخت ت هیالت اشتغالزایی و کمک به توسعه صنایع کوچک اختصاص مییابد و باندهای عامل مدل ند عالوه بر منابع
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مذکور ،حداکثر تا یک برابر آن را از محل منابع داخلی با معرفی دستگاههای اجرائی ذیربط پرداخت نمایند .بانک عامل مجاز است با
أخذ تعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانهها را بهعنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزدهدرصد( )15%از مناابع بنادهای
مذکور به طرحهای مربوط به افراد ایثارگر یا شرکتهایی که بیش از پنجاهدرصد( )50%سهام آنها متعلق به ایثاارگر یاا ایثاارگران اسات،
اختصاص مییابد.
ز -به منظور سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمتر توسعهیافته کشور ،به سازمانهاای گ اترش و نوساازی صانایع ایاران (ایادرو)،
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکتهای شاهرکهای صانعتی و صانایع کوچاک ایاران اجاازه داده
میشود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف چهل و نه درصد ( )49%در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.
ح -بهمنظور تحققبخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤس ات دانشبنیان و تجاریساازی ناوآوری و اختراعاات
مصوب  1389/8/5بهویژه تبصره ( )2ماده ( )5قانون مذکور صندو توسعه ملی مدلف اسات معاادل ریاالی مبلاغ دوی ات میلیاون
( )200.000.000دالر برای افزایش سرمایه صندو نوآوری و شدوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص دهد .تبدیل
دالر به ریال موضوع این بند در مرکز مبادالت ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
ط -صددرصد ( )100%منابعی که از ح اب ذخیره ارزی به عاملیت باندهای دولتی صرف اعطای ت هیالت به بخشهای خصوصای و
تعاونی شده است و در سال  1393وصول میشود ،بابت ت ویه بدهی دولت به این باندها لحاظ مایگاردد و مباالغ ماازاد بار آن باه
ح اب افزایش سرمایه دولت در باندهای مربوط منظور میشود .باندهای عامل موضوع این بند موظ ند رأساً ن بت به وصول مطالبات
مزبور اقدام نمایند  .نحوه ت ویه مطالبات مذکور با گیرندگان ت هیالت ،نحوه افزایش سرمایه ،نر تبدیل ارز به ریال ،زماان اساتمهال،
نحوه بخشودگی جریمهها و اختیارات هیأت مدیره باندها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حاداکثر ظارف دو مااه پاس از
تاریخ ابالغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است عملدرد این بند را طبق ماده ( )103قاانون محاسابات عماومی کشاور در صورتح ااب
عملدرد بودجه درج نماید.
ی – هیأت عامل صندو توسعه ملی موظف است گزارش عملدرد صندو را که شامل عملدرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال
 1393است بهصورت سهماهه در پایان هر فصل به کمی یونهای اقتصادی و برنامه و بودجاه و محاسابات مجلاس شاورای اساالمی
ارائه نماید.
ک – به صندو توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت ماده ( )84قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اساالمی ایاران مبلاغ
دومیلیارد ( )2.000.000.000دالر برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانداران ایرانی کاه
در مناقصههای خارجی برنده میشوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کاال یا خدمات فنی مهندسی مایگردناد ،در باندهاای کشاور
هدف ،سپردهگذاری نماید .است اده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت ت هیالت ارزی به غیر از مجوزهای این قاانون باه هار
شدل ممنوع است.
ل  -در سال  1393طرحهای نیمه تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعااونی کاه از ح ااب ذخیاره ارزی ،ت اهیالت ارزی
دریافت نموده اند و درحال حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امدان انجام تعهدات خود را ندارند میتوانند با رعایات مااده ( )84قاانون
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برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و مقررات صندو توسعه ملی باقیمانده ت هیالت خود را از این صندو دریافت
نمایند.
م  -در صورت تقاضا هجده درصد( )18%از منابع ورودی به صاندو توساعه ملای در ساال 1393باه صاورت ت اهیالت ارزی باه
سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای باالدستی ن ت و گاز با اولویت میادین مشاتر ،باا تضامین وزارت
ن ت بدون انتقال مالدیت ن ت و گاز موجود در مخازن و تولیدی تخصیص مییابد.
ن – صندو توسعه ملی و باندهای عامل مدل ند در پرداخت سرمایه در گردش ت هیالت موضوع بندهای (د) و (ه) ایان تبصاره باه
بخشهای خصوصی و تعاونی ،است اده از ظرفیت کامل واحدهای موجود و آماده بهرهبرداری و ساپس طرحهاای باا پیشارفت فیزیدای
نزدیک به بهرهبرداری و نهایتاً طرحهای دارای توجیه فنای و اقتصاادی و زی اتمحیطای مارتبط باا تولیاد و صاادرات ن ات و گااز،
پتروشیمی ،معدن و آب و بر را در اولویت قرار دهند.
س – باندهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مدل ند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندو توسعه ملی و یا ح اب
ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه ت هیالت به بخشهای تولیدی ،صنعت ،معدن ،تجاارت و کشااورزی بخاش خصوصای و تعااونی
اختصاص دهند.
ع – یکدرصد ( )1%از منابع ورودی به صندو توسعه ملی در سال  1393به منظاور سااماندهی تولیاد و افازایش بهارهوری تولیاد
گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصالح و افزایش بهرهوری زنجیره تولیاد از
طریق قرارداد عاملیت در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا با معرفی صندو حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشااورزی عشاایر
بهصورت ت هیالت به طرحهای سرمایهگذاری عشایر و تشدلهای مربوطه پرداخت گردد .تبدیل دالر به ریال موضوع این بند در مراکز
مبادالت ارزی صورت میگیرد.
ف – مدیران عامل باندهای دولتی و غیردولتی موظ ند حداکثر طی یک ه ته پس از تاریخ درخواست ت هیالت ،کلیاه مادار ،ماورد
نیاز را بهصورت کتبی به اطالع متقاضی برسانند و پس از تحویل کلیه مدار ،موظ ند حداکثر طی دوماه ن بت به بررسی توجیه فنای،
اقتصادی و مالی طرح و اهلیت متقاضی اقدام و در صورت تأیید به صندو توسعه ملی ارسال نمایناد .رئایس هیاأت عامال صاندو
توسعه ملی حداکثر ظرف پانزده روز ن بت به اعالم نظر در رابطه با پرداخت ت هیالت در قالب قرارداد عاملیت با بانک ذیربط اقادام
میکند .بانک عامل حداکثر طی یکماه ن بت به عقد قرارداد ت هیالت به متقاضی اقدام و ظرف دو ه ته آن را پرداخت میکند.
دولت موظف است گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندو توسعه ملی سال 1393را همراه الیحه بودجه ساال 1394ارائاه
نماید .هیأت عامل موظف است گزارش عملدرد صندو توسعه ملی را به صورت ساهماهاه در پایاان هار فصال باه کمی ایونهاای
اقتصادی و برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
ص -به صندو توسعه ملی اجازه داده میشود حداقل مبلاغ ساه میلیاارد و پانصاد میلیاون ( )3.500.000.000دالر نازد باندهاای
تخصصی ،سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی باندهای عامل و با معرفی وزارتخانههاای صانعت ،معادن و تجاارت و جهااد
کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خصوصی ،تعاونی و بنگاههای اقتصادی واب ته باه مؤس اات عماومی
غیردولتی به مصرف برسد.
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تبصره – 6
الف -به شرکتهای واب ته و تابعه وزارتخانههای نیرو ،ن ت ،راه و شهرسازی ،دفاع و پشتیبانی نیروهاای م الح ،ارتباطاات و فنااوری
اطالعات ،صنعت ،معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجاازه داده مایشاود باا رعایات قاانون نحاوه انتشاار اورا مشاارکت مصاوب
 1376/6/30تا سقف یدصد و پنجاه هزار میلیارد ( )150.000.000.000.000ریال برای اجارای طرحهاای انت ااعی دارای توجیاه
فنی ،اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه ها و طرحهای میادین ن ات و گااز مشاتر ،باا هم اایگان و مهاار آبهاای مارزی،
طرحهای حمل و نقل ،طرحهای آبرسانی و تأمین آب ،احداث و تدمیل طرحهای آبشایرینکان ،تصا یهخاناههاای آب و فاضاالب،
نیروگاههای بر و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته ،اورا مشارکت ریالی و یا صادو ،اساالمی و باا رعایات مااده ()88
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  1380/11/27و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد ،با تضامین
خود در خصوص اصل و سود ،منتشر نمایند.
ب -به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ سی هزار میلیارد ( )30.000.000.000.000ریال اورا مشارکت ریالی با تضمین خاود باا
بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرحهای انت اعی دارای توجیه فنی ،اقتصاادی و ماالی و طباق قاانون نحاوه انتشاار اورا
مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره  310102جدول شماره( )5این قانون واریز نماید .منابع واریازی باه طرحهاای
تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مندرج در پیوست شماره ( )1این قانون اختصاص مییابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هزینه شود .واگذاری این اورا به بخش دولتی اعم از شرکتها ،باندها و ساایر دساتگاهها
در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
ج -اورا مشارکت فاروشنرفته طرحهای بندهای(الف) و (ب) این تبصره ،قابل واگذاری به پیماندااران ،مشااوران و تاأمینکننادگان
تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معو طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائای و ذیح ااب ذیرباط و معاونات برناماهریازی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور است .اورا واگذارشده ،قابل بازخرید ،قبل از سررسید توسط بانک عامل نی ت.
د -به شهرداریهای کشور و سازمانهای واب ته به آنها اجازه داده میشود بهطور مشتر ،یا ان رادی با مجوز بانک مرکازی جمهاوری
اسالمی ایران و با اطالع وزارت کشور تا ساقف ه تااد هازار میلیاارد ( )70.000.000.000.000ریاال اورا مشاارکت و صادو،
اسالمی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداریها منتشر نمایند.
هـ  -تضمین بازپرداخت اصل و سود اورا مشارکت برای اجرای طرحهای قطاار شاهری باه ن ابت پنجااهدرصاد ( )50%دولات و
پنجاهدرصد ( )50%شهرداریها با نر مالیاتی ص ر است.
و -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است به محض فروش اورا مشاارکت و صادو ،اساالمی ارزی و ریاالی از ساوی
دستگاههای اجرائی و شهرداریها ،گزارش آن را به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهاور و وزارت اماور اقتصاادی و
دارایی (خزانهداری کل کشور) اعالم نماید.
ز -آییننامه اجرائی نحوه واگذاری ،بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اورا مشارکت موضوع بندهای(الف) تا (و) و سهم هریاک از
شرکتها از اورا منتشره بند(الف) این تبصره با همداری بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
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رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دوماه پس از ابالغ این قاانون تهیاه مایشاود و باه تصاویب هیاأتوزیاران
میرسد.
ح -اورا مشارکت و صدو ،اسالمی منتشرشده موضوع این قانون از پرداخت مالیات معاف است.
ط -دولت مجاز است اسناد خزانه اسالمی با ح ظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سهسال بهصورت بینام و یا بانام ،صاادر کناد و
به منظور ت ویه بدهی م جل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده ( )20قانون محاسباتعمومیکشور به قیمت
اسمی تا سقف سی هزار میلیارد ( )30.000.000.000.000ریال به طلبدااران غیردولتای واگاذار نمایاد .اساناد مزباور از پرداخات
هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اورا بهادار مصوب  1384/9/1مح وب شده و با امضای وزیار
امور اقتصادی و دارایی صادر میشود.
 -1دولت باه منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید ،ردیف خاصی را در الیحه بودجاه سانواتی پایشبینای ماینمایاد .در
صورت عدم وجود یا تدافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت ،اسناد خزانه اسالمی در سررسید ،توسط وزارت اماور اقتصاادی
و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است .این حدم تا زمان ت ویه اساناد یادشاده باه قاوت خاود بااقی
است.
 -2اسناد خزانه اسالمی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اورا بهادار باید ترتیبات انجام معاملاه
ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
 -3تعیین باندهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسالمی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایاران و
وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.
 -4خرید و فروش این اورا توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است.
 -5آییننامه اجرائی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب ایان قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظاارت راهباردی رئایسجمهاور،
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ی – وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) مدلف است با تجهیز بناادر و همااهنگی باا ساایر دساتگاههای ذیرباط و
صاحبان کاال و است اده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کاالهای وارداتی و صادراتی بین بنادر در طول سال ن بت به کاهش و یاا حاذف
جریمه تأخیر (دموراژ) از ابتدای سال  1393اقدام نماید .کلیه دستگاههای ذیربط مدل ند بارای کااهش و یاا حاذف جریماه تاأخیر
(دموراژ) با وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) همداری نمایند .همچنین به سازمان بناادر و دریاانوردی اجاازه داده
میشود ت هیالت ارزی و ریالی بخشهای غیردولتی ،خصوصی و تعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای جدید یا توساعهای در بناادر
کشور را بدون انتقال مالدیت از محل منابع داخلی خود تضمین نماید.
ک  -به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده میشود بهمنظور تأمین مالی طرحهای انت اعی عامالمن عه در حوزه توسعه موقوفاات و
بقاع متبرکه با نظارت بانکمرکزی جمهوری اسالمی ایران وتضمین خود اقدام به انتشااراورا مشاارکت(اورا صادو ،اساالمی) تاا
17

سااقف سااه هاازار میلیااارد ( )3.000.000.000.000ریااال و اورا وق اای (باادونسااود) تااا سااقف یااک هاازار میلیااارد
( )1.000.000.000.000ریال نماید.
اورا وق ی ،اورا بهادار غیرانت اعی است که براساس قرارداد صلح به منظور وقف منتشر میگردد .دارنده اورا (مصاالح) ،بخشای از
اموال خود را براساس قرارداد صلح در اختیار بانی(متصالح) قرار میدهد تا وی هماراه ساایر اماوال صالحی ،طارح عاامالمن عاهای را
احداث کرده سپس از طرف صاحبان اورا  ،وقف شرعی نماید.
ل  -وزارت نیرو مدلف است ن بت به تأمین مبلغ دوازده هزار میلیارد ()12.000.000.000.000ریال جهت کنترل و بهارهبارداری
هرچه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهم الشرکه و یا اورا مشارکت با تضمین دولت اقدام و به ح اب خاص نازد
خزانهداری کل کشور واریز نماید.
تبصره – 7
الف -کلیه باندها موظ ند تا پایان شهریورماه سال  ،1393مانده وجوه اداره شده و یارانه سود ت هیالت را که تا پایاان ساال  1392از
سوی باندهای عامل به متقاضیان تخصیص نیافته و یا بخشی از آن پرداخات و اجرائای نشاده اسات باا احت ااب ساود ساپرده دوره
ماندگاری وجوه نزد بانک ،به ح اب ردیف درآمدی  310605و مبالغ وصولی بابت بازپرداخت ت هیالت اعطائی (وجوه اداره شاده)
را حداکثر یک ه ته پس از وصول به ح اب ردیف درآمدی  310602واریز نمایند.
به کمیتهای مرکب از معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ،وزرای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معادن و تجاارت و
جهادکشاورزی و رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود وجوه مذکور را از طریق معاونات برناماهریازی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور از محل ردیف  540000-4جدول شماره( )9این قانون به منظور افزایش سرمایه باندهای دولتای پاس
از تصویب مرجع قانونی ذیربط و یا پرداخت وجوه ادارهشده ،اختصاص دهد.
ب – بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مجاز است ن بت به چاپ و انتشار ایرانچک بانک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران در
سقف مصوب شورای پول و اعتبار و با م دود نمودن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت اندوخته اسدناس موضوع ماده( )21قاانون
پولی و باندی کشور مصوب  1351/4/18اقدام نماید.
ج -هرگونه است اده از ت هیالت ارزی در سال  1393مشروط به عدم افزایش خالص داراییهاای خاارجی باناک مرکازی جمهاوری
اسالمی ایران است.
د – باندها مجازند در سال  1393اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تدمیلی کشاورزی و اسناد
منازل روستایی را بهعنوان وثیقه وامهای بخش کشاورزی و روستایی بپذیرند.

تبصره -8
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الف -گمر ،جمهوری اسالمی ایران مدلف است به ازای هر کیلوگرم واردات انواع کود شیمیایی به کشور مبلغ بی ت ( )20ریاال از
واردکنندگان اعم از دولتی و غیردولتی دریافت و به ح اب درآمد عمومی ردیف  160146نزد خزانهداریکل کشور واریز نماید.
ب  -به نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میشود ن ابت باه صادور و تعاویض گواهیناماههاای راننادگی عاادی باه
هوشمند اقدام و به ازای هر کارت یدصد و پنجاه هزار ( )150.000ریال دریافت نماید .درآمد حاصله باه ح ااب ردیاف درآمادی
 140151جدول شماره ( )5این قانون واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیاف  530000 – 80جادول شاماره ( )9ایان
قانون در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد گرفت تا بابت هزینه صدور گواهینامه رانندگی هوشمند ،توساعه و
تجهیز مراکز صدور گواهینامه رانندگی و تقویت نیروی انتظامی به مصرف برسد.
ج  -عوارض واردات خودروهای سواری به میزان پنم درصد ( )5%قیمت تحویل روی کشتی (فوب) افزایش مییابد .درآماد حاصاله
پس از واریز به ح اب خزانهداری کل کشور تا سقف یکهزار و پانصاد میلیاارد ( )1.500.000.000.000ریاال باهمنظاور تاأمین
آمبوالنس مورد نیاز اورژانس کشور در اختیار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشدی قرار میگیرد.
تبصره -9
الف -سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( )52قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهاوری اساالمی ایاران بارای ساال ،1393مبلاغ
یدصدوبی ت میلیون()120.000.000ریال در سال تعیین میشود و مازاد آن تا ه ت برابر به نر ده درصد ( )10%و مازاد بر این باه
نر بی ت درصد ( )20%برای بخش خصوصی و دولتی و ساایر دساتگاههای اجرائای موضاوع مااده ( )5قاانون مادیریت خادمات
کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور تعیین میگردد.
ب -مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال  1393تمدید میگردد.
ج -شرط ت لیم اظهارنامه مالیاتی برای برخاورداری از معافیات مالیااتی موضاوع مااده( )101قاانون مالیااتهاای م اتقیم مصاوب
 1366/12/3و تبصره( )2ماده(  )119قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران برای صاحبان مشاغل وساائط نقلیاه،
امال ،و منبع ارث برای عملدرد سالهای 1391،1392 ،1390و  1393الزامی نی ت.
د -اشخاصی که طبق اعالم سازمان امور مالیاتی کشور در سال  1393طبق قانون مدلف به ثبتناام بارای دریافات شاماره اقتصاادی
میشوند ،درصورت عدم ثبتنام در مهلت تعیینشده توسط سازمان مذکور ،از کلیه معافیتها و بخشودگی جریمههای مقرر در قاانون
مالیاتهای م تقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم میشوند.
هـ  -وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب ای شهری سراسر کشور مدلف است عالوه بر دریافات نار آببهاای شاهری ،باه ازای هار
مترمدعااب فااروش آب شاارب مبلااغ یدصااد( )100ریااال از مشااترکین آب دریافاات و بااه خزانااهداری کاال کشااور واریااز نمایااد.
صددرصد( )100%وجوه دریافتی تا سقف سیصد و نود میلیارد ( )390.000.000.000ریال از محل ح ااب ماذکور صارفاً جهات
آبرسانی شرب روستایی اختصاص مییابد .اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب ساالم باین اساتانهاای کشاور در مقااطع
سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع میشود تا پس از مبادله موافقتنامه بین معاونت برنامهریزی استانداریها
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و شرکتهای آب و فاضالب روستایی استانها هزینه گردد .اعتبار مذکور ح ب وصولیها صددرصاد( )100%تخصایصیافتاه اسات و
وجوه فو بهعنوان درآمد شرکت ذیربط مح وب نمیگردد و مشمول مالیات نمیشود.
و -حدم ماده ( )119قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در مورد معافیتها و تخ ی ات گمرکی در قانون اماور
گمرکی و در سایر قوانین مصوب ،جاری است.
ز -وزارت نیرو موظف است عالوه بر دریافت بهای بر به ازای هر کیلووات ساعت بر فروختهشده ،مبلغ سی( )30ریال باهعناوان
عوارض بر در قبوض مربوطه درج و از مشترکین بر بهاستثنای مشترکین خانگی روساتایی و چاههاای کشااورزی دریافات نمایاد.
وجوه حاصله به ح اب خاصی نزد خزانهداریکل کشور واریز و حداکثر تا سقف چهارهزارمیلیاارد ( )4.000.000.000.000ریاال
صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبدههای روستایی و تولید بر تجدیدپذیر و پا ،توسط شرکت توانیر هزینه میشود.
ح  -به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود در سال  1393بی تدرصاد( )20%از وجاوه تبصاره ()2
ماده ( )39قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل شش هزار میلیارد ( )6.000.000.000.000ریال کاه در اختیاار آن وزارتخاناه قارار
میگیرد را برای کمک و تأمین ماشینآالت خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار ن ر جمعیت و دهیاریها هزینه نماید.
ط – از ابتدای سال  1393عالوه بر افزایش قانونی نر مالیات بر ارزش افزوده ،یک واحد درصد به عنوان مالیاات ساالمت باه نار
مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت م اتقیماً باه ردیاف درآمادی  110512واریاز مایشاود .صددرصاد
( )100%منابع دریافتی از طریق ردیف 530000-122به پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بی تهزارن ر
جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع) ،اقادام و پاس از تحقاق هادف فاو ن ابت باه تاأمین تجهیازات
بیمارستانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته ،مصارف هیأت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعاالج و افاراد
تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای باالی بی تهزار ن ر جمعیت اقدام نماید.
هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقو و مزایا ،اضافهکار ،کمدهای رفاهی ،پاداش ،فو العادههای مأموریت ،کارانه ،بهارهوری،
مدیریت ،نوبتکاری ،دیون و مانند آن و همچنین هزینههای اداری نظیر اقالم مصرفی اداری و تأمین اثاثیاه و منصاوبات اداری از ایان
محل ممنوع میباشد.
ی – کلیه افرادی که حق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را پرداخت نمودهاند درصورتیکه در روستا و شهر دیگری نیز ساکن باشند
میتوانند از مزایای این قانون در سال  1393است اده نمایند .این حدم شامل افرادی است که در طول ایاام اجارای قاانون ،حاق بیماه
پرداخت کردهاند.
ک – مبلغ مندرج در ماده ( )202قانون مالیات های م تقیم برای واحدهای تولید کاال و یا خدمات تولیدشده دارای پروانه بهرهبرداری
(اشخاص حقیقی و حقوقی) به پنم میلیارد ( )5.000.000.000ریال افزایش مییابد .

تبصره-10
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الف –
 – 1کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهرهبرداری آنها به نام سازمان توسعه ونوسازی معادن
و صنایع معدنی ایران و یا شرکتهای تابعه میباشد ،موظ ناد بابات حاق انت ااع پرواناه بهارهبارداری از معاادن فاو در ساال ،1393
ساایدرصااد ( )30%مبلااغ فااروش محصااوالت خااود (ساانگ آهاان خااام ،ساانگ آهاان دانااهبناادی و افشرده(کن ااانتره) شااامل
افشردههای(کن انترههای) تحویلی برای گندلهسازی درون شرکت و افشردهفروشی(کن انترهفروشی) به خارج از شرکت) را به ح اب
درآمد عمومی ردیف  130419جدول شماره ( )5این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند.
تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد( ) 3.500.000.000.000ریال از مباالغ واریازی متناساب باا میازان دریاافتی واریاز باه صاورت
تخصیص یافته در اختیار وزارت صنعت ،معدن و تجارت (نود درصد ( )%90سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و
ده درصد ( )10%سازمان زمینشناسی و اکتشاف معدنی کشور) از طریق ردی های  530000-92و  124-530000قرار میگیارد تاا
جهت طرحهای اکتشافی ،طرحهای پژوهشی کاربردی و ایجاد زیرساختهای معدنی هزینه شود.
مبلغ پانصد میلیارد ( )500 000 000 000ریال از درآمد بناد ماذکور از طریاق ردیاف  40301001صارف زیرسااختهای معادنی
میشود.
 – 2مالیات بر درآمد سال  1392هر یک از معادن موضوع این بند به ح اب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز میگردد.
 - 3درصورت عدم پرداخت مبالغ فو  ،مطالبات مذکور در حدم مطالبات م تند به اساناد الزماالجاراء اسات و براسااس مااده ()48
قانون محاسبات عمومی کشور ،طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای م تقیم قابل وصول میباشد.
 - 4سازمان امور مالیاتی و ادارات تابعه در استان ها مدل ند مالیات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادرکنندگان مواد معدنی و کاالهاای
غیرن تی را حداکثر پانزده روز پس از ارائه برگ سبز گمرکی و تأیید گمر ،جمهوری اسالمی ایران عودت دهند.
ب -در اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ) 44قانون اساسای و باا عنایات باه لغاو قاانون انحصاار دولتای
دخانیات مصوب  1307/12/29وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است ن بت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت
دخانیات ایران بابت تمام نگاشت (هولوگرام) و سایر حقو انحصار محصوالت دخانی پس از تاریخ «مصوبه واگذاری ساهام شارکت
مزبور بابت رد دیون صندو بازنش تگی کارکنان صنعت فوالد» بر اساس گزارش ح ابرس اقدام و وجوه مزبور را به ح ااب درآماد
عمومی نزد خزانهداری کل کشور موضوع ردیف 130421جدول شماره( )5این قانون واریز نماید .معادل چهلدرصد( )40%از وجوه
واریزی از محل ردیف  530000-113جدول شماره( )9این قانون به وزارتخانه مزبور اختصاص مییابد تا پس از مبادله موافقتنامه با
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور صرف ساماندهی و ای ای وظایف حاکمیتی در امور دخاانی و نیاز تقویات مناابع
صندو های توسعهای بخش صنعت و معدن شود.
همچنین تا ش اف سازی وظایف حاکمیتی و حقو دولتی در حوزه محصوالت دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل
چهل و چهارم ( )44قانون اساسی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت موظف است درآمادهای حاصال از صادور مجوزهاا و هرگوناه
حقو دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصوالت دخانی را طی سال  1393به ردیف درآمدی فو واریز نماید.
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تبصره -11
الف -به منظور تشویق و جلب سرمایهگذاران حقیقای و حقاوقی بخاش غیردولتای و تعااونیهاای تولیادی و تشادلهای آبباران و
شرکتهای سهامی زراعی و شهر،های کشاورزی در امر احداث آببندانها ،ت ریع در احداث ،تدمیل و تجهیاز طرحهاای شابدههاای
فرعی آبیاری و زهدشی ،اجارای عملیاات آب و خاا ،کشااورزی و روشاهای ناوین آبیااری و بهیناهساازی مصارف آب و انارژی،
دستگاههای اجرائی ملی و استانی از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مربوط ذیل برناماههاای  40152و 40201
اعتبارات مورد نیاز احداث و تدمیل طرحهای موصوف را به میزان هشاتاد و پانم درصاد ( )85%باهعناوان ساهم دولات باهصاورت
بالعوض و پانزده درصد ( )15%بهعنوان سهم بهره برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر یا تهاتر زمین یا کاالی مورد نیاز در اجرای
طرح پرداخت نمایند.
مناطق محروم و بهره بردارانی که در احداث شبده های اصالی آبیااری و زهدشای مشاارکت نماوده باشاند از پرداخات ساهم نقادی
مشارکت در احداث شبدههای فرعی آبیاری و زهدشی معافند.
ب -در اجرای بند (الف) ماده ( )1قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهااد کشااورزی مصاوب
1391/11/24و ماده( )33قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ،بانک مرکازی جمهاوری اساالمی ایاران از طریاق
باندهای عامل مدلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی ت هیالت الزم را از طریق سامانه خرید گنادم بارای خریاد گنادم تولیاد
داخلی تا سقف یدصدوده هزارمیلیارد( )110.000.000.000.000ریال ازمحل منابع داخلی باندها قبل از شروع فصال برداشات در
اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی(شبده تعاونیهای روستایی و تولیدی) ،کارخانههای آرد و سیلوداران بخش خصوصی قرار دهد.
کارخانهها و شرکتهای مذکور موظ ن د ت اهیالت دریاافتی را بارای خریاد محصاوالت فاو باه مصارف برساانند و در موعاد مقارر
بازپرداخت نمایند.
ج  -کشاورزانی که در اثر حوادث غیرمترقبه از جمله خشد الی خ ارت دیدهاند و قادر به پرداخات حاق بیماه اجتمااعی در موعاد
مقرر نشدهاند از پرداخت جریمه برای مدت معذوریت معاف مایباشاند و همچناین جریماه دیرکارد ت اهیالت بااندی پرداختای باه
کشاورزان بخشوده میشود .آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهاور و وزارت جهااد
کشاورزی حداکثر طی دو ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د – کلیه باندهای کشور اعم از دولتی ،غیردولتی ومؤس ات مالی و صندو های حمایتی که به بخش کشااورزی ت اهیالتی پرداخات
نمودهاند ،موظ ند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خ اارت خشد االی یاا سارمازدگی یاا آفاات و
بیماریهای همهگیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتشسوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کاارگروهی متشادل از نماینادگان جهااد
کشاورزی شهرستان ،بانک مربوط در شهرستان ،صندو بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان ،مشاروط باه تاأمین بارماالی
اضافی از محل اعتبارات ماده( )12قانون تشدیل سازمان مدیریت بحاران کشاور مصاوب  1387/2/31کمی ایون اجتمااعی مجلاس
شورای اسالمی و اعتبارات پیشبینی نشده قانون بودجه به مدت سهسال امهال نمایند.
هـ  -به وزارت نیرو اجازه داده میشود:
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 -1به منظور اجرای طرحهای افزایش بازدهی نیروگاهها با اولویت نصب بخش بخار در نیروگاههای چرخه(سایدل) ترکیبای ،توساعه
است اده از انرژی های تجدیدپذیر ،کاهش تل ات ،بهینهسازی و صرفه جویی در مصرف سوخت مایع ،جایگزینی مصرف بر به جاای
گاز یا فرآورده های ن تی در مناطقی که توجیه اقتصادی دارد و افزایش سهم صادرات بار تاا ساقف یدصاد و بی ات هازار میلیاارد
( )120.000.000.000.000ری ال به روش بیع متقابل ،باا سارمایه گاذاران بخشاهای خصوصای و عماومی باا اولویات اسات اده از
تجهیزات ساخت داخل قرارداد منعقد نماید .دولت مدلف است در قبال این تعهد ،سوخت صرفهجویی شده یا معادل آن ن ت خاام را
با محاسبه میزان صرفه جویی حاصله در مدت حداکثر دو سال به سرمایه گذاران تحویل نماید.
 -2برای اجرای طرحهای آب و فاضالب ،بهینهسازی و صرفه جویی مصرف آب ،مهار و بهاره بارداری از آبهاای مشاتر ،و مارزی،
اجرای طرحهای جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب و طرحهایی که به مدیریت تقاضای آب میانجامد و زهدشی اراضی کشااورزی،
تا سقف ده میلیارد ( )10.000.000.000دالر یا معادل ریالی آن به روش بیعمتقابل یا سااخت و بهارهبارداری و تحویال ( )BOTو
سایر روشهای مشابه موضوع بند(ب) ماده ( )214قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تضامین خریاد آب باا
سرمایهگذار خصوصی یا تعاونی قرارداد منعقد یا مجوز صادر نماید.
و  -در اجرای مواد ( )133و ( )139قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در خصوص توسعه انرژیهای نو و با
هدف امنیت بخشی به انرژی کشاور و کااهش آالینادگی ،دولات مجااز اسات در ساال  1393طارح نصاب نیروگاههاای کوچاک و
پیشگرمکنهای خورشیدی بر فراز بامها ،بوستانها و معابر کشور را اجراء نماید .این طرح به صورت مشارکت پنجاهدرصاد ( )50%باا
متقاضیان و از محل منابع حاصل از بند (ز) تبصره ( )9این قانون اجراء میشود.
ز -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مدلف است حداقل بی ت و پنم درصد ( )25%ت اهیالت اعطاائی کلیاه باندهاای دولتای و
باندهای غیردولتی که حداقل چهلدرصد ( )40%سهام آن متعلق به دولت میباشد را با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط به بخش
آب و کشاورزی اختصاص دهد.
تبصره -12
الف -به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده میشود با تصویب دولت ،درآمد حاصل از تدالیف مقرر در پروانه اپراتورهاا
را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار ن ر جمعیت و کمک به
تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطاات و فنااوری اطالعاات ( ) ICTروساتایی از محال ردیاف  530000-34جادول
شماره( )9این قانون به صورت جمعی -خرجی و با است اده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند.
ب -به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعاات اجاازه داده مای شاود از طریاق شارکت ارتباطاات زیرسااخت ن ابت باه مشاارکت و
سرمایهگذاری در پروژههای فیبرنوری و بینالمللی و ک ب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.
ج -به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و سطح فنااوری و کی یات تولیادات زیاربخش ارتباطاات و
تولید برنامههای نرمافزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات ،به دستگاههای واب اته
وزارت ارتباطااات و فناااوری اطالعااات اجااازه داده ماایشااود بااا تأییااد وزیاار ارتباطااات و فناااوری اطالعااات تااا مبلااغ نهصااد
میلیارد( )900.000.000.000ریال از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و هزینههای سرمایهای خاود را باه صاورت وجاوه اداره
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شده و سرمایهگذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژهها و طرحهای توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کااال و خادمات در
این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت ت هیالت بر اساس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد مشتر ،وزارت ارتباطاات
و فناوری اطالعات و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهاور تهیاه مایشاود و باه تصاویب هیاأت وزیاران مایرساد،
اختصاص دهند و مابهالت اوت نر سود را از محل آن پرداخت نمایند.
د -مبلغ سه هزار میلیارد ( )3.000.000.000.000ریال از محل اعتبارات بند ( )44ردیف  530000برای نشانک(سایگنال)رساانی
زمینی به ای تگاهها و مراکز رادیویی و تلویزیونی ،ارتقای پوشش نشانک(سیگنال)رسانی در سطح کشور باا کماک تاار(فیبر) ناوری و
پیوند(لینک) فرستندههای نشانک(سیگنال)رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص ماییاباد تاا از طریاق وزارت ارتباطاات و فنااوری
اطالعات اقدام شود.
تبصره -13
الف -در اجرای ماده ( )19قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهاوری اساالمی ایاران ،باه وزارت آماوزش و پارورش اجاازه داده
میشود:
-1برای ارتقای مدیریت آموزشگاهی و افزایش نقش مدرسه به عنوان کانون ک ب تجربیات تربیتی با سازوکار پیشبینی شده در مااده
( )16قانون مدیریت خدمات کشوری ،اختیارات مالی را به مدیران مدارس ت ویض و اعتبارات موردنیاز را به صورت کمک به ح اب
باندی مدارس واریز و به هزینه قطعی منظور نماید تا به فعالیتهای آموزشی و پرورشای مصاوب شاورایعاالی آماوزش و پارورش
اختصاص دهد .اجرای این جزء در سال  1393صرفاً در حداکثر نیمدرصاد( )0%/5مادارس کشاور کاه از ساوی وزارت آماوزش و
پرورش معین میشود به صورت آزمایشی مجاز است .وزارت آموزش و پرورش مدلف است هار ساه مااه یدباار گازارش پیشارفت
اجرای این جزء را به کمی یون آموزش ،تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
-2به منظور پوشش کامل تحصیلی دانشآموزان الزمالتعلیم ،در مناطقی که ظرفیت کافی در مادارس دولتای وجاود نادارد ن ابت باه
خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی از طریق پرداخت سرانه دانشآموزی اقدام نماید.
 -3در سال  1393ساختمانهای متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده( )5قانون مدیریت خدمات کشوری که به عناوان مدرساه
مورد است اده قرار گرفته است ،همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش میباشد.
ب  -به وزارت آموزش و پاارورش (سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور) و وزارت ورزش و جوانان اجازه داده میشاود
که پروژههای نیمهتمام دولتی خود را بر اساس آییننامه اجرائی که به پیشنهاد وزارتخانههای ماذکور و تأییاد معاونات برناماهریازی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأتوزیران میرسد ،با است اده از مشارکت خیّرین تدمیل نمایند.
ج  -به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب دریافت میکند به اساتثنای درآمادهای
موضوع بند(ن) تبصره( )3این قانون به ح اب درآمد اختصاصی که توسط خزانهداری کلکشور افتتاح میشود ،واریز نمایاد و معاادل
آن را وصول کند.
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د  -به دانشگاهها و مؤس ات آموزشی و پژوهشی دستگاههای مشمول بند(ب) ماده( )20قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری
اسالمی ایران اجازه داده میشود در راستای تدمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خود تا سقف درآمد اختصاصی ساال 1392
ن بت به أخذ وام از باندها اقدام و در جهت تدمیل طرحهای تملک داراییهای سرمایهای خاود اسات اده نمایناد و باا تان س ید االه
ن بت به بازپرداخت اق اط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.
هـ  -به دانشگاهها و مؤس ات آموزش عالی اجازه داده میشود طرحهای نیمهتمام دولتی را باا اسات اده از مشاارکت خیّارین تدمیال
نمایند.
و  -مصوبات هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤس ات پژوهشی و آموزشی با رعایات ماواد( )20و ( )29قاانون برناماه پنج االه پانجم
توسعه جمهوری اسالمی ایران معتبر است .هیأتهای مذکور موظ ند در مصوبات خود به گونهای عمل نمایند تاا ضامن بهارهگیاری از
امدانات و ظرفیتهای در اختیار دانشگاهها و مؤس ات پژوهشی و آموزشی ،تمامی تعهدات قانونی در سقف اعتبارات ابالغای تاأمین
گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابالغی جلوگیری بهعمل آید.
ز  -وزارتخانه های علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشدی مجازند طبق قوانین و مقاررات ،درآماد حاصال از
خرید عدم انجام تعهدات بورس و ارزبگیر با هزینه شخصی و جریمههای آن را أخذ و به ح اب درآمد اختصاصی نازد خزاناه داری
کل کشور واریز نمایند .صددرصد( )100%این درآمد به عنوان درآمد اختصاصی وزارتخانههای یادشاده تلقای مایشاود و باه منظاور
تحقق برنامههای مؤس ات آموزش عالی درمناطق شهری کمتر از دوی ت هزار ن ر جمعیت به آنها اختصاص مییابد.
ح  -صددرصد( )100%وجوه اداره شده پرداختی از سال  1385تا سال  1390به صندو رفااه دانشاجویان ،وزارتخاناههاای علاوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشدی و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان کمک جهت افازایش سارمایه صاندو هاای
رفاه دانشجویان تلقی میگردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای ماذکور در قالاب درآماد اختصاصای بارای پرداخات مجادد باه
دانشجویان به مصرف میرسد.
ط  -به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری (سازمان امور دانشجویان) و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشدی اجازه داده مایشاود
منابع ریالی حاصل از فروش ارزی که از منابع خارج از کشاور در وجاه دانشاجویان ایرانای شااغل باه تحصایل خاارج از کشاور یاا
دانشگاههای محل تحصیل آنان پرداخت میشود را وصول و به ح اب درآمد عمومی ردیف  160147نازد خزاناه داری کال کشاور
واریز نمایند .منابع واریزی از طریق ردیف  530000-125صرف هزینههای دانشاجویان بورسایه داخال و خاارج از کشاور ،یاراناه
تغذیه ،تعمیر و تجهیز خوابگاههای دانشجویی ،تربیت بدنی و سایر امور دانشجویی دانشگاهها میگردد.
تبصره  -14در سال  1393دولت مدلف است عالوه بر عوارض دریافتی برای واردات کاال و محصوالتی که به نوعی آثار یا است اده
فرهنگی دارند از قبیل لوازم صوتی و تصویری و لوح فشرده ،چهاردرصد ( )4%باه تعرفاه ایان گوناه کاالهاا و محصاوالت افازوده و
دریافت نماید و منابع حاصل را به ح اب درآمد عمومی نازد خزاناه داری کال کشاور واریاز کناد .درآماد حاصاله از محال ردیاف
 530000جدول شماره ( )9این قانون اختصاص مییابد.
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تبصره -15
الف -صندو بازنش تگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای م لح مدل ند از محل تمام اعتبارات پیشبینایشاده منادرج در
قانون بودجه کل کشور که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار میگیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خاود و ساایر مناابع حاصال از
سرمایهگذاریها ،حقو جاری ساالنه را برای بازنش تگان ،موظ ین و م تمریبگیران خود تأمین نمایند.
ب -صندو تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانداران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که بهعنوان کارگر یا تحت هر
عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی میباشند (موضوع جزء (و) بند( )16قانون بودجه سال  1389کال کشاور) را پاس از
واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیماندار(کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتمااعی و قاانون
کار تحت پوشش بیمه قرار دهند .در هرصورت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعاات ،تعااون ،کاار و رفااه اجتمااعی و اماور
اقتصادی و دارایی ،ملزم به رفع مشدالت اجرای بند ( )64قانون بودجه سال  1391کلکشور مرتبط با کارگزاران مخاابرات روساتایی
ه تند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مدلف به استمرار بیمه و قرارداد م تقیم با کارگران ،پیمانداران و کارگزاران روساتایی
طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار میباشند .رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کاار ماانع از اساتمرار پرداخات حاق بیماه
موضوع این بند نمیشود.
ج -به هریک از وزارتخانههای ن ت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده مایشاود هار دو مااه از هار واحاد م ادونی
مشتر ،گاز مبلغ یک هزار ( )1.000ریال و از هر واحد م دونی مشتر ،بار مبلاغ پانصاد ( )500ریاال أخاذ و ن ابت باه بیماه
خ ارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینههای پزشدی ناشای از ان جاار ،آتاشساوزی و م امومیت مشاترکین
شهری و روستایی گاز و بر از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام نمایند.
د -دولت موظف است رزمندگان غیرشاغل دارای دوازده ماه سابقه رزمندگی و پیشمرگان کُرد م لمان را تحت پوشاش بیماه درماانی
قرار دهد .اعتبارات این بند از محل ردیف بیمه ایرانیان قابل پرداخت است.
هـ  -شرکتهای بیمهای مدل ند مبلغ دو هزار میلیارد ( )2.000.000.000.000ریال از اصل حق بیمه شخص ثالاث دریاافتی را طای
جدولی که براساس فروش بیمه (پرت وی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورایعالی بیمه میرسد به صورت ه تگی به درآمد
عمومی ردیف  160111جدول شماره( )5این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند .وجوه واریزی در اختیاار نیاروی انتظاامی
جمهوری اسالمی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه گردد .همچنین شارکتهای بیماهای مدلاف باه اعماال
پنمدرصد( )5%تخ یف در حق بیمه شخص ثالث مصوب  1393میباشند .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به نظاارت بار
اجرای این بند است .وجوه واریزی شرکتهای بیمهای موضوع این بند و همچنین وجوه واریازی موضاوع بناد (ب) مااده ( )37قاانون
برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران توسط شرکتهای بیمهای بهعنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی میگردد.
و – کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صن ی کشاورزان ،مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایاانی کاه حاداکثر
پنم ن ر کارگر دارند مصوب  1361/12/16و اصالحات بعدی آن میباشند .آییننامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی و
صندو تأمین اجتماعی ظرف یکماه پس از تصویب قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
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ز – حق بیمه سهم م تخدم و کارفرما برای م تخدمین رسمی دولات کاه در دوران پیماانی و یاا قاراردادی توساط صاندو تاأمین
اجتماعی وصول شده است براساس دستورالعملی که توسط وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابالغ میشود به روزرساانی شاده
و بدون اینده بار اضافی بر م تخدم تحمیل کند از این صندو به صندو بازنش تگی منتقل میگردد.
تبصره -16
الف -تحصیل ایثارگران ،حافظان کل قرآن کریم و قاریان ممتاز کشوری و مشموالن بند( )،ماده ( )20قاانون برناماه پنج االه پانجم
توسعه جمهوری اسالمی ایران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤس ات پژوهشی رایگان است .هزینههای مرباوط باه دانشاگاه
پیامنور ،دانشگاههای علمی -کاربردی و دورههای شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاههای ذیرباط
اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سازمان بهزی تی کشور ،کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتادای هار
نیم ال تحصیلی از محل اعتبارات برنامه  30467پیوست شماره ( )4این قانون پرداخت میشود .کمک هزینه تحصیلی اعم از شاهریه
ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران به ایثارگران وافراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بینالملال داخال یاا
خارج دانشگاههای دولتی و یا غیردولتی پذیرفته میشوند ،معادل شاهریه پرداختای باه پذیرفتاهشادگان رشاتههاا و مقااطع مشاابه در
واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت میگردد وباقیماناده شاهریه توساط دانشاجو اعام از
ایثارگر یا خانواده وی تأمین و پرداخت میشود.
آییننامه اجرائی این بند ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاههای اجرائی ذیربط با تأیید معاونت برنامهریازی و
نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
ب -بند ( )،ماده ( )20قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران در سال  1393با اضافه شدن عباارت «و هم اران
شهداء و هم ران جانبازان بی ت و پنمدرصد ( )25%و باالتر و هم ران آزادگان» اجراء میشود .اعتبار مورد نیاز تاا ساقف بی ات و
پنم میلیارد ( )25.000.000.000ریال از محل صرفهجویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت میشود.
ج -دولت مدلف است صددرصد ( )100%هزینه های درمانی مربوط به ایثارگران بازنش ته و شاغل در دساتگاههای اجرائای و افاراد
تحت تد ل آنها اعم از خدمات درمان و بیمه تدمیلی را توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران پرداخت نماید.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مدلف اسات اعتباار موردنیااز را از سارجمع اعتباارات دساتگاههای اجرائای و
صندوقهای بازنش تگی (اعتبار برنامه  )30440ک ر کند و به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص دهد .اعتبارات ایان بناد از محال
ردیف  550000-53جدول شماره ( )9این قانون تأمین میشود.
د -در اجرای بند (ل) ماده ( )44قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،وزارت راه و شهرسازی موظف اسات باا
هماهنگی و معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ن بت به تأمین م دن و یاا زماین م ادونی بارای حاداقل پنجااه و دو هازار ن ار از
واجدین شرایط که قبالً از زمین و یا م دن واگذاری از سوی دولت است اده ندردهاند ،م دن و یا زماین بار مبناای زماین باه قیمات
منطقهای و سایر هزینهها به قیمت تمام شده واگذار نماید.
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هـ – بانک مرکزی موظف است از طریق باندهای عامل در سال  1393به تعداد یدصد هزار ن ر از جانباازان پاانزده درصاد ( )15%و
باالتر با اولویت درصد جانبازی ،آزادگان ،خانواده شهدا(هم ر ،والدین و فرزندان) ،ایثاارگران باا حاداقل دو و نایم ساال حضاور در
جبهه ،فرزندان جانبازان ه تاد درصد( )70%و باالتر و وراث تحت تد ل جانبازان بی ت و پنم درصد( )25%و بااالتر و وراث تحات
تد ل آزادگان متوفی فقط یک فقره ت هیالت م دن براساس قوانین مربوطه و برابر قانون الزام باندها به پرداخت ت اهیالت باه وراث
جانبازان و آزادگان متوفی مصوب ( 1380/1/22واجدین شرایط) برای خرید یا ساخت م دن اعطاء نماید.
مبلغ ت هیالت مزباور باه ازای هار و احاد م ادونی در شاهرهای باا جمعیات بایش از یاکمیلیاون ن ار ،ه تصاد و بی ات میلیاون
( )720.000.000ریال ،مراکز استانها ،ششصد میلیون ( )600.000.000ریال ،سایر شهرها پانصد میلیون ( )500.000.000ریاال،
روسااتاها سیصااد میلیااون( )300.000.000ریااال و در شااهرهای جدیااد معااادل سااقف ت ااهیالت مرکااز همااان اسااتان و بااا ناار
چهاردرصد( )4%با مدت بازپرداخت بی تساله بدون رعایت الگوی مصوب م دن و نوساز بودن تعیین میشود.
 -1دولت موظف است ن بت به تضمین پیشبینی و پرداخت مابهالت اوت سود باندی تا سقف نر مصوب نظاام بااندی باه باندهاای
عامل با تأیید وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و م دن) اقدام و اعتباار ماورد نیااز را در ردی هاای مربوطاه منظاور نمایاد.
همچنین باندهای عامل موظ ند ن بت به ارزیابی ملک ،محاسبه و أخذ تضمینهای بازپرداخت الزم به میزان اصال ت اهیالت و ساود
سهم ایثارگر(چهار درصد ( ))4%اقدام نمایند.
 -2ایثارگرانی که در سالهای گذشته از ت هیالت م دن تا سقف پنجاه میلیون( )50.000.000ریاال اسات اده نماودهاناد و همچناین
افرادی که وام دریافتی قبلی خود را بدون در نظر گرفتن سقف مبلغ طی مدتی کمتر از سه سال تا پایان سال  1392ت ویه نمودهاند و
جانبازان ه تاددرصد( )70%و باالتر که با توجه به وضعیت ج مانی دارای م دن نامناساب مایباشاند باا تأییاد بنیااد شاهید و اماور
ایثارگران میتوانند مجدداً از این ت هیالت بهرهمند شوند.
 -3وامهای حمایتی غیرایثارگری از قبیل وامهای کارمندی و شرکتی و نظایر آن مانع دریافت این ت هیالت نمیشاوند .افاراد مشامول
میتوانند مشترکاً از ت هیالت باندی متعلقه برای یک واحد م دونی است اده نمایند.
 -4اورا واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی مال ،ارائه ت هیالت نزد باندهای عامل میباشاد.
افراد واجد شرایطی که م دن آنها از طریق تعاونیهای معتبر همانند نیروهاای م الح تاأمین مایشاود و همچناین مشامولین سااکن
روستاها و شهرهایی که اکثریت امال ،و منازل م دونی آنها فاقد سند رسمی ه تند ،میتوانند با وثیقه و یا تضمین معتبر بادون ارائاه
سند ملدی رسمی و یا ثبتی ت هیالت مقرر را دریافت و در همان محل احداث یا خرید نمایند.
 -5باندهای عامل مجازند جهت احداث واحدهای م دونی توسط بنیاد شاهید و اماور ایثاارگران بارای ایثاارگران مشامول ایان بناد
ت هیالت مربوطه را پرداخت کنند تا پس از احداث به افراد واجد شرایط ماذکور کاه توساط بنیااد شاهید و اماور ایثاارگران معرفای
میشوند فروش اق اطی نمایند.
 -6بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف است از طریق باندهای عامال باه ایثاارگرانی کاه دارای م ادن نامناساب یاا ناتماام
می باشند و در سنوات گذشته از ت هیالت م دن کمتر از سقف وام مصوب در سال  1393است اده کردهاناد فقاط بارای یاکباار باا
معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،مابهالت اوت وام قبلی و یا با فک رهن و ت ویه از یک فقره وام م دن در قالب ت اهیالت سااخت
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با همان وثیقه قبلی و یا وثیقه جدید پرداخت نماید .زمان پذیرش تقاضای این ت هیالت توسط باندهای عامل از ابتدای تیرمااه 1393
به مدت یکسال و مال ،،تاریخ صدور معرفینامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد.
و  -افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسیب ج می ،روحی و روانای شادهاناد ولای
صورت سانحه و مدار ،بالینی همزمان را ندارند ،با معرفی یگانهای اعزامکننده و نهادهای متولی توسط کمی یون احراز بنیااد شاهید و
امور ایثارگران و با نظر کمی یون پزشدی ،جانبازی آنها مورد تأیید قرار میگیرد و متناسب با میزان جانبازی آنهاا تحات پوشاش بنیااد
شهید و امور ایثارگران قرار میگیرند.
تبصره-17
الف -در اجرای بند(ز) ماده( )112قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اساالمی ایاران ،ساازمانهاای منااطق آزاد تجااری و
صنعتی مدل ند منابع موضوع این بند را به ح اب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند .خزانهداری کل کشاور مدلاف اسات
منابع واریزی را به ن بت م اوی برای اجرای م اد بند یادشده به کمیته امداد اماام خمینای(ره) و ساازمان بهزی اتی کشاور در هماان
مناطق پرداخت نماید.
ب -به منظور پرداخت ت هیالت به زندانیان و محدومان نیازمند در محدومیت های مالی مانند دیه و امثال آن کاه ناشای از قتال و یاا
جرح غیرعمدی است و محدومان مالی نیازمند غیرکالهبرداری ،مبلغ دو هزار میلیارد ( )2.000.000.000.000ریال از محال وجاوه
قرض الح نه باندها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند قرار میگیرد تا با نظارت وزارت دادگ تری
اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی پرداخت این ت هیالت توسط وزارت دادگ تری و ستاد مذکور تهیه میشود و بهتصویب هیأتوزیران میرسد .دولت
مجاز است ن بت به تضمین ت هیالت اعطائی این بند اقدام کند .محدومانی که در شرف بازداشت و اجارای حدام ه اتند ،مشامول
حدم مذکور در این بند می باشند.
ج -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مدلف است از طریق باندهای دولتی ن بت به تأمین و پرداخت ت هیالت باه مبلاغ چهاارده
هزار و چهارصد میلیارد ( )14.400.000.000.000ریال از محل پس اندازهای قرضالح نه با درنظرگرفتن دوره تان س دوسااله و
در اق اط ده ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به بنیاد تعاون و حرفاهآماوزی و صانایع
زندانیان کشور اقدام نماید.
د -بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مدلف است سی هزار میلیارد ()30.000.000.000.000ریال مانده ت هیالت قرضالح نه
باندی و رشد منابع مزبور را به ت دیک بی ت هزار میلیارد( )20.000.000.000.000ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ده هزار
میلیارد( )10.000.000.000.000ریال به سازمان بهزی تی کشور با معرفای دساتگاههای ذیرباط باه ماددجویان تحات پوشاش و
کارفرمایان طرحهای مددجویی پرداخت نماید و هریک از دستگاههای مشمول بندهای (ج) و (د) این تبصره که نتوانند به هار میزانای
از سهمیه ت هیالت خود تا پایان آذرماه سال 1393است اده نمایند ،سهمیه مزبور به دیگر دستگاههای مشمول کاه از ساهمیه خاود باه
طور کامل است اده نموده است تعلق می گیرد و دستگاههای مزبور مدل ند در مقاطع زماانی پایاان آذرمااه ،پایاان ساال و خاتماه زماان
است اده ،گزارش مربوطه را به کمی یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی تقدیم نمایند.
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هـ -مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزی تی کشور از پرداخت هزینههای صدور پرواناه سااختمانی،
عوارض شهرداری و هزینههای انشعاب آب و فاضالب و بر و گاز برای یکبار و در حد یک واحد م دونی مطابق الگوی مصارف
معافند و دستگاههای ارائه دهنده خدمات مذکور موظف به ارائه این خدمات بهصورت رایگان به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) و سازمان بهزی تی کشور میباشند .اعتبارات این بند از محل اعتبارات ردیاف شاماره  520000-18جادول شاماره
( )9این قانون تأمین و به دستگاههای ارائهدهنده خدمات پرداخت میگردد.
و -به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ،زندانیانی که به مرخصی اعزام میشوند یا در زنادانهاای
باز ،مؤس ات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محدومان واجد شرایط را تحت نظاارت و مراقبات الدترونیدای
قرار دهد .برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حدم نظارت و مراقبت الدترونیدی عالوه بر سپردن تأمینهای منادرج در
قانون آیین دادرسی کی ری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه میباشد .خ ارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه
است ادهکنندگان از محل ودیعههای مأخوذه تأمین میگردد .تعرفه است اده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار ( )30.000ریاال تعیاین
میشود که توسط سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور از است ادهکننده أخذ و به ح اب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل
کشور موضوع ردیف درآمدی  140164جدول شماره( )5این قانون واریز میشود .دولت مدلاف اسات صددرصاد ( )100%وجاوه
حاصله را بابت هزینههای جاری به سازمان زندانها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت نماید .زندانیانی که باه
تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حدم یا رئیس زندان و مؤس ه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشاند از
پرداخت آن بخش از هزینه معاف میباشند .آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزیر دادگ تری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ز -بهمنظور تأمین ک ری اعتبارات دیه محدومان مع ر و مواردی که پرداخت خ ارات بر عهده بیتالمال یا دولت مایباشاد ،وزارت
دادگ تری مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد ( )50%از مازاد منابع درآمد ساالنه با احت اب هزینه صندو تأمین خ ارتهاای بادنی
موضوع بندهای (ه) و (و) ماده ( )11قانون اصالح قانون بیمه اجباری م ؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابال
شخص ثالث مصوب  1387/4/16را از محل اعتبارات ردیف  530000 – 49جدول شماره ( )9این قانون دریافت و هزیناه نمایاد.
مدیرعامل صندو مزبور مدلف است با اعالم وزیر دادگ تری مبلغ یادشده را در اختیار وزارت دادگ تری قرار دهد.
ح  -به سازمان ثبت اسناد وامال ،کشور اجازه داده می شود به ازای صدور الدترونیک هرسند رسمی در دفااتر اساناد رسامی عاالوه
برحقالثبت دریافتی مبلغ پنجاه هزار ( )50.000ریال أخذ و به ح اب درآمدی جداگانهای در خزاناهداری کال کشاور واریاز نمایاد.
معادل صددرصد ( )100%درآمد استحصالی تا سقف یک هزار و چهارصد و سی میلیارد ( )1.430.000.000.000ریال باه ساازمان
ثبت اسناد و امال ،کشور اختصاص مییابد تا در راستای تأمین هزینههای تملک داراییهای سرمایهای و هزیناهای مارتبط باا توساعه
ثبت الدترونیک ،تدمیل باندهای اطالعاتی و دادهآمایی و آرشیو الدترونیدی پروندههای ثبتی هزینه نماید.
ط  -به منظور افزایش شانس اشتغال و خودک ایی اعضای خانوارهای تحت پوشاش نهادهاای حماایتی و کماک باه خودک اایی ایان
خانوارها کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزی تی کشور مجازند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یاا بخشای از
حق بیمه سهم کارفرما را بر اساس حداقل حقو و دستمزد سال  1393برای اشتغال یک ن ر از اعضای خانوارهای تحت پوشاش باه
کارفرمایان که حاضر به جذب عضو خانواده باشند ،پرداخت نمایند .در این صورت کمدهای پرداختی نهاد حمایتی به خانوار مشامول
این طرح به عنوان کمک هزینه ماهیانه زندگی به میزان پرداختی به کارآفرین قطع میشود.
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تبصره -18
الــف -درآماادهای حاصاال از ارائااه خاادمات و اجااازه اساات اده از امدانااات بازارچااههااای مشااتر ،ماارزی موضااوع ردیااف شااماره
140115جدول شماره( )5این قانون به ح اب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا متناساب باا وجاوه حاصاله
توسط هر استان در اختیار استانداری مربوط قرار گیرد و باه ن ابت چهالدرصاد( )40%اعتباارات هزیناهای و شصات درصاد()60%
اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای صرف امور مربوط به بازارچهها گردد.
آییننامه اجرائی ردیف درآمد  140115بهعنوان درآمد حاصل از ارائه خدمات و اجازه است اده از امدانات بازارچههای مشتر ،مرزی
(شامل نوع و نر تعرفه و هزینهکرد درآمد) بهپیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامهریازی و نظاارت راهباردی رئایسجمهاور
بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب -اجرای احدام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محدومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول ،در اختیاار نیروهاای م الح از
محل ردیف اعتباری دستگاه اجرائی محدومٌ علیه برداشت میشود.
تبصره -19
الف -افزایش حقو گروههای مختلف حقو بگیر از قبیل هیأت علمی ،کارکنان کشوری و لشدری و قضات بهطور جداگاناه توساط
دولت به نحوی که ت اوت تطبیق موضوع مواد( )71و ( )78قانون مدیریت خدمات کشوری در حدم حقو  ،ثابت باقی بماناد انجاام
میپذیرد.
ب -در تمامی دستگاههای اجرائی ،امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج  6500و امتیاز ح اب پسانداز کارکناان
دولت (سهم دولت)  150تعیین و پرداخت میشود.
ج -ماده ( )17قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائای اسات و شاامل اجارای طرحهاای
تملک داراییهای سرمایهای نمیشود .همچنین اختیارات هیأت وزیاران در ماورد تعیاین نصااب معاامالت موضاوع قاانون برگازاری
مناقصات مصوب  1383/11/3به مواردی که معامله بهصورت مزایده انجام میشود نیز ت ری مییابد.
د -بازنش تگی پیش از موعد کلیه مشموالن قانون بازنش تگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب  1386/6/5و قانون تمدید آن در
دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت باالترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع ماواد( )52و ( )53قاانون محاسابات عماومی
کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است .اجرای این حدم از محل اعتبارات هزینهای دستگاهها یا صرفهجویی ناشی از کاهش نیروهاا
که میزان آن به تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور میرسد ،قابل تأمین و پرداخت است.
هـ -سقف افزایش حقو و مزایا و سایر پرداختیهای نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی ،مؤس ات انت اعی واب ته به دولت ،نهادها و
مؤس ات عمومی غیردولتی ،باندها و بیمهها موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشاوری باه کارکناان و مادیران خاود در ساال
 1393توسط هیأتوزیران تعیین میگردد .از ابتدای سال ،اجرای بودجاه شارکتهای ماذکور در ساقف یادشاده امدانپاذیر اسات .در
اصالحیه بودجه سال  1393عناوین مذکور ،افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقو و مزایا ،پاداش تحت هر عنوان ،عیادی
و نظایر آن و همچنین کمدهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤس ات عماومی غیردولتای و
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شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها م تلزم ذکر یا تصریح نام است ،عالوه بر پرداختهای قاانونی منظورشاده
در بودجه مصوب سال  1393دستگاههای مذکور ممنوع است.
و -هرگونه پرداخت حقو  ،حق حضور در جل ات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان دولت اعام از شااغل و بازنش اته کاه باه
عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای واب ته به نهادهای عمومی غیردولتای ،باهویاژه باهعناوان نماینادگان
اشخاص حقوقی درمیآیند ،ممنوع است.
ز  -کلیه دستگاههای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( )5قانون محاسبات عمومی کشور و دارنادگان ردیاف
در این قانون مدل ند در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجوه نقد مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه
خدمت یا صدور مجوز بیش از یک میلیارد ریال از سرمایه گاذاران ،تولیاد کننادگان و صاادرکنندگان و واردکننادگان ایرانای را طباق
آییننامهای که با پیشنهاد مشتر ،وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ،معدن و تجارت و معاونت برناماهریازی و نظاارت
راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا یک ماه پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد بهصورت ن یه وصول نمایاد و در
صورت انعقاد قرارداد دریافت اق اطی یا دریافت یدجا ،دستگاههای مذکور موظ ند با دریافت تضمینهای الزم به تشاخیص خاود باا
افزایش بی ت و چهاردرصد ( )24%به کل مبلغ نقدی مورد مطالبه بر مبنای آن ،قرارداد منعقد نمایند یا مجوز صادر و در موارد مربوط
به درآمدهای عمومی تضمین الزم برای وصول وجوه تا پایان بهمن ماه اقدام نمایند.
تبصره -20
الف -کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا ق متی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین مایشاود و شادل حقاوقی آنهاا
منطبق با تعاریف مذکور در مواد( )4( ،)3( ،)2و ( )5قانون محاسبات عمومی کشور نی ات ،در مصارف اعتباارات ماذکور از لحااظ
اجرای مقررات قانون یادشده در حدم مؤس ات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار میآیند.
ب -پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانهها و مؤس ات دولتی و شرکتهای موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشاوری باه
دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیینشده یاا
می شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتای و احاداث خوابگاههاای دانشاجویی دولتای ،مؤس اات آماوزش عاالی دولتای ،م ااجد،
حوزههای علمیه ،آموزش و پرورش ،ورزش و جوانان ،سازمان بهزی تیکشور ،امورمیراث فرهنگای ،کمیتاه اماداد اماام خمینای(ره) و
طرحهای ورزشی و بهداشتی و روستایی پرداخت میگردد ،ممنوع است.
ج -افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای معادل دهدرصاد( )10%از محال صارفهجاویی در ساایر اعتباارات
هزینهای هر دستگاه مجاز است .اعمال این حدم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندگان ردیف منوط بهپیشنهاد دساتگاههای ذیرباط
و تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.
د -اجرای طرحهای مربوط به مطالعه و اجراء مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطالعه و رعایت احدام و تداالیف
ماده( )215قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران است.
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هـ  -سقف ریالی در اختیار شورای فنی استانها در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایهای استانی برابر نصاب معاامالت متوساط
اصالح میشود.
و -در اجرای بند (ش) ماده ( )224قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران مبالغ زیر اختصاص مییابد:
-1معادل ده هزار میلیارد ( )10.000.000.000.000ریال اعتبار به میزان پنجاه درصد ( )50%از محل منابع ماده ( )10قاانون تنظایم
بخشی از مقررات مالی دولت و پنجاه درصد ( )50%از محل ماده ( )12قانون تشدیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هاالل
احمر جمهوری اسالمی ایران اختصاص مییابد .از اعتبار مذکور مبلغ پنمهزارمیلیارد ( )5.000.000.000.000ریاال بارای خریاد و
تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و الباقی اعتبار نیز باه ن ابت چهال درصاد ( )40%هزیناهای و شصات درصاد ( )60%تملاک
داراییهای سرمایهای برای ح ظ و نگهداری و تقویت و توسعه شبده امداد و نجات ،تأمین امدانات و تجهیزات ،نوساازی ،بازساازی،
خرید و احداث پایگاهها و انبارهای اضطراری ،ساختمان های ستادی و اجرائی و خودروهاای اماداد و نجاات و اجارای مأموریات و
تدالیف و وظایف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت مذکور ،به منظور پیشبینی ،پیشگیری ،آمادگی و مقابلاه باا حاوادث و ساوانح و
بحرانها در اختیار جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران قرار میگیرد.
 -2مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد()550.000.000.000ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیادههاایی نظیار گارد و
غبار و خشد الی ،ح اظت از تاالبها و دریاچههای کشور ،احیاء و پایش آن به سازمان ح اظت محیط زی ت
 - 3مبلغ ده هزار میلیارد ()10.000.000.000.000ریال جهت کمدهای فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار محصاوالت
اساسی کشاورزی در قالب الگوی کشت
ز -در اجرای ماده ( )219قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و به منظور استقرار نظام بودجاهریازی مبتنای بار
عملدرد ،درمورد آن دسته از دستگاههای اجرائی که آن بخش از فعالیتهای خود را براساس بهای تمامشده اداره میکنند ،مباالغی کاه
براساس ت اهمنامه به ح اب باندی واحد مجری فعالیت واگذارشده واریز میگردد ،کمک تلقیشده و به هزینه قطعی منظور میشاود.
وجوه این بند مشمول مقررات آییننامههای موضوع ق مت اخیر ماده( )219قانون برنامه پنج االه پانجم توساعه جمهاوری اساالمی
ایران میباشد.
ح -بهمنظور تشویق خیّرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای ،به دساتگاههای اجرائای مجاری طرحهاای
تملک داراییهای سرمایهای مندرج در پیوست شماره( )1این قانون ،همچنین طرحاهای تملک داراییهای سرمایهای اساتانی مصاوب
شورای برنامهریزی و توسعه استانها اجازه داده میشود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای هر طرح را برای تأمین
سود و کارمزد ت هیالت دریافتی خیّرین از شبده باندی و مؤس ات مالی و اعتباری ،که بهمنظور اجرای همان طرح در اختیار دساتگاه
اجرائی ذیربط قرار میگیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور نمایند.
ت هیالت اعطائی ،توسط خیّرین تضمین می گردد و معاونت برناماهریازی و نظاارت راهباردی رئایسجمهاور موظاف اسات بارای
بازپرداخت سود و کارمزد ت هیالت باقیمانده طرحهای خاتمه یافته موضوع این قانون ،ردیف اعتباری مشخصای را در لاوایح بودجاه
سنواتی پیشبینی نماید.
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آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی اطاالع رساانی دساتگاه اجرائای در ماورد طرحهاا ،پاذیرش خیّارین متقاضای مشاارکت،
سازوکارهای واریز ت هیالت دریافتی توسط خیّرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای پرداخت به پیمانداران ،بناا باه پیشانهاد
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بهتصویب هیأتوزیران میرسد.
ط -معاونت های امور زناان و خانواده و علمی و فناوری رئیسجمهور مجازند تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف
و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب ت اهمنامه فیمابین از محل اعتبارات پیشبینیشده مربوط به خود
در این قانون به انجام رسانند.
ی  -معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مدلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال  1393که
به تصویب هیأتوزیران میرسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره ( )3الیحه بودجه سال  1394کل کشور درج نماید.
ک  -معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مدلف است تخصیص اعتبار بر پروژههایی که دارای مجاوز مااده ()215
قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ه تند (جداول شماره  19و )20و در ساخت آنها ،ساایر شارکتها از محال
اعتبارات سایر منابع مشارکت مینمایند را در اولویت قرار دهد.
تبصره -21
در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب  1388/10/15به دولت اجازه داده میشود در سال  1393منابع مالی حاصل از اصالح
قیمت کاالها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانهای آن را با است اده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی و خادمات
بیمهای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید ،به شرح زیر اجراء نماید:
الف -درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال  1393تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ( )480.000.000.000.000ریال
از محل اصالح قیمت کاالها و خدمات موضوع مواد ( )1و ( )3همان قانون تعیین میگردد.
ب -منابع مندرج در بند (الف) و منابع مربوط به یارانه نان ،بر و سایر کاالها و خدمات مندرج در این قاانون باه شارح زیار هزیناه
میگردد:
 - 1مبلغ یدصد هزار میلیارد ( )100.000.000.000.000ریال در اجرای ماده ( )8قانون هدفمندکردن یارانهها با اولویت کمک باه
بخش تولید ،بهبود حمل و نقل عمومی و بهینهسازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ،خدماتی و م دونی
 -2مبلغ چهل و هشت هزار میلیارد ( )48.000.000.000.000ریال به منظور اجرای بناد (ب) مااده ( )34قاانون برناماه پنج االه
پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 - 3تا مبلغ چهارصد و بی ت و پنم هزار میلیارد( )425.000.000.000.000ریال به منظور پرداخات نقادی و غیرنقادی موضاوع
ماده ( )7قانون هدفمندکردن یارانهها
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 -4مبلغ بی ت هزار میلیارد ( )20.000.000.000.000ریال به بیمه بیداری و حمایت از بیداران متقاضای کاار موضاوع مااده ()7
قانون هدفمند کردن یارانهها در مورد پوششهای بیمهای و حمایتهای اجتماعی اختصاص مییابد.
ج -جابهجایی تا ده درصد ( )10%در موارد فو مجاز است.
د – صددرصاااد ( )100%مناااابع حاصااال از افااازایش قیمااات بااار در ساااال  1393تاااا مبلاااغ سااای و پااانم هااازار میلیاااارد
( )35.000.000.000.000ریال به ح اب خاصی نزد خزانهداری کلکشور واریز و براسااس م ااد مااده ()8قاانون هدفمناد کاردن
یارانهها به صنعت بر اختصاص مییابد.
هـ -در شهرهای با جمعیت باالی یک میلیون ن ر و یا آلوده به تشخیص سازمان ح اظت محیط زی ت ،عاوارض خاصای باه منظاور
مقابله با آلودگی محیط زی ت و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی توسط هیأت وزیران وضع و درآمد حاصله باه ردیاف درآمادی
 160149جاادول شااماره ( )5ایاان قااانون واریااز ماایشااود .صددرصااد ( )%100مبااالغ وصااولی تااا سااقف یااازده هاازار میلیااارد
( )11.000.000.000.000ریال از محل ردیف  530000-139جدول شاماره ( )9ایان قاانون باه ن ابت باه وصاولی هریاک از
شهرهای موصوف در اختیار همان شهر قرار میگیرد.
و – یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند ،پرداخت میگردد (مجموع
درآمد ساالنه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیینشاده باه مراکاز
ثبت نام مراجعه نمایند .چنانچه پس از تحقیق مشخص گردید که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فو اقدام به دریافت یارانه کاردهاناد
بهمیزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه میشوند.
آییننامه اجرائی این تبصره ظرف سهماه توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با همداری وزارتخانههای اماور
اقتصادی و دارایی ،ن ت ،نیرو و صنعت ،معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره -22
الف  -در اجرای حدم ماده( )180قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهاوری اساالمی ایاران دولات مدلاف اسات ماهاناه معاادل
دودرصد ( )2%از یکدوازدهم اعتبارات هزینهای ،تملک داراییهای سرمایهای ،تملک داراییهاای ماالی و درآمادهای اختصاصای باه
استثنای اعتبارات مندرج در جدول شماره( )10این قانون را ک ر و در ردیاف  550000– 65جادول شاماره()9ایان قاانون منظاور
نماید .معادل مبلغ منظورشده در ردیف مذکور تا سقف سی و ه ت هازار و ه تصاد و شصات میلیاارد ()37.760.000.000.000
ریال مطابق جدول مربوط بین استانهای کشور توزیع میشود.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است براساس شاخصهای مربوطه ن بت به توزیع شهرستانی آن اقادام و
اعتبار این جدول در مقاطع ابالغ تخصیص را حداقل برابر میانگین تخصیص اعتبارات تملک داراییهای سارمایهای کشاور تخصایص
دهد .اعتبارات این جدول تا پایان اردیبهشت ماه سال  1393توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهاور باا رعایات
ماده ( )180قانون برنامه پنج اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،جهت تدمیل طرحها و پروژههای ملی مندرج در این قاانون و
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استانی مصوب و یا احداث پروژههای کوچک تا سقف اعتبار ده میلیاارد ( )10.000.000.000ریاال کاه حاداکثر طای دو ساال باه
بهرهبرداری میرسد ،توزیع میشود.
ب – شورای برنامهریزی استان حداقل هشتدرصد( )8%از اعتبارات عمرانی استانها را در اختیار بنیاد م دن انقالب اسالمی استان و
شهرستان قرار میدهد تا صرف اجرای طرحهای عمران و به ازی روستاهای استان شود.
تبصره  - 23کلیه احدام مندرج در این قانون صرفاً در سال  1393مجری است.
قانون فو مشتمل بر ماده واحده و بی ت و سه تبصره در جل ه علنی روز سهشنبه مور ششم اس ندماه یدهزار وسیصاد وناود و دو
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ  1392/12/7به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی الریجانی
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