
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم قسمت
 

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 
 کلیه آدرس و اصالحات اعمال با 1380 /27/11 مصوب

 آن اجرایی های نامهآین
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 مجلس شوراي اسالمی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

 آن  هاي اجرایینامهو آدرس کلیه آیین اصالحات اعمالبا 

 گردد:الحاق مي« ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »۲۴متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ) -1ماده  

 گردد.دولت تعيين ميبودجه عمومي ( %۳گردان خزانه حداكثر تا سه درصد )ميزان تنخواه تبصره ـ

و « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »۴به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده ) -2ماده 

ها، مؤسسات دولتي، سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه( %۵۰ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد )

ي دولتي )به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه( و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و شركتها

مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و 

يع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كاال كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنا

ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامهگردد، اجازه داده ميدرج مي

ق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طب

در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر 

 يير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:تحوالت اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغ

( ۳۲موجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده )اوالًـ

 مندرج در بودجه مصوب )يا اصالحي احتمالي( نشود.« ۵/۱۲/۱۳۵۱قانون برنامه و بودجه مصوب »

 شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.ميزان استفاده ـ ثانیاً

 ميزان تسهيالت قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد. ـثالثاً

اند گزارش تطبيق مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف

شود و پس از رسيدگي و توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با

هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينه

 گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.عالي ارائه مي

رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصالح بودجه 

 شود.توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي

، دولت مجاز «جتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، ا( »۴ماده ) ۲جراي تبصره ا در تبصره ـ

 گذاري صادر نمايد.براي شركتهاي دولتي موضوع اين ماده مجوز مشاركت و سرمايه( %۲۰است حداكثر تا بيست درصد )

اين قانون از منابع ( ۲گذاري شركتهاي دولتي موضوع ماده )شود كمبود نقدينگي و وجوه مورد نياز براي سرمايهاجازه داده مي -3ماده 

 سيستم بانكي با رعايت موارد زير تأمين گردد:

قانون عمليات ( »۱۹سقف ريالي تسهيالت بانكي قابل اعطا به شركتهاي دولتي بايد ضمن رعايت سياستهاي پولي موضوع ماده ) الف:

نواتي، به استثناي تسهيالت بانكي براي بيني شده در قوانين بودجه سو حداكثر تا سقفهاي پيش« ۸/۶/۱۳۶۲بانكي بدون ربا مصوب 

 هاي مندرج در قوانين مزبور به طور جداگانه به تصويب هيئت وزيران برسد.سرمايه در گردش آنها با رعايت مفاد ساير تبصره

مركزي  باشد. بانكها ميپرداخت تسهيالت مذكور منوط به بازپرداخت اقساط سررسيد وامهاي قبلي از محل ذخاير و اندوخته ب:

اند هر شش ماه يك بار عملكرد اين تسهيالت را به كميسيون ريزي كشور موظفجمهوري اسالمي ايران و سازمان مديريت و برنامه

 برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند.
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ها، مؤسسات و شركتهاي توسط وزارتخانه دريافت هر گونه وجه، كاال و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي-۴ماده 

شود. همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي

ر دولتي، ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيمعامالت اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه

 باشد.مؤسسات و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي

شناسي، سازمان اسناد ملي ايران، سازمان ميراث ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي، فرهنگستانها، بنياد ايرانهاي دانشگاهبه كتابخانه

اي شود به صاحبان كتابخانه، اشياي هنري و موزهشور، كتابخانه ملي ايران و كتابخانه مجلس شوراي اسالمي اجازه داده ميفرهنگي ك

كنند، با تأييد هيئت امناي مربوطه يا كه مجموعه كتابها و اشياي ملكي خود و يا بخشي از آنها را به مؤسسات مذكور در فوق اهدا مي

قيمت كارشناسي هدايا ( %۶۰ربط مبالغي به عنوان هديه متقابل بپردازند. اين مبلغ نبايد از شصت درصد )يباالترين مقام دستگاه ذ

 بيشتر باشد.

 ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامهآيين

الحاق « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »مكرر( به  ۷۱عنوان ماده )متن زير به  -۵ماده (  16/0۴/1387اصالحی )

 گردد:مي

اين قانون، به ( ۲ها و مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي موضوع ماده )پرداخت هر گونه وجهي توسط وزارتخانه مكرر ـ 71ماده 

به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به صورت نقدي و غير نقدي دستگاه

هاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد شود و مبالغي كه به دانشگاهمي

بيت بدني ايران و سازمان هاي علميه و آموزش و پرورش و سازمان ترشناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزهايران

هاي بهداشتي و بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني )ره( و شهركهاي علمي و صنعتي فناوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه

 گردد، ممنوع است.ورزشي روستايي پرداخت مي

شود بايد اين قانون اهدا مي( ۴با رعايت ماده ) ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتيهداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه

شود واريز گردد. مصرف وجوه هاي مذكور افتتاح شده يا ميداري كل كشور براي دستگاهتنها به حساب بانكي مجاز كه توسط خزانه

رايي تهيه و به تصويب هيئت اي خواهد بود كه توسط وزارت امور اقتصادي و دانامهمذكور با رعايت هدفهاي اهدا كننده، برابر آيين

گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود ها و مؤسسات دولتي اهدا ميرسد. هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانهوزيران مي

هزيستي كشور و شركتهاي دولتي اين گونه موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمايند. هداياي اهدا شده به سازمان ب

شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعالم نكند با نظر شوراي مشاركت و كميته امداد امام خميني )ره( هداياي خاص تلقي مي

 مردمي با بهزيستي و كميته امداد امام خميني )ره( به مصرف خواهد رسيد.

ريزي كشور، براي انجام معامالت دولتي ساير ت و برنامهشود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريبه دولت اجازه داده مي -6ماده 

نامه و...( و مطالبات پيمانكاران و مشاوران از محل صورت كاركرد و تعديل قطعي آنان را ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار )سفته، بيمه

 ه تعيين نمايد.هاي موجود يا سپرده نقدي )به استثناي چك( به عنوان ضمانتنامعالوه بر ضمانتنامه

شود بعد از پرداخت به سيستم بانكي و كليه اعتباراتي كه تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانين برنامه و بودجه منظور مي -7ماده 

گردد. سود حاصل از وجوه مذكور و اقساط دريافتي ناشي از تسهيالت وجوه مذكور به مؤسسات اعتباري به هزينه قطعي منظور مي

هاي سنواتي داري كل واريز و عيناً در بودجهانهاي در خزگردد به حساب ويژهتعيين مي ۱نامه اجرايي اين مادهه در آيينترتيبي ك

 مجدداً براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد.

 حذف شده است .  -8ماده ( 08/07/1386)

قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالمي مصوب ( »۱۱به ماده ) ۲متن زير به عنوان تبصره  -۹ماده 

 گردد:الحاق مي ۳۱/۳/۱۳۷۴
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و باالتر و جانبازان اعصاب و روان و شيميايي به ( %۵۰ـ دولت موظف است به منظور حمايت از سالمت جانبازان پنجاه درصد ) ۲تبصره 

شدت و نوع ضايعات ناشي از مجروحيت و ميزان ساعت كاري كه از  تشخيص كميسيون پزشكي سازمان امور جانبازان و بر اساس

شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه كارگران اقدام و اعتبار مورد نياز جانبازان مراقبت مي

 را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

رساني، بازسازي و نوسازي ها، پيشگيري، امدادآگاهيشود براي پيشاجازه داده ميبه دولت  -10ماده (  1۵/10/138۹)اصالحی 

ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصوالت مناطق آسيب

 االنه منظور نمايد.هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سكشاورزي و اپيدمي

ديدگان ربط كمكهاي بالعوض را براي پرداخت خسارتهاي ذيريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاهسازمان مديريت و برنامه

كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي به طريقي تعيين مي

 اي كامل به تدريج كمكهاي بالعوض حذف شوند.ساالنه افزايش يابد و با پوشش بيمه بالعوض،

از ( %۱شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد )به دولت اجازه داده مي

اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا ( ۱) گردان خزانه موضوع مادهبودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه

 جويي در اعتبارات عمومي و يا اصالح بودجه ساالنه تسويه خواهد شد.پايان همان سال از محل صرفه

 .۱وزيران خواهد رسيدريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهآيين

تحت « ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۷۹متن مندرج در ماده ) -11ماده 

 گردد:آن الحاق مي« ج»و « ب»درج و متون زير به عنوان بندهاي « الف»عنوان بند 

اي كه وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران را بر اساس تعرفه ب ـ

 ، وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.۲رسدبه تصويب هيئت وزيران مي

هاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعايت نمايندگيهاي سياسي خارجي كه در كاركنان محلي و مأمورين خدماتي اعزامي نمايندگي

 باشند.عمل متقابل توسط كشور مذكور از پرداخت وجوه فوق مستثنا مي

به منظور جلوگيري از حضور نيروي كار غير مجاز خارجي در بازار كار كشور، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است كارفرماياني كه  ج ـ
گيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز هر كارگر خارجي معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه را به كار مياتباع خارجي فاقد پروانه 

داري كل( واريز خواهد شد. نمايد، در صورت تكرار تخلف اين جريمه دو برابر خواهد شد. درآمد حاصله به درآمد عمومي )نزد خزانه
توانند در محاكم صالحه طرح دعوي نمايند. در صورت خودداري كارفرمايان از پرداخت جريمه كارفرمايان مذكور در صورت اعتراض مي

 به عمل خواهد آمد.« مجمع تشخيص مصلحت نظام ۲۹/۸/۱۳۶۹قانون كار مصوب ( »۱۸۱مقرر در اين بند، تعقيب كيفري بر اساس ماده )

 شود.ي نگهداري آنان نميهاكارگيري اتباع خارجي در درون اردوگاهمفاد اين بند شامل به

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( ۶۱متن زير به عنوان تبصره به ماده ) -12ماده 
 گردد:الحاق مي ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

بابت تعيين درجه مهارت و شود مبالغي را كه اي اجازه داده ميبه وزارت كار و امور اجتماعي ـ سازمان آموزش فني و حرفه تبصره ـ
هاي آزاد به تصويب هيئت وزيران اي آزاد و حق آزمون كارآموزان آموزشگاههاي فني و حرفهصدور مجوز و تمديد پروانه كار آموزشگاه

 داري كل واريز نمايد.رسد را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهمي

 باشند.ر و كميته امداد امام خميني )ره( از پرداخت هزينه معاف ميمددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشو
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قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق كشور ( »۱۴به ماده ) ۳متن زير به عنوان تبصره  -13ماده 

 شود:الحاق مي« ۲۶/۱۰/۱۳۷۲مصوب 

هاي آموزشي و پرورشي خود را بدون شود اعتبارات غير پرسنلي برنامهـ به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده مي ۳تبصره 

( ۱۴ماده ) ۲و ديگر مقررات عمومي دولت و با رعايت ضوابط تبصره « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »الزام به رعايت 

 هزينه نمايند.« پرورش استانها قانون تشكيل شوراهاي آموزش و»

( ۱۴و )( ۱۱در مناطقي كه شوراهاي آموزش و پرورش تشكيل نشده است، شوراي مالي مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد )

 قانون فوق جانشين شوراهاي مذكور خواهد بود.

شود با استفاده از ظرفيتهاي خالي مراكز ده ميبه وزارت آموزش و پرورش )سازمانهاي آموزش و پرورش استانها( اجازه دا  -1۴ماده 

هاي آموزش شبانه، آموزشي تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمي و ورزشي، آزمونهاي ورودي و همچنين برقراري دوره

يافتي از اين بابت به هاي آموزشي از مؤسسات و افراد متقاضي اقدام نمايد. وجوه درمدت با دريافت هزينهتقويتي و جبراني و كوتاه

شود و معادل آن در قوانين بودجه سنواتي همان استان براي تأمين بخشي از حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه معين استان واريز مي

 ربط قرار خواهد گرفت.هاي مذكور منظور و در اختيار سازمانهاي آموزش و پرورش استانهاي ذياعتبار مدارس و دوره

وزارت آموزش و پرورش )سازمانهاي آموزش و پرورش استانها( مكلف است درآمد حاصل از ارائه خدمات در مراكز رفاهي  -1۵ماده 

هاي معلم و همچنين مراكز بهداشتي، درماني ـ فرهنگيان كه با مجوز وزارت بهداشت، درمان و شامل باشگاههاي فرهنگيان، خانه

رآمدهاي اختصاصي استانها واريز كند و معادل آن را در قوانين بودجه سنواتي براي اند را به حساب دآموزش پزشكي تأسيس شده

 برداري از مراكز مذكور منظور و به مصرف برساند.هاي تعمير و نگهداري، تجهيز، توسعه و بهرههزينه

 .۱دنامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيآيين

 

اند مهمات و تجهيزات نظامي مورد نياز خود را از سازمان صنايع دفاع، شركت نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران موظف -16ماده 

سهامي صنايع الكترونيك و سازمانهاي صنايع هوايي و سازمانهاي تابعه و وابسته و يا مورد تأييد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح 

مي ايران تأمين نمايند و تنها آن قسمت از تجهيزات نظامي را كه به تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزير جمهوري اسال

 صنايع و معادن در داخل كشور قابل توليد نباشد، تنها از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از خارج خريداري نمايند.

اند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح، آن تعداد از كانالهاي اسالمي ايران مكلف نيروهاي مسلح جمهوري -17ماده 

 شركت اختيار در عمومي استفاده جهت امتياز حفظ با...( و الين هات و RD , FX مخابراتي مازاد بر نيازهاي ضروري خود را )اعم از

اند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ شركتهاي مزبور موظفها قرار دهند و استان مخابراتي شركتهاي و ايران مخابرات

 گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.

« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۳۲ماده )« ۳»و « ۲»بندهاي  -18ماده 

 شود:به مادة مذكور اضافه مي« ۵»و « ۴»دهاي به شرح ذيل اصالح و دو بند به عنوان بن

شود. جداول مربوط به ريال تعيين مي( ۳۵۰.۰۰۰ريال الي سيصد و پنجاه هزار )( ۱۰.۰۰۰ـ مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار )۲

 تخلفات رانندگي و تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

شود. معادل داري كل واريز مياز جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانهـ وجوه حاصل ۳

 بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.وجوه واريزي همه ساله در قوانين بودجه ساالنه پيش

نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام يناند نسبت به تهيه آيهاي كشور و راه و ترابري مكلفـ وزارتخانه۴

 نمايند تا پس از تصويب هيئت وزيران به موقع، اجرا گذارده شود.
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 ـ انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.۵

يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را بر عهده خواهند  هاستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري

هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب داشت. چگونگي اجراي اين بند و زمانبندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره

و ترابري با تصويب هيئت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري  هاي كشور و راهبا امكانات هر منطقه به پيشنهاد وزارتخانه

اسالمي ايران مكلف است بر اساس تصويبنامه مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ 

 داري كل واريز خواهد شد.ريال اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه( ۲.۰۰۰معاينه فني مبلغ دو هزار )

تحت « ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۳۱متن مندرج در ماده ) -1۹ماده 

 گردد:الحاق مي( ۳۱به ماده )« ج»و « ب»درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي « الف»عنوان بند 

دار )سه ساله و ان موظف است وجوه اخذ شده از مشموالن وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدتب: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي اير

را كه بر « ۲۹/۷/۱۳۶۳قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب »نامه اجرايي آيين( ۱۰۳پنج ساله( و همچنين بابت تضمين اجراي ماده )

 نمايد.دارد به حساب درآمد عمومي واريز اساس مقررات مربوط دريافت مي

ج: نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران موظف است از هر يك از مشموالني كه به انحاي مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي 

شوند منجمله مشموالن خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشموالني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و معاف مي

به استثناي افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني )ره( و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه نمايند تعهد استفاده مي

هايي كه به تصويب هيئت وزيران نمايند، مبالغي را بر اساس تعرفهاند و درخواست المثني ميكارت معافيت خود را مفقود نموده

 داري كل( واريز نمايد.زانهرسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور )نزد خمي

شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي -20ماده (  02/1388 /01)

هاي مرزي و ساحلي، پستهاي نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاه

ها و مناطق مرزي و هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزهل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها، حوزهكنتر

 دهد معاف نمايد.هاي سازماني كه در اين مناطق دراختيار آنان قرار ميكنند از پرداخت اجاره خانهپرسنلي كه در جزاير خدمت مي

تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي به منظور كمك به  -21ماده 

گذاري سازمانهاي پرسنل كادر شاغل كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه

ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، نيروي انتظامي جمهوري اسالمي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران، ارتش جمهوري اسالمي 

نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي گذاري ميايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده

حل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به العاده شغل آنان از ممجموع حقوق و فوق( %۵توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد )

 گردد اقدام نمايند.بيني ميهمين منظور پيش

ها عالوه بر ساير تسهيالت اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيالتي كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از گذارياين قبيل سپرده

شود جهت خريد و يا احداث مسكن دراختيار پرسنل قرار واگذار ميطرف نيروهاي مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل 

اند هر شش ماه يك بار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و گيرد. صندوقهاي مذكور مكلفمي

مهوري اسالمي ايران مكلف است سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايند. بانك مركزي ج

 گونه صندوقها را اعمال نمايد.نظارت مستمر بر عملكرد اين

ريزي كشور به تصويب نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامهآيين

 .۱هيئت وزيران خواهد رسيد

شود با توجه به تخصصها وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اجازه داده ميبه نيروهاي مسلح و  -22ماده 

هاي اجرايي كشور هاي اجرايي با دستگاهها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژهو توانايي
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داري كل واريز افتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانهقرارداد پيمانكاري منعقد نمايند. كليه وجوه دري

آالت در بودجه سنواتي گردد و معادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهالك ماشينمي

 يابد.اختصاص مي

هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور با همكاري وزارتخانه نامه اجرايي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلحآيين

ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه

 .۱هيئت وزيران خواهد رسيد

تحت عنوان جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي دولت موظف است درآمدهايي را كه بر اساس قوانين مصوب  -23ماده 

شود واريز كند، تا به حساب درآمد كند، به حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح ميايران وصول مي

 اختصاصي اين دستگاه منظور شود.

اسالمي ايران، كه به همين منظور در  همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هالل احمر جمهوري

 شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.بيني ميقوانين بودجه سنواتي پيش

شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصالح مجوز ورود و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي -2۴ماده 

بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بستهساخت دارو، مواد خوراكي، 

فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، 

هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصالح و شكي، صدور پروانهداروخانه و مؤسسات وابسته به حرف پز

هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي تمديد پروانه كارخانه

ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، ايش فرآوردهآزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و حق آزم

هاي بيولوژيك ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآوردهبهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه

تي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه

هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان مديريت و معاينه مشموالن وظيفه بر مبناي تعرفه

واتي واريز نمايد. رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنريزي كشور به تصويب هيئت وزيران ميبرنامه

داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه

گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از درمان و آموزش پزشكي قرار مي

ربط قرار دهد تا طبق قوانين و هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذياعتبار در اختيار دانشگاه طريق ابالغ

 مقررات مربوط هزينه گردد.

هاي هاي توسعه كشور، داروخانهشود با رعايت سياستهاي برنامهبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي -2۵ماده 

اي كه با پيشنهاد نامههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور )خارج از بيمارستانها و مراكز( را مطابق آييناهدانشگ

 به صورت خودگردان اداره نمايد. ۲وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

هاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه آمد اختصاصي دانشگاهوجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب در

هاي واريزي از محل هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد دراختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه

 جاري و پرسنلي و خريد مجدد دارو قرار خواهد گرفت.

                                                           
 همصوب،  ۲۹/۰۶/۱۳۸۵ـ مورخ ه ۲۷۰۵۵/ت  ۷۶۷۳۸شماره  ، تصويب نامه ۰۸/۰۷/۲۱۳۸ـ مورخ ه ۲۹۴۳۴/ت  ۳۷۹۲۷شماره  همصوب،  ۲۸/۳۰/۲۱۳۸ـ مورخ ه ۲۷۰۵۵/ت  ۱۵۷۷۸شماره  همصوب 1

/ت  ۱۴۱۷۲۴شماره  همصوبو  ۰۴/۰۲/۱۳۹۲مورخ  ۳۸۴۵۵/  ۱۹۳۹۸شماره  همصوب،  ۱۱/۰۴/۱۳۸۷مورخ  ك ۳۸۴۵۵/ت  ۵۲۸۶۷شماره  همصوب،  ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ـ مورخ ه ۳۷۳/ت  ۱۶۴۰۸۲شماره 

 ۰۹/۱۱/۱۳۹۶ـ مورخ ه ۵۴۷۳۹
 ۲۹/۰۳/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۵۸۸/ت  ۱۰۷۲۷شماره  همصوب 2
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هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر ي كشور موظف است پس از بررسيسازمان بهزيست -26ماده 

 نمايد:

 تأسيس مهدهاي كودك -۱

 سرپرست و خيابانيروزي كودكان بيتأسيس مراكز نگهداري شبانه -۲

 تأسيس خانه سالمت دختران و زنان -۳

 تأسيس مجتمعها و مراكز خدمات بهزيستي -۴

 تأسيس كلينيك و اورژانسهاي مددكاري اجتماعي -۵

 اي اجتماعيتأسيس مراكز خدمات مشاوره -۶

 تأسيس مراكز توانبخشي معلولين -۷

 آموزي معلولينتأسيس مراكز حرفه -۸

 تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان -۹

 تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن -۱۰

 مراكز خدمات مشاوره ژنتيكتأسيس  -۱۱

 تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين -۱۲

 نمايند.تأسيس انجمنها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي -۱۳

اي كه توسط دارند بر اساس تعرفهسازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي 

رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيئت وزيران مي

در قوانين  داري كل( واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كهبه حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانه

گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه گردد دراختيار سازمان مذكور قرار ميبيني ميبودجه ساالنه پيش

 نمايد.

الحاق « ۳/۸/۱۳۷۳قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب ( »۹به ماده ) ۳و  ۲هاي متن زير به عنوان تبصره -27ماده 

 گردد:مي

اند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، هاي اجرايي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفدستگاه ـ 2تبصره 

هاي اجرايي بازنشستگان و موظفين را از حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاه

اند حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به گر ديگر مكلفطرف قرارداد با مؤسسات بيمه

 گر طرف قرارداد پرداخت نمايند.الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمهحساب سازمان فوق

دولت از حق سرانه بيمه خدمات  ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهمسازمان مديريت و برنامه ـ 3تبصره 

درماني مستخدمين شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب 

هاي بودجه كل كشور با رعايت نصاب تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد دراختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاه

 گر ديگر هستند قرار دهد.رايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمهاج

كند، شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهايي كه از آنها استفاده نميبه سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي -28ماده 

هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. ت هزينهبراي ارائه خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با درياف

 وجوه دريافتي از اين بابت را به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.
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معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه ساالنه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا 

 تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد. هاي مراكزبراي تأمين بخشي از هزينه

شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده ميبه دانشگاه -2۹ماده 

اختصاصي رسد دريافت و به حساب درآمد هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميمربوطه را بر اساس تعرفه

درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور ( %۱۰۰داري كل كشور واريز نمايند. معادل صددرصد )نزد خزانه

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.« خدمات درماني»بيني و در قالب برنامه پيش

و ساير « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »۴ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده )زارتخانهكليه و -30ماده 

ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه( %۵۰شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد )

شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين  استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و

و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و 

ران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع اي

 باشند.و توزيع كاال كه مشمول مفاد اين ماده مي

شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غيردولتي و هاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده ميبه كليه دستگاه -الف

 ، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.در قالب بودجه مصوب

از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثنا هستند. نيروي  خارج در ايران اسالمي جمهوري هاينمايندگي تبصره ـ

انتظامي جمهوري اسالمي ايران مجاز است ساالنه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيئت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب 

 خودروي خارجي خريداري نمايد.

ريزي كشور تدوين و به تصويب هيئت و دارايي و سازمان مديريت و برنامه نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصاديب: آيين

 .۱رسدوزيران مي

ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه -31ماده 

و نيز « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »۴مشموالن ماده )شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و 

ر صورت ضرورت با هاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثنا دمسافرتهاي مسئوالن و كاركنان دستگاه

 تثنا هستند.گردد. رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستصويب هيئت وزيران تعيين مي

هاي اين قانون براي چاپ تقويم و سالنامه و اطالعيه آگهي( ۳۰هاي مذكور در ماده )انجام هر گونه هزينه توسط دستگاه -32ماده 

هاي فردي و جمعي داخلي از محل اعتبارات جاري و عمراني و مربوط به تبريك و تشكر و تسليت و پالكاردهاي تشريفاتي و ميهماني

ارج از شمول و كمكها و درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي ممنوع و در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اعتبارات خ

 عمومي است.

شناسي و فرهنگستانها و مركز آموزش مديريت دولتي و ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بنياد ايرانبه دانشگاه -33ماده 

شود به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود مشروط بر آنكه به فعاليتها و داده ميبيمارستانهاي آموزشي اجازه 

اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت اجاره يكساله يا كمتر و قابل تمديد به وظايف مستمر و جاري آنها لطمه

اند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصي نزد هاي فوق مكلفد. دستگاهاشخاص حقيقي و حقوقي به قيمت روز اجاره دهن

 داري كل واريز نمايند.خزانه

                                                           
 ۲۹/۰۵/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۹۵۹/ت  ۲۵۲۹۵شماره  همصوب 1



9 
 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۲۴متن زير به عنوان تبصره به ماده ) -3۴ماده 

 گردد:الحاق مي« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

شود كه براي خريد تعهد و آزاد علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميهاي به وزارتخانه تبصره ـ

كنند و نمودن مدارك و وثائق و همچنين صدور اجراييه ثبتي دانشجويان بورسيه و يا اعزامي كه از ايفاي تعهدات خودداري كرده يا مي

در زمان التفاوت ريالي نرخ روز ارز كليه ارزهاي پرداختي به دانشجو مربوطه معادل مابهضامنهاي آنان، براي جبران تعهدات و خسارت 

 بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلي را از دانشجو يا ضامن وي و يا متضامناً دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.

هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و پيشنهاد وزارتخانه اي كه بهنامهميزان بدهي و نحوه پرداخت بدهي به موجب آيين

. مفاد اين تبصره با ۱ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شدآموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه

در صورت اقامه دعوا در مراجع قضايي، به گذشته نيز تسري دارد. « ۱۸/۲/۱۳۰۷قانون مدني مصوب ( »۲توجه به قسمت اخير ماده )

 باشند.هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از پرداخت هزينه دادرسي در كليه مراحل معاف ميوزارتخانه

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۲۵به ماده )« ج»متن زير به عنوان بند  -3۵ماده 

 گردد:الحاق مي« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

هاي خود نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي توانند براي تأمين بخشي از هزينهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ميج: دانشگاه

ر رشته تحصيلي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، هاي ساير كشورها ديا دانشجويان ايراني كه در دانشگاه

درمان و آموزش پزشكي مشغول به تحصيل هستند اقدام نمايند. سقف درصد پذيرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دريافت 

قيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش هاي علوم، تحشهريه، شرايط پذيرش، ميزان شهريه، ساير شرايط به پيشنهاد وزارتخانه

 .۲ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدپزشكي و سازمان مديريت و برنامه

هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي را در اين توانند از دانشجويان خارجي كه دورهشناسي و فرهنگستانها ميهمچنين بنياد ايران

هاي مربوط را دريافت كنند، مطابق ضوابط مذكور وجوه حاصل از اجراي اين بند به بت نام و هزينهكنند، حق ثها طي ميدستگاه

 گردد تا طبق مقررات مربوطه هزينه گردد.ربط واريز ميحساب درآمد اختصاصي مؤسسات ذي

هزار نفر جمعيت و كمك به  هاي شهرهاي زير سياعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي با عناوين كمك به شهرداري -36ماده 

ريزي كشور ها و تأييد سازمان مديريت و برنامهرسد با پيشنهاد سازمان شهرداريتأسيسات زيربنايي شهرهاي كوچك به تصويب مي

و توسعه ريزي گردد. سهم هر استان از محل رديفهاي ياد شده با پيشنهاد استاندار و با نظر شوراي برنامهبين استانهاي كشور توزيع مي

ريزي استان حسب مورد براي هاي نيازمند توزيع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهاستان بين شهرداري

هاي شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي زير پنجاه هزار نفر كمك به بودجه جاري شهرداري

 واهد شد.جمعيت هزينه خ

خريد اتوبوس و قطعات يدكي براي »، «يارانه بليط اتوبوسراني»اعتبار منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عناوين  -37ماده 

برداري از سيستمهاي اتوبوسراني و هاي بهرهبه منظور جبران كسري هزينه« يارانه بليط قطارهاي شهري»و « هاي شهرياتوبوسراني

ريزي كشور بين هاي كشور و تأييد سازمان مديريت و برنامهها بنا به پيشنهاد سازمان شهرداريوابسته به شهرداريآهن شهري راه

ها با ريزي كشور با سازمان شهرداريهايي كه بين سازمان مديريت و برنامهگردد تا بر اساس موافقتنامهسيستمهاي ياد شده توزيع مي

 گردد، براي حمايت از سيستمهاي حمل و نقل عمومي، جمعي شهرها به مصرف برسد.نفع مبادله ميهاي ذيشهرداري

ها، مؤسسات و شركتهاي داري كل كه برحسب قوانين و مقررات مربوطه توسط وزارتخانهوجوه متمركز در حسابهاي خزانه -38ماده 
هاي نامه اجرايي كه به پيشنهاد وزارت كشور )سازمان شهرداريگردد، بر اساس مفاد آيينها وصول و واريز ميدولتي به نام شهرداري

                                                           
 ۲۴/۰۲/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۴۲۳/ت  ۶۷۹۴شماره  همصوب 1
 ۰۸/۰۵/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۲۸۶۰۱/ت  ۲۵۲۰۶شماره  همصوب 2
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هاي نيازمند و ، بين شهرداري۱رسدريزي كشور، به تصويب هيئت وزيران ميبرنامهكشور( و تأييد سازمان مديريت و 
 گردد.جديدالتأسيس توزيع مي

ريزي كشور و هاي كشور تنظيم و به سازمان مديريت و برنامهگزارش عملكرد اين قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري
 گردد.تقديم ميربط در مجلس شوراي اسالمي كميسيونهاي ذي

  گردد:به شرح ذيل اصالح مي« ۸/۹/۱۳۴۳قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب ( »۲ماده ) -3۹ماده 

 گردد.بهاي آن تعيين مي( %۱۰ها از بابت فروش هر ليتر بنزين معادل ده درصد )ـ عوارض شهرداري ۲ماده 

گذاري خودروهاي سواري در شهرهايي كه سيستم از كل هزينه شماره( %۱۰وزارت كشور موظف است به ميزان ده درصد ) -۴0ماده 
داري كل واريز نمايد، معادل مبالغ رسد اخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهبرداري ميقطار شهري آنها به مرحله اجرا يا بهره

گيرد تا پس از ربط قرار ميهاي ذيشهرداري شود در اختيارواريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي منظور مي
برداري هاي بهرهريزي كشور جهت تأمين بخشي از هزينه اجرا يا جبران بخشي از هزينهمبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه
 خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.

عملكرد موارد درج شده در اين ماده را به سازمان مديريت و  ها موظف است هر شش ماه يك بار گزارشسازمان شهرداري تبصره ـ
 ربط در مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.ريزي كشور و كميسيونهاي ذيبرنامه

از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه، قبل از انجام مراحل تخصيص در اختيار وزير يا ( %۵پنج درصد ) -۴1ماده 
ربط در قالب شرح گيرد تا حسب ضرورت بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيرايي قرار ميباالترين مقام دستگاه اج

هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. شروع عمليات اجرايي طرحهاي عمراني ملي جديد قبل از تصويب عمليات موافقتنامه
 مجلس شوراي اسالمي ممنوع است.

نمايند و همچنين شركتهاي دولتي اعتبارات جاري و عمراني مربوط به پژوهشها استفاده ميهاي اجرايي كه از دستگاه  -۴2ماده   
و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات عمومي « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( »۴موضوع ماده )

از اعتبارات منحصراً تحقيقاتي مذكور را از طريق ( %۲۰) اند حداقل بيست درصدكنند، موظفپژوهشي و يا مربوط به خود استفاده مي
شناسي، مؤسسات ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي، فرهنگستانها و بنياد ايرانعقد قراردادهاي پژوهشي با دانشگاه

اد دانشگاهي، سازمان تحقيقات هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهپژوهشي وابسته به وزارتخانه
ها و مؤسسات پژوهشي ذكر شده هزينه نمايند. اجازه داده آموزش و ترويج كشاورزي يا اعضاي هيئت علمي با مجوز مديريت دانشگاه

و ديگر « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »كل اعتبارات مذكور بدون الزام به رعايت ( %۵۰شود پنجاه درصد )مي
قانون محاسبات عمومي »انين و مقررات عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قو

هاي اجرايي مذكور در صدر اين ماده هزينه گردد. دستگاه ۱۹/۱۱/۱۳۶۴و ديگر مقررات عمومي دولت مستثنا هستند مصوب « كشور
ريزي كشور ارائه نمايند. سازمان اند در شهريور ماه هر سال گزارش مربوط به عملكرد اين ماده را به سازمان مديريت و برنامهمكلف

 ط مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد.ريزي كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را به كميسيونهاي مربومديريت و برنامه

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و نامه اجرايي اين ماده توسط وزارتخانهآيين

 .۲ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدبرنامه

« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب قانون وصول برخي ( »۸۶متن مندرج در ماده ) -۴3ماده 
 گردد:الحاق مي( ۸۶به ماده )« ب»درج و متن زير به عنوان بند « الف»تحت عنوان بند 

ريزي برنامهاي كه به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و نامهشود بر اساس آيينها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميب: به وزارتخانه

به منظور استفاده بهينه از ساختمانها و امكانات موجود خود  ۳رسدكشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيئت وزيران مي
اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص مشروط بر آنكه به فعاليتها و وظايف مستمر و جاري آنها لطمه

 و حقوقي به قيمت روز به مدت يك سال يا كمتر اجاره دهند حقيقي

                                                           
 ۱۴/۰۵/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۸۳۸/ت  ۱۸۸۳۵شماره  همصوب 1
 ۰۱/۰۴/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۶۰۱/ت  ۱۰۵۶۰شماره  همصوب 2
 ۲۶/۱۲/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۸۲۵۷/ت  ۶۶۵۹۰شماره  همصوبو  ۰۶/۰۵/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۷۹۴/ت  ۱۶۷۹۵شماره  همصوب 3
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 نسخ شده است . -۴۴ماده 

هاي نيمه هاي كوچك جديد و تكميل پروژهبه پروژه« خودياري»اعتبارات منظور شده در قوانين بودجه سنواتي تحت عنوان  -۴۵ماده 

و در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفر، پنجاه ( %۳۰نفر سيدرصد ) در شهرهاي زير پنجاه هزار( %۱۰تمام استاني، در روستاها ده درصد )

ريزي و يابد. اعتبار هر استان به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهكه اعتبار آنها به وسيله مردم تأمين شود، اختصاص مي( %۵۰درصد )

 گردد.ريزي و توسعه استان بين شهرستانهاي استان توزيع ميتصويب شوراي برنامه

ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز سازمانهاي استاني ادارات كل و واحدهاي سازماني هم سطح تابعه وزارتخانه -۴6ماده 

ها يا مؤسسه استانها يا شهرستانهايي غير از مراكز استانها كه اعتبارات آنها در قوانين بودجه سنواتي ضمن بودجه وزارتخانه

در حكم دستگاه « ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب »ز نظر اجراي مقررات دولتي مربوط منظور شده است، ا

  شوند.اجرايي محلي محسوب مي

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۸۴به ماده )« ۵»متن زير به عنوان بند  -۴7ماده 

 گردد:الحاق مي« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

شود از محل صدور و يا تجديد هاي تابعه اجازه داده ميايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاهدر راستاي  - ۵

ساالنه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد 

 داري كل( واريز نمايد.خزانه

برداري مراتع( مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه چرا )پروانه بهره ـ (1۴/12/1387)اصالحی  1ه تبصر

هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد نامهبرداري بر اساس آيينبرداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهرهپروانه بهره

 .۱ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدو برنامه كشاورزي و سازمان مديريت

شود و مستلزم پرداخت چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي ـ 2تبصره 

حساب درآمد عمومي )نزد ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به ( %۲۰معادل بيست درصد )

 داري كل( واريز شود.خزانه

« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۲۷متن مندرج در ماده ) -۴8ماده 

 گردد:به اين ماده الحاق مي« ب»درج و متن زير به عنوان بند « الف»تحت عنوان بند 

شود درآمد حاصل از فروش صيد و آالت و ادوات غير مجاز ي )شركت سهامي شيالت ايران( اجازه داده ميب: به وزارت جهاد كشاورز

 هاي ناشي از اين بند را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.هاي آن و جريمهصيد و قاچاق انواع صيد آبزي و فرآورده

درآمد عمومي متناسب با نياز دستگاه اجرايي فوق اعتبار الزم را جهت  شود، باتوجه به وجوه واريزي به حساببه دولت اجازه داده مي

 توسعه و تجهيز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزيان و بازسازي ذخاير آبزي در لوايح بودجه منظور نمايد.

وري به كاركنان دولت مصوب هاي ضرقانون اصالح قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه( »۱به آخر ماده ) -۴۹ماده 

 گردد:عبارت زير الحاق مي« ۱۶/۹/۱۳۷۶

 خدمت مازاد بر سي سال در پرداخت پاداش موضوع اين قانون قابل احتساب نخواهد بود.

هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كاالهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن و نيز صدور مجوز سهميه  -۵0ماده 

اين قانون و همچنين مؤسسات و نهادهاي ( ۳۰هاي اجرايي موضوع ماده )گذاري براي اين نوع فعاليتها توسط دستگاهسرمايهمشاركت 

 عمومي غير دولتي كه فعاليت بازرگاني جزء وظايف آنها نيست ممنوع است.

 ربط صورت گيرد.وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذي بايستي توسط صرفاً ماده اين موضوع فعاليتهاي انجام براي مجوز صدور تبصره ـ

                                                           
ون نامه اجرايي قان( آيين۹ه ماده )( ب۴و مصوبه الحاق متني به عنوان تبصره ) ۰۹/۰۲/۱۳۹۱ـ مورخ ه ۴۴۴۵۰/ت  ۲۰۷۱۱شماره  همصوب،  ۲۳/۰۱/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۲۸۴۰۸/ت  ۲۲۶۴شماره  همصوب 1

 ۰۲/۰۴/۱۳۹۲وب ( قانون تنظيم بخش از مقررات مالي دولت مص۴۷( ماده )۱اصالح تبصره)
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قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف ( »۱به ماده )« ت»و « ش»، «ر»، «ق»، «ص»بندهاي زير به عنوان بندهاي  -۵1ماده 

 شوند:الحاق مي« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳آن در موارد معين مصوب 

صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معامالت با حق استرداد انواع ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، 

آالت راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين

ولت و مصرف آن در موارد معين مصوب قانون وصول برخي از درآمدهاي د( »۱ماده )« الف»ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند 

به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و « ۲۸/۱۲/۱۳۷۳

ماده  ۲ و ۱هاي موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره

مالك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها « ۱۶/۷/۱۳۷۴قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كاالها و خدمات مصوب ( »۹)

 مذكور آالتماشين C.I.F يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيفگيرد، تغيير ميوموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي

 الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.لذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حقاجداول فوق در

شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام ق: به سازمان ثبت اسناد و امالك كشور اجازه داده مي

هاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور كه چاپ آنها داري كل واريز نمايد. همچنين بشده آنها وصول و به خزانه

بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و 

ايندگان آنها تعيين و پس ريزي كشور يا نمدارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه

 .گرددداري كل واريز مياز وصول به خزانه

قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ( »۳۸ماده )« ۲»ر: سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند 

تخلفات سردفتران ازدواج و  درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به« ۲۵/۴/۱۳۵۴

 رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.اي كه به تصويب هيئت وزيران ميطالق را بر اساس تعرفه

اي برداري ثبتي )كاداستر( را بر اساس تعرفهش: سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطالعات نقشه

 رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.زيران ميكه به تصويب هيئت و

بيني و بر اساس برداري ثبتي )كاداستر(، در لوايح بودجه كل كشور پيشاعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه

شور تهيه و به تصويب هيئت وزيران ريزي كنامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و امالك كشور و سازمان مديريت و برنامهآيين

 رسد، قابل هزينه خواهد بود.مي

ت: سازمان ثبت اسناد و امالك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين امالك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع 

ر قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و د

 داري كل( واريز نمايد.رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانهاي كه به تصويب هيئت وزيران ميتعرفه

المللي انسهاي بينشود درآمد ناشي از ارائه خدمات در زمينه برگزاري سمينارها و كنفربه وزارت امور خارجه اجازه داده مي -۵2ماده 

هاي هاي سياسي و كنسولي خارجي مقيم ايران را از سازمانها و دستگاهشود و خدمات ارائه شده به نمايندگيكه در ايران تشكيل مي

 داري كل( واريز نمايد.هاي خارجي وصول و به درآمد عمومي )نزد خزانهبرگزار كننده و نمايندگي

شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز سرند و و وزارت جهاد كشاورزي اجازه داده مي به وزارت راه و ترابري -۵3ماده 

آالت مذكور را به اجاره واگذار نمايند و وجوه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و يا آنكه ماشينشكن يا توليدي كارخانهسنگ

 داري كل( واريز نمايند.حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانه

وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي روشنايي و تهويه تونلها و چراغهاي ويژه  -۵۴ماده 

 راهي معاف است.زن در طول راههاي كشور و همچنين مساجد بينگير، چراغهاي چشمكنقاط مه
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قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ( »۶۳و )( ۶۲لف است درآمدهاي موضوع مواد )هاي كشور مكشركت فرودگاه -۵۵ماده 

را وصول نمايد و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شركت تلقي نموده و در قالب بودجه « ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مصرف آن در موارد معين مصوب 

 مصوب سنواتي آن شركت هزينه نمايد.

هاي كشور مكلف است متناسب با آمادگي بخشهاي خصوصي و تعاوني سازي، شركت فرودگاهخصوصيدر اجراي سياستهاي  تبصره ـ

 خدمات فرودگاهي را به آنها واگذار نمايد.

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ( »۸۵به ماده )« تبصره»متن زير به عنوان  -۵6ماده 

 الحاق گردد:« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳مصوب 

 مبلغ مذكور در اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيئت وزيران قابل افزايش است. تبصره ـ

« ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( »۸۷متن مندرج در ماده ) -۵7ماده 

 گردد:به آن الحاق مي« ب»بند  درج و متن زير به عنوان« الف»تحت عنوان بند 

باشند مبلغ سي هزار شود از مسافراني كه از مرزهاي هوايي، دريايي و زميني عازم خارج از كشور ميب: به دولت اجازه داده مي

 داري كل( واريز نمايد.ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه( ۳۰.۰۰۰)

ها و تكايا را رايگان محاسبه ست كه حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم ديني، حسينيهشركت ملي گاز ايران موظف ا -۵8ماده 

 متوسط نرخ رايج محاسبه نمايد.( %۵۰كند و هزينه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مكعب با پنجاه درصد )

يد و گاز مايع مورد نياز كنندگان شهري نفت سفهاي نفتي موظف است مشابه مصرفشركت سهامي پخش فرآورده -۵۹ماده 

 روستاييان را در سراسر كشور و مورد نياز عشاير را در شعاع پنج كيلومتري محل زندگي آنان به قيمت رسمي تأمين نمايد.

سازمان ثبت احوال كشور موظف است به ازاي كليه خدمات ويژه سجلي و صدور كارت شناسايي مبالغي را به شرح زير از  -60ماده 

 داري كل( واريز نمايد.دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانهمتقاضيان 

 ريال( ۵۰.۰۰۰تغيير نام و نام خانوادگي پنجاه هزار ) -1

 ريال( ۱۰۰.۰۰۰تغيير سن يكصد هزار ) -2

 ريال( ۲۰.۰۰۰حل اختالف سند سجل بيست هزار ) -3

 ريال( ۵.۰۰۰الصاق عكس پنج هزار ) -۴

 ريال( ۱۰.۰۰۰هزار )صدور گواهي تجرد ده  -۵

 ريال( ۵۰.۰۰۰صدور نخستين شناسنامه المثني پنجاه هزار ) - (27/03/1388)اصالحی  6

 ريال( ۱۰۰.۰۰۰صدور دومين شناسنامه المثني يكصد هزار ) -( 27/03/1388)اصالحی  7

 ريال( ۲.۵۰۰صدور كارت شناسايي دو هزار و پانصد ) -(27/03/1388)اصالحی  8

 ريال( ۱۰.۰۰۰شناسنامه ده هزار )صدور  -۹

 ريال( ۲۰.۰۰۰) اي بيست هزارشناسنامه رايانهصدور  -(27/03/1388)الحاقی  10

 ريال( ۱۰.۰۰۰)گواهي فوت ده هزار صدور  -(27/03/1388)الحاقی  11

 ريال( ۱۰.۰۰۰هزار ) ده گواهي مشخصات و اعالم شماره مليصدور  -(27/03/1388)الحاقی  12

 ريال( ۵۰.۰۰۰هزار ) پنجاه يا تعويض گواهي والدت اتباع خارجهصدور  -(27/03/1388 )الحاقی 13
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در صورت از بين رفتن هر يك از مدارك و اسناد مزبور به علت وقوع حوادث غير مترقبه از  -(  27/03/1388)الحاقی  1تبصره 

 صالح بابت صدور مجدد وجهي از متقاضيان دريافت نخواهد شد .مراجع ذي قبيل سيل يا زلزله با تأييد

شود تعرفه خدمات جديد قانوني مربوط را تنظيم و پس از به وزارت كشور اجازه داده مي -(  27/03/1388)الحاقی  2تبصره 

 ۱تصويب هيئت وزيران از متقاضيان وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد . 

كه تحت عنوان طرح ملي تحقيقات در  هاي پژوهشي، اعتبار طرحهاييبه منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت پروژه -61ماده 

ريزي كشور براي اجراي هاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامهرسد، بنا به پيشنهاد دستگاهقوانين بودجه ساالنه به تصويب مي

موافقتنامه با ربط قرار گيرد و پس از مبادله هاي اجرايي ذييابد تا در اختيار دستگاهطرحهاي مشخص پژوهشي ملي اختصاص مي

بل انتقال به سال ريزي كشور، به مصرف برسد. مانده اعتبار تخصيص يافته به هر دستگاه اجرايي مشمول، قاسازمان مديريت و برنامه

 بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزينه است.

اعتبارات اين تبصره از طريق سازمان پژوهشهاي علمي توانند از ها و مراكز تحقيقاتي بخش غير دولتي و خصوصي ميدانشگاه

 و صنعتي ايران استفاده نمايند.

ريزي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهآيين

 درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

وزارت نيرو مكلف است انرژي برق توليدي توسط نيروگاهها و توليدكنندگان بخشهاي خصوصي و دولتي را با قيمتهاي  -62ماده 

ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. در تضميني خريداري نمايد. نرخ تضميني به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

هاي ناشي از جوييمحيطي و صرفههاي مثبت زيستهاي نو با توجه به جنبهاز منابع انرژي مورد نرخ برق توليدي بخشهاي غير دولتي

گذاري در اين نوع توليد به ازاي هر كيلووات ساعت براي ساعات اوج و عادي عدم مصرف منابع انرژي فسيلي و به منظور تشويق سرمايه

روز( در ريال )حداكثر چهار ساعت در شبانه( ۴۵۰حداقل چهارصد و پنجاه )باري ريال و براي ساعات كم( ۶۵۰حداقل ششصد و پنجاه )

 محل توليد مورد عمل قرار گيرد.

 گردد:الحاق مي« ۱۶/۱۲/۱۳۶۱قانون توزيع عادالنه آب مصوب ( »۲۴متن زير به عنوان يك تبصره به ماده ) -63ماده 

در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي  انداي و آب و برق خوزستان مكلفشركتهاي آب منطقه تبصره ـ

تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان 

برداري در آبي در دست بهره هايريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازهمديريت و برنامه

 همان منطقه به مصرف برسانند.

ريزي كشور و نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهآيين

 .۲وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

برداري از شكارگاهها در قبال ريزي در امر بهرهبه منظور برنامهشود كه به سازمان حفاظت محيط زيست اجازه داده مي -6۴ماده 

دريافت وجه از شكارچيان نسبت به صدور دفترچه ويژه شناسايي اقدام بنمايد. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفكيك 

 ران خواهد رسيد.زني به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيزني و ساچمههاي گلولهدفترچه

ريزي كشور موظف است هر ساله مبلغي را در اليحه بودجه ساالنه براي اعطاي اعتبار صدور سازمان مديريت و برنامه -6۵ماده 

التفاوت نرخ سود منظور دارد اين مبلغ به عنوان سپرده دولت خدمات فني و مهندسي )اعتبار فروشنده و اعتبار خريدار( و همچنين مابه

                                                           
 ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ـ مورخ ه ۴۳۹۶۹/ت  ۲۴۱۰۸۵شماره  همصوب 1
( قانون تنظيم بخشي از ۶۳( آيين نامه اجرايي ماده )۷( به ماده )۲الحاق تبصره ) ۰۴/۰۳/۱۳۹۱ـ مورخ ه ۴۷۶۸۶/ت  ۶۲۰۱۴و مصوبه شماره  ۲۹/۰۵/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۹۶۰/ت  ۲۲۶۶۰شماره  همصوب 2

 )واگذاري حق برداشت جديد آب(مقررات مالي دولت 
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اي خواهد بود كه به پيشنهاد نامهگردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و كارمزد بر اساس آيينبانك توسعه صادرات منظور مينزد 

 .۱ريزي كشور با هماهنگي شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيدسازمان مديريت و برنامه

قانون نحوه انجام امور مالي و »اعتبارات مركز آموزش مديريت دولتي در قوانين بودجه ساالنه بر اساس  -66ماده 

باشد. نامه آن قابل هزينه ميو آيين« ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب معامالتي دانشگاه

امناي اين مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و الذكر، تشكيل و تركيب هيئت چگونگي اجرا و تطابق با قانون فوق

 ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.برنامه

شود در قبال ارائه امكانات و خدمات خود مانند چاپ، تكثير و تجهيزات شناسي اجازه داده ميبه فرهنگستانها و بنياد ايران -67ماده 

اطالعات توليدي و اطالعات بانكهاي اطالعاتي و كتب و نشريات و نوارهاي صوتي و تصويري و اي نتايج تحقيقات علمي و فني و رايانه

هاي فشرده به متقاضيان، وجوه مناسب دريافت و به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل وجوه واريزي مذكور از محل صفحه

 ستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.بيني و دراختيار داعتبار درآمد اختصاصي در بودجه سنواتي پيش

ريزي كشور و متناسب با عواملي همانند كاهش شود بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهبه دولت اجازه داده مي -68ماده 

ايش هاي دولتي ناشي از اصالح ساختار اداري و كاهش نيروي انساني و نرخ تورم، هر سه سال يك بار نسبت به كاهش يا افزهزينه

ها و خدمات دولتي، حقوق دولتي و عناوين مشابه با مبالغ ريالي مشخص مندرج در قوانين و مقررات در زمينه ميزان جرائم، تعرفه

 هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اقدام و مراتب را ابالغ نمايد.رعايت مفاد برنامه

ها، مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون برآنها اي كه براي استفاده وزارتخانهنيهكليه اراضي، امالك و اب -6۹ماده 

مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع مقررات و قوانين خاص است به يكي از طرق قانوني تملك شده است و يا به نام آن وزارتخانه، 

در اسناد مالكيت آنها نام دولت جمهوري اسالمي ايران به عنوان مالك با حق شود متعلق به دولت بوده و مؤسسه خريداري شده يا مي

باشد. كليه اسناد، بردار در هر مورد به عهده هيئت وزيران ميگردد. تغيير دستگاه بهرهاستفاده وزارتخانه يا مؤسسه مربوط درج مي

گيرد و در خصوص ي و دارايي )اداره كل اموال دولتي( قرار ميسوابق، مدارك موجود مرتبط با اين اموال دراختيار وزارت امور اقتصاد

 اين قانون اقدام خواهد شد.( ۸۹ماده )« ب»هاي مذكور مطابق بند واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاه

مصارف عمومي يا اختصاصي ها براي واگذاري جهت هدستگا قانوني اختيارات حسب كه طبيعي منابع و دولتي و ملي اراضي ـ 1تبصره 

و ( ۳۱باشد و تاكنون واگذار نشده از جمله اراضي دراختيار وزارت جهاد كشاورزي موضوع مواد )اشخاص غير دولتي در اختيار آنها مي

الب شوراي انق« ۲۱/۱/۱۳۵۹اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني احيا و واگذاري اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب ( »۳۲)

هاي اجرايي، نيروهاي مسلح و تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاه« ۲/۶/۱۳۶۶قانون زمين شهري مصوب »و اراضي موضوع 

سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات خاص است براي نيازهاي عمومي و عمراني و 

رسد با رعايت مفاد اين ماده به صورت بالعوض اين اراضي داشته باشند در حدي كه به تصويب هيئت وزيران مييا عوض آن نياز به 

 دراختيار آنها قرار خواهد گرفت.

هاي واگذاري زمين مشروط بر آنكه مطابق قانون مذكور و هيئت( ۳۲و )( ۳۱در مورد اراضي واگذار شده توسط كميسيونهاي مواد )

اند چنانچه در داخل حريم و محدوده قانوني شهرها قرار گرفته و مالكيت اراضي به وزارت مسكن و شهرسازي گرديده طرح مصوب احيا

اند اسناد اين اراضي را با قيمت كارشناسي يا سازمانهاي تابعه منتقل گرديده است وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي تابعه مكلف

 گذاران به آنها منتقل نمايند.گذاري انجام شده توسط سرمايهاشي از سرمايهروز بدون لحاظ كردن ارزش افزوده ن

فروش و واگذاري امالك و اراضي كه دولت حق استفاده از آنها را در اختيار شركتهاي دولتي قرار داده است نيز  ـ 2تبصره 

كه به ترتيب مقرر در آن در اختيار  هاي اين ماده باشدموكول به تصويب هيئت وزيران است مگر آنكه مورد نياز دستگاه

 گيرد.ها و مؤسسات دولتي قرار ميوزارتخانه

                                                           
 ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۸۳۲۵/ت  ۶۷۴۴۶شماره  همصوبو  ۰۲/۰۵/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۸۴۰/ت  ۱۸۸۳۳شماره  تصويب نامه 1



16 
 

قانون محاسبات عمومي كشور ( »۱۱۳نحوه تنظيم اسناد اراضي و ساير اموال غير منقول طرحهاي عمراني موضوع ماده ) ـ 3تبصره 

 مقررات اين ماده خواهد بود. باشند تابعها و مؤسسات دولتي ميكه مجري آن وزارتخانه« ۱/۶/۱۳۶۶مصوب 

برداري، چگونگي تنظيم سند عرصه و اعيان امالك و اراضي كه براي استفاده دولت و يا مؤسسات بردار، بهرهتعيين بهره ـ ۴تبصره 

 هاي مربوط تابع ترتيبات مقرر در اين ماده خواهد بود.نامهدولتي وقف شده است با رعايت وقف

المنفعه تفاده از اراضي و امالك اين قانون به نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و مؤسسات خيريه و عامواگذاري حق اس ـ ۵تبصره 

پذير خواهد بود. پس از رفع نياز آنها هاي پنج ساله و قوانين مربوط امكانبا تصويب هيئت وزيران در جهت تحقق اهداف و احكام برنامه

 ئت وزيران، ملك يا زمين مورد واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.به تشخيص وزارتخانه مربوط و تصويب هي

آوري و فروش اموال تمليكي دراختيار اين سازمان قرار چنانچه امالك و اراضي كه به موجب وظايف قانوني سازمان جمع ـ 6تبصره 

مقام اجرايي دستگاه مستقل و تصويب هيئت  هاي دولتي باشد، حسب مورد با پيشنهاد وزير يا باالترينگرفته است، مورد نياز دستگاه

 گيرد.وزيران و با رعايت شرايط اين ماده دراختيار آن دستگاه قرار مي

آوري و فروش اموال تمليكي مكلف است براي تسهيل در اجراي اين ماده فهرست اموال غير منقول در اختيار خود را به سازمان جمع

 هيئت دولت ارائه نمايد.

 شود.م اجراي اين قانون توسط هر يك از مقامات و كارمندان در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب ميعد ـ 7تبصره 

ها، به منظور فراهم آوردن موجبات تسريع در رفع اختالفات مربوط به ساختمانها، تأسيسات و اراضي وزارتخانه ـ 8تبصره 

قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير  مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول

دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي كه در گذشته بر اساس نيازها و ضرورتهاي مختص اوايل انقالب اسالمي و جنگ تحميلي، 

رد نياز متصرفان پيشين بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با موافقت آن تصرف گرديده و در حال حاضر مو

االختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان باشد كميسيوني مركب از نمايندگان تاممي

هاي مستقل طرف اختالف با مسئوليت االختيار وزرا يا باالترين مقام اجرايي دستگاهريزي كشور و نماينده تاممديريت و برنامه

 ونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تشكيل گردد.معا

اجراي حكم اين ماده در مورد ساختمانهايي كه مورد تصرف نهادها و نيروهاي مسلح زير نظر مقام معظم رهبري است با رعايت نظر 

است. در صورت عدم اجراي االجرا ربط الزمهاي اجرايي ذيالذكر براي دستگاهموافق آن مقام خواهد بود. آراي صادره كميسيون فوق

ريزي كشور مكلف است ربط، سازمان مديريت و برنامههاي اجرايي ذيآراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه

معادل ارزش قيمت روز مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون مذكور بر حسب مورد، بدون الزام به رعايت محدوديتهاي 

 ۱نفع اضافه نمايد.يي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سنواتي دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذيجاجابه

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، اسناد اراضي و امالك دولتي را بر اساس اين قانون و يا اعالم وزارت امور اقتصادي و  ـ ۹تبصره 

نمايد. با سازمان متصرف و يا سازماني كه اسناد مالكيت را دراختيار دارد اصالح و سند جديد صادر ميدارايي و بدون نياز به اخذ نظر 

 صدور سند جديد، اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

با استفاده از وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بانك اطالعاتي جامع از اراضي و امالك دولت موضوع اين قانون  ـ 10تبصره 

 هاي اجرايي قرار دهد.اي تهيه و دراختيار دستگاهتجهيزات رايانه

به منظور بازسازي صنعت گاز مايع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي ملي و اجباري و عدم دريافت هر گونه يارانه در  -70ماده  

كنندگان نهايي، ارائه نرخ خدمات گاز با ظرف و بدون ظرف به مصرفسازي، گازپركني و توزيع گاز مايع اعم از مراحل انتقال، ذخيره

كنندگان و مايع توسط شركتهاي توزيع كننده در سراسر كشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سازمان حمايت مصرف

 آيد.توليدكنندگان و شوراي اسالمي شهر و روستا به اجرا درمي

                                                           
 ۱۳۸۰( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۹( ماده )۸شيوه نامه رسيدگي به اختالفات موضوع تبصره ) 1
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هاي ملي، شود به منظور حفظ و صيانت از سرمايههاي نفتي ايران اجازه داده ميو پخش فرآورده به شركت ملي پااليش -71ماده 

هاي نفتي به جز )نفت گاز و نفت سفيد، نفت كوره و بنزين ، گاز طبيعي مصرفي داخل كشور( را بر اساس قيمتهاي قيمت فرآورده

 ند.جهاني و با رعايت صرفه و صالح كشور تعيين و به فروش برسا

 .نسخ شده است  -72ماده ( 30/01/13۹6)اصالحی 

 نسخ شده است . ـ 1تبصره ( 30/01/13۹6)اصالحی 

اي تنظيم نمايد كه موجبات تشويق افزايش ساخت داخلي قطعات خودرو دولت مكلف است سود بازرگاني را به گونه ـ 2تبصره 

 حداقل و Pwh c.k.d براي مجموعه قطعات وارداتي( %۶۰درصد )سواري را فراهم آورد و حداقل سود بازرگاني به ميزان شصت 

 ساخت داخلي منظور نمايد.( %۵۰براي خودرو با پنجاه درصد )( ۱۰%)

 به ميزان درصد سهم ساخت داخلي با تأييد وزارت صنايع و معادن سود بازرگاني تعيين شده متناسباً كاهش خواهد يافت. ـ 3تبصره 

 شود:به شرح ذيل اصالح مي ۱۲/۴/۱۳۴۶ها مصوب نامه مالي شهرداريآيين( ۳۲ماده ) -73ماده 

شود تا مطالبات خود را با اقساط حداكثر سي و شش ماهه مطابق دستورالعملي كه هاي كل كشور اجازه داده ميـ به شهرداري ۳۲ماده 

در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به تأديه كليه  رسد دريافت نمايد.به پيشنهاد شهردار به تصويب شوراي اسالمي شهر مربوطه مي

 بدهي مؤدي خواهد بود.

به شرح زير « ۱۲/۲/۱۳۷۸هاي آن مصوب قانون نحوه تأمين بودجه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و تبصره» -7۴ماده 

 گردد:اصالح مي

درآمدهاي وصولي خود را براي امور فرهنگي، هنري و ورزشي از ( %۴شهرداري تهران مكلف است در بودجه ساليانه خود چهار درصد )

 اختصاص و در قالب بودجه ساالنه به تصويب برساند. پرداخت تخصيصي بايستي به صورت ماهانه و يك دوازدهم صورت گيرد.

فصلهاي كشاورزي،  هاي جديدگذاريهاي آب و هوايي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايهبا توجه به وجود دوره -7۵ماده 

هاي آب شهري و روستايي(، مهار آبها، اصالح روشهاي آبياري )با همكاري منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستايي )برنامه

 بخشهاي غير دولتي( و تقويت نظام بيمه محصوالت كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.

اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهيط و شبكهاجراي خطو -76ماده 

 باشد.كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز مي

بندي دريافتها و و تغيير نظام طبقه ريزيكل كشور بر اساس نظام جديد بودجه ۱۳۸۱با توجه به ارائه قانون بودجه سال  -77ماده  

پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف به كار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و 

 گردد:اضافه مي« ۱۰/۱۲/۱۳۵۱قانون برنامه و بودجه كشور مصوب ( »۱محاسباتي، تعاريف زير به ماده )

 هاي بخش دولتي است.ها منهاي ارزش كل بدهيارزش كل دارايي منظور - ارزش خالص

 دهد.منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش مي - درآمد

 دهد.منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش مي - اعتبار هزینه

اي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كاال و هاي توليد شده يا توليد نشدهمنظور دارايي - ایسرمایه هایدارایی

 رود.خدمات به كار مي

هايي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده منظور دارايي - های تولید شدهدارایی

 شود.انبار و اقالم گرانبها تقسيم ميهاي ثابت، موجودي دارايي
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اي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار هاي توليد شدهمنظور دارايي - های ثابتدارایی

 شود.برده مي

توليد و يا ساير مقاصد در آينده  منظور كاالها و خدماتي است كه توسط توليد كنندگان به منظور فروش، استفاده در - موجودی انبار

 شوند.نگهداري مي

منظور اقالمي با ارزش قابل مالحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري  - اقالم گرانبها

 شود. )مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها(مي

 اند. )مانند زمين و ذخاير معدني(رد نياز توليد است كه خودشان توليد نشدههاي مومنظور دارايي - های تولید نشدهدارایی

منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي ساالنه برنامه طي يك سال اجرا  - فعالیت

 گردد.شود و منابع مورد نياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميمي

منظور اعتبار مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه بر اساس مطالعات توجيهي،  - ایهای سرمایهاعتبار طرح تملك دارایی

شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي

گردد و منابع مورد نياز اجراي آن از اي اجرا ميگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايهرمايهبرنامه توسعه پنجساله به صورت س

 گردد.شود و به دو نوع انتفاعي و غير انتفاعي تقسيم مياي تأمين ميهاي سرمايهمحل اعتبارات مربوط به تملك دارايي

  هاي اجرايي را ابالغ نمايد.قانون بودجه ساالنه كل كشور، بودجه دستگاه دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب -78ماده 

ريزي كشور اي توسط سازمان مديريت و برنامههاي سرمايهاند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي اجرايي مكلفدستگاه

ديد مندرج در قوانين بودجه ساالنه را براي مبادله اي جهاي سرمايهموافقتنامه شرح عمليات مربوط به طرحهاي تملك دارايي

ريزي كشور نيز موظف است ظرف مدت يك ريزي كشور ارسال نمايند و سازمان مديريت و برنامهموافقتنامه به سازمان مديريت و برنامه

 ماه موافقتنامه مذكور را بررسي، اصالح و ابالغ و يا با ذكر دليل اعاده نمايد.

اي را بر اند موافقتنامه شرح فعاليتهاي مربوط به اعتبارات هزينهريزي كشور مكلفي اجرايي و سازمان مديريت و برنامههاكليه دستگاه

ريزي كشور به سازمان مذكور ارسال دارند، سازمان مذكور موظف است نسبت به تأييد و اساس فرمهاي ابالغي سازمان مديريت و برنامه

 ه مذكور جهت اصالح اقدام نمايد.ابالغ و يا اعاده موافقتنام

ها و مؤسسات دولتي منظور در قوانين بودجه ساالنه، از ها و فصول هزينه وزارتخانهافزايش اعتبار هزينه هريك از برنامه -7۹ماده 

يري حاصل اي آن دستگاه تغيربط، مشروط به آنكه در جمع اعتبارات هزينهها و فصول هزينه دستگاه ذيمحل كاهش ديگر برنامه

باشد ريزي كشور مجاز ميبه پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه( %۳۰نشود حداكثر تا سي درصد )

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به وزارتخانهدانشگاه

قانون تشكيل هيئت امناي »كنند و تابع نمايند و تخصيص دريافت ميودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظيم و اجرا ميكماكان ب

قانون نحوه انجام امور مالي و »و « شوراي عالي انقالب فرهنگي ۱۳۶۷ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب سال دانشگاه

هاي مربوطه نامهو آيين« مجلس شوراي اسالمي ۱۸/۱۰/۱۳۶۹ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب معامالتي دانشگاه

 باشند.مي

 اشد.بتأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت از شمول محدوديتهاي اين ماده مستثنا مي

، خزانه مكلف است به تقاضاي سازمان مذكور، كسور «۸/۳/۱۳۵۴اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب ( »۱۱در اجراي ماده )

 مربوط به هر دوره را از تخصيص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت نمايد.

اي مصوب از اعتبارات هزينه( %۱۰شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد )ميهاي اجرايي مركزي اجازه داده به دستگاه -80ماده 

خود را به ادارات تابعه در استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد 
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ريزي كشور از بودجه دستگاه سط سازمان مديريت و برنامهربط توبنا به پيشنهاد وزير يا باالترين مقام دستگاه اجرايي مركزي ذي

 اي دستگاه اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات هزينه

شده در طراحي طرحهاي بيني آالت، قطعات يدكي مورد نياز پيشبه منظور كمك به تهيه به موقع مصالح، تجهيزات، ماشين -81ماده 

اعتبارات مصوب طرحهاي تملك ( %۵ريزي كشور تا ميزان پنج درصد )اي با تأييد سازمان مديريت و برنامههاي سرمايهتملك دارايي

اي مصوب استاني، جهت خريد لوازم و مصالح فوق هاي سرمايهاعتبارات تملك دارايي( %۱۰اي ملي و ده درصد )هاي سرمايهدارايي

اند پس از تحويل كاالها و مصالح خريداري شده به پيمانكاران، هزينه هاي اجرايي حسب مورد مكلفشود و دستگاهصاص داده مياخت

التفاوت به هزينه قطعي طرح بيني خواهد شد از صورت وضعيت كسر و مابهنامه اين ماده پيشتمام شده آنها را به ميزاني كه در آيين

 .۱گرددمنظور مي

ربط و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان مديريت و شود بر اساس پيشنهاد وزير ذيبه دولت اجازه داده مي -82ماده 

اي ملي مندرج در قوانين بودجه هاي سرمايههايي از طرحهاي تملك داراييريزي كشور حسب مورد، دستگاه اجرايي تمام يا پروژهبرنامه

 .ساالنه را تغيير دهد

ها و مؤسسات دولتي و آموزشي و پژوهشي مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازماني مذكور از محل اعتبارات وزارتخانه -83ماده 

اي و از محل درآمد اختصاصي يا اعتبارات اختصاص يافته از محل رديفهاي هاي سرمايهاي و تملك داراييمصوب مربوط اعم از هزينه

 ربط ابالغ نمايند.به واحدهاي ذي“ ۱/۶/۱۳۶۶قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ( ”۷۵طابق ماده )متفرقه قانون بودجه را م

در موارد مذكور و همچنين ديگر مواردي كه بر اساس مقررات قوانين بودجه و ديگر قوانين و مقررات، عمليات اجرايي تمام يا 

هاي اجرايي يا نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي براي اجرا به دستگاه ايهاي سرمايههايي از هر يك از طرحهاي تملك داراييپروژه

شود، دستگاه يا واحد سازماني گيرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مكلف است همچنان بر ايران واگذار و ابالغ اعتبار مي

 فته عمل نمايد.هاي متبادله در حدود اعتبارات ابالغي تخصيص يااساس شرح فعاليتهاي موافقتنامه

شود با اين قانون و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي( ۲به شركتهاي دولتي مشمول ماده ) -8۴ماده 

رعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نياز خود به استثناي خودرو از طريق مزايده و همچنين كسب درآمد پخش 

و اصالحات بعدي )قيمت و آگهي ثبت “ ۲۶/۱۲/۱۳۱۰قانون ثبت اسناد و امالك مصوب ( ”۱۴و )( ۱۲، )(۱۱وضوع مواد )آگهي ثبتي م

 شركتها( به طور نقد يا اقساط اقدام نمايند.

ريزي كشور تفكيك اعتبارات هاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامهشود به پيشنهاد دستگاهاجازه داده مي - الف -8۵ماده 

اي مندرج در قوانين بودجه ساالنه متناسب با پيشرفت عمليات هر طرح پس از اصالح هاي سرمايهفصول طرحهاي تملك دارايي

 موافقتنامه تغيير يابد.

هاي اجرايي و تغيير در تقسيمات كشوري جايي وظايف بين دستگاهشود متناسب با تغيير تشكيالت، جابهبه دولت اجازه داده مي - ب

 ۲اي مصوب را تغيير دهد.هاي سرمايهاي و تملك داراييريزي كشور، اعتبارات هزينهبر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه

 هاي اصالحي درج گردد.ربط اين تبصره بايستي در موافقتنامههرگونه تغيير در اعتبارات مصوب ناشي از اجراي مفاد ذي - ج

هاي اجرايي كه كنندگان و توليدكنندگان به درآمد عمومي و مازاد وصول دستگاهالتفاوت واريزي سازمان حمايت مصرفمابه -86ماده 

 باشد.گردد، مشمول ماليات بر درآمد نميداري كل( واريز ميخزانهبه درآمد عمومي )نزد 

گذاري از محل منابع داخلي بيش هاي سرمايهاند كه تمام طرحها و پروژهاين قانون مكلف( ۲شركتهاي دولتي موضوع ماده ) -87ماده 

 اد برسانند.ريال خود را، براي يك بار به تأييد شوراي اقتص( ۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰از هشت ميليارد )

                                                           
 ۱۱/۰۲/۱۳۸۶ـ مورخ ه ۳۶۰۰۹/ت  ۱۸۵۹۳شماره  همصوبو  ۲۵/۰۳/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۴۹۷/ت  ۹۹۰۰شماره  همصوب،  ۰۴/۰۲/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۳۰۹/ت  ۴۱۴۷شماره  همصوبموضوع   1

 ۱۱/۰۴/۱۳۹۲ـ مورخ ه ۴۳۵۰۵/ت  ۸۵۲۹۴شماره  همصوب 2
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ام و سي( ۲۹در اجراي وظايف اجتماعي دولت به ويژه تكاليف مذكور در اصول بيست و نهم ) -88ماده ( 26/07/138۴)اصالحی 

اي و بهبود قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و به منظور منطقي نمودن حجم و اندازه دولت و كاهش تدريجي اعتبارات هزينه( ۳۰)

، (۳ردم و جلب مشاركت بخش غير دولتي و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومي با رعايت اصول سوم )ارائه خدمات به م

ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و مصالح عامه، وزارتخانه( ۳۰ام )و سي( ۲۹بيست و نهم )

مناطق »اي، آموزش عمومي، تربيت بدني، خدماتي و رفاهي از قبيل آموزش فني و حرفهدار ارائه خدمات اجتماعي، فرهنگي، عهده

، درمان، توانبخشي، نگهداري از سالمندان، معلولين و [۱]«هاي ورزشي زير ميانگين كشوريكمتر توسعه يافته و دارندگان سرانه

باشند هاي عمومي، مراكز فرهنگي و هنري، خدمات شهري و روستايي، ايرانگردي و جهانگردي ميسرپرست، كتابخانهكودكان بي

هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط اين ماده اقدامات ذيل را ديمجازند براي توسعه كمي و كيفي خدمات خود و كاهش حجم تص

 انجام دهند:

بايست صالحيتهاي فني و باشند مياشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه متقاضي ارائه خدمات بر اساس مفاد اين ماده مي - الف

 ربط داشته باشند.اخالقي الزم و پروانه فعاليت از مراجع قانوني ذي

ئه خدمات موضوع اين ماده توسط بخش غير دولتي به سه روش؛ خريد خدمات از بخش غير دولتي، مشاركت با بخش غير ارا - ب

 شود.دولتي و واگذاري مديريت بخش غير دولتي انجام مي

لتي موضوع هاي اجرايي مشمول اين ماده براي توسعه كمي خدمات خود با استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش غير دودستگاه - ج

 بند الف و با پرداخت هزينه سرانه خدمات، نسبت به خريد خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرايط دولتي اقدام نمايند.

گونه واحدها، دولت موظف است حمايتهاي الزم از قبيل واگذاري زمين، ارائه خدمات زيربنايي و براي ايجاد و توسعه اين -1 تبصره

 گردد اقدام نمايد.بيني ميوجوه اداره شده طبق ضوابط و به ميزاني كه در قوانين بودجه سنواتي پيشاستفاده از تسهيالت 

وزارت آموزش و پرورش به استثناي خريد خدمت در كاردانش و فني حرفه اي تا پايان دوره  -2 تبصره( 10/0۹/1383)الحاقی 

 باشد . ( قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از اين حكم مستثني مي۳۰ام )متوسطه و با رعايت اصل سي

هاي مشمول ، دستگاه“وري اسالمي ايرانقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمه( ”۶۴در اجراي بند ب ماده ) -د 

تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقيقي و اين ماده مجازند مراكز و واحدهاي خدماتي، اجتماعي و رفاهي موجود و يا نيمه

 حقوقي موضوع بند الف واگذار نمايند.

 الزامي است:در اجراي اين بند، رعايت اولويتهاي زير مشروط به رعايت بند الف  -1تبصره

 ها.ها و دهيارينهادهاي عمومي غير دولتي نظير شهرداري -

 شوند.المنفعه كه بر اساس مجوزهاي قانوني تشكيل شده يا ميمؤسسات عام -

 نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه واگذار كننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي. -

 حقوقي.ساير اشخاص حقيقي و  -

 گردد.باشند مشمول حكم اين بند نميواگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي -2تبصره

باشد. در موارد استثنايي با ذكر داليل موجه و پس از دريافت شوند ممنوع ميتغيير كاربري مراكز و واحدهايي كه واگذار مي -3تبصره

ربط و تصويب هيئت وزيران كاربري به نفع دولت با پيشنهاد باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغييرمابه

 بالمانع است.

گذاري كليه اموال منقول و غير منقول در واحدهاي مشمول اين بند با لحاظ نمودن كاربري آنها تعيين ميزان اجاره و قيمت -۴تبصره

 گيرد.دادگستري صورت ميبر اساس متوسط نظر سه نفر كارشناس رسمي 

 هاي كثيراالنتشار براي اطالع عموم از شرايط دستگاه اجرايي انجام خواهد شد.اجراي اين بند از طريق نشر آگهي در روزنامه -۵تبصره

https://vpb.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=2936:mali-dolat&catid=105:2015-11-07-09-38-31&Itemid=800&lang=fa#_ftn1
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المنفعه، توانند بر اساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومي غير دولتي، مؤسسات عمومي عامهاي مشمول اين ماده ميدستگاه  - هـ

باشند، مديريت هايي كه از پرسنل منفك شده از دستگاه اجرايي تشكيل شده است و واجد شرايط مذكور در بند الف ميتعاوني

لت بر اموال منقول و غير منقول به آنها واگذار نمايند. در اين صورت اين واحدها بر اساس ضوابط واحدهاي خود را با حفظ مالكيت دو

 حاكم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.

 باشد.مسئوليت حفظ و حراست و تعمير و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد مي -1تبصره

هاي نمايند بر اساس تعرفهربط دريافت ميهاي اجرايي ذييافت سرانه متناسب كه از دستگاهاند با درگونه واحدها موظفاين -2تبصره

 ربط بر اساس بند ز اين ماده خدمت نمايند.مصوب توسط مراجع ذي

طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ كاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي كاركنان براي ادامه خدمت در آن واحدها  -3تبصره

از كاركنان شاغل را به عنوان مأمور بپذيرد و حقوق و مزاياي آنها را طبق احكام رسمي پرداخت نمايد. بقيه ( %۵۰پنجاه درصد ) حداقل

 ربط اشتغال خواهند يافت.كاركنان در ساير واحدهاي دستگاه ذي

گونه واحدها با رعايت قوانين مربوطه توسط باالترين تعيين سياستهاي اجرايي، استانداردها، اعمال نظارت حاكميت دولت بر اين - و

 ربط انجام خواهد شد.مقام دستگاه ذي

كه ضابطه  گردد و در موارديالذكر مطابق ضوابط قانوني مربوط تعيين ميتعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غير دولتي فوق - ز

 ربط به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.قانوني مشخص وجود ندارد با پيشنهاد وزير و يا باالترين مقام دستگاه اجرايي ذي

هاي دولت، برنامه اجرايي اين ماده را حسب وظايف مربوط، هاي جاري و حجم تصديدولت موظف است به منظور كاهش هزينه - ح

ها به بخش غير دولتي را همه هاي دولتي و ميزان اعتبار مربوط براي پرداخت يارانهجويي در هزينهن صرفهشامل هدفهاي كمي و ميزا

 ساله در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد.

 گردد.داري كل واريز ميهاي دولتي حاصل از اين ماده به حساب خزانهكليه درآمدهاي دستگاه - ط

ربط تهيه هاي ذيريزي و با همكاري دستگاهحداكثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه نامه اجرايي اين مادهآيين - ی

 ۱رسد.و به تصويب هيئت وزيران مي

 شود:ها و مؤسسات دولتي اجازه داده ميبه وزارتخانه -8۹ماده 

تمام و خاتمه يافته غير مورد نياز و مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي خاتمه يافته را اي نيمههاي سرمايههاي تملك داراييپروژه - الف

ريزي كشور و با رعايت مقررات مربوط، به طور نقد يا اقساط از طريق مزايده طبق قوانين و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه

داري كل( واريز نمايند. اين حكم شامل شركتهاي فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي )نزد خزانهمقررات مربوطه به 

 ۲شود.دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي نيز مي

                                                           
شوراي عالي اداري ،  ۰۶/۰۳/۱۳۸۲مورخ  ۱۹۰۱/  ۳۷۹۴۶شماره  همصوب،  ۰۱/۱۱/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۷۷۲۹۸/ت  ۶۱۰۶۰شماره  همصوب،  ۰۱/۰۷/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۷۷۲۶۹/ت  ۳۱۴۲۶شماره  همصوب  1

 ۰۴/۰۵/۱۳۸۹ـ مورخ ه ۴۴۳۵۹/ت  ۹۸۱۹۸ همصوبو  ۲۱/۰۵/۱۳۸۳ـ مورخ ه ۳۰۸۰۳/ت  ۱۶۵۱۸شماره  همصوب
شماره  همصوبو  ۱۲/۰۸/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۷۴۴۱/ت  ۳۸۸۸۴شماره  همصوب،  ۱۱/۰۸/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۲۸۴۹۳/ت  ۴۲۹۵۶شماره  همصوب،  ۱۲/۰۸/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۷۴۴۱/ت  ۳۸۸۸۴شماره  همصوب  2

 ۰۵/۱۲/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۲۸۳۸۸/ت  ۱۳۹۳۲

 2۴/03/1383( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 88قانون استفساریه ماده )

كميسيون برنامه و بودجه  و  ۲۷/۱۱/۱۳۸۰( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۸۸ماده واحده  نظر مجلس شوراي اسالمي در خصوص سواالت ذيل در مورد ماده ) موضوع استفساریه : 

 محاسبات نسبت به واگذاري واحد هاي آموزشي به افراد حقيقي و حقوقي چيست ؟ 

 نند از دانش آموزان شهريه دريافت نمايند ؟آيا متصديان خصوصي اين مراكز مي توا -۱

 كار بگيرند ؟مي توانند با اخراج نيروهاي آموزش و پرورش يا عدم استفاده از آن ها نيروي جديد به مراكزآيا متقاضيان خصوصي اين  -۲

 آيا متصديان اين مراكز مي توانند استفاده غيرآموزشي و پرورشي از آن بنمايند ؟ -۳

 نظر مجلس :

 ( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به بخش غير دولتي واگذار مي گردند ، اجازه دريافت شهريه از دانش آموزان را ندارند .۸۸ها به استناد ماده )از مدارس دولتي كه مديريت آنآن دسته  -۱

 ( عمل خواهد شد .ـه)(ك بند ۳مطابق صراحت تبصره ) -۲

 ده غيرآموزشي و پرورشي از آن بنمايندخير ، متصديان اين مراكز نمي توانند استفا -۳
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مركز به پيشنهاد ها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي در هاي وابسته به وزارتخانهحق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نياز دستگاه - ب

ريزي ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران در استانها به پيشنهاد استاندار يا رئيس سازمان مديريت و برنامهسازمان مديريت و برنامه

 هاي دولتي نيازمند واگذار گردد.ريزي بالعوض به دستگاهاستان و تصويب شوراي برنامه

ريزي كشور اعتبارات بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهشود الف: به دولت اجازه داده مي -۹0ماده 

ها، از اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط كسر و در هاي اجرايي را متناسب با واگذاري فعاليت مديريت شهري به شهرداريمصوب دستگاه

 ربط قرار دهد.اختيار شهرداري ذي

ريزي كشور مكلف است با تصويب هيئت دولت، متناسب با واگذاري هر توسعه، سازمان مديريت و برنامه هايب: با رعايت احكام برنامه

ها، اعتبارات دستگاه اجرايي مربوط را كسر و در اختيار هاي اجرايي به شوراهاي اسالمي روستاها و دهيارييك از فعاليتهاي دستگاه

 دهد. ربط قرارهاي ذيشوراي اسالمي روستا يا دهياري

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در مورد اعتبارات مذكور در اين ماده الزامي است.( ۵۵رعايت مفاد اصل پنجاه و پنجم ) -تبصره

بيني شده در اين قانون، ساختمانهايي را كه به تشخيص هاي پيششود از محل بودجههاي اجرايي اجازه داده ميبه دستگاه -۹1ماده 

هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند و فرهنگي كشور، داراي ارزش فرهنگي و تاريخي هستند و با كاربري سازمان ميراث

ساختمانهاي حريم آنها، طبق تشخيص سازمان ميراث فرهنگي كشور، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به 

 برداري از آنها اقدام نمايند.تعمير، تجهيز و بهره

اند با تقاضاي دستگاه اجرايي خريدار و موافقت هاي مسكن و شهرسازي و جهاد كشاورزي موظفبراي تحقق اين هدف، وزارتخانه

فروشنده نسبت به تأمين زمين جايگزين براي اجراي اين حكم و تملك امالك و ساختمانهاي موضوع اين ماده با دريافت بهاي عادالنه 

 اقدام نمايند.

شود درآمد حاصل از ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميبه سازمان پژوهش و برنامه -۹2ماده ( 1۵/08/138۴)

 .نمايد واريز( كل داريخزانه نزد) فروش و واگذاري توليد محصوالت آموزشي و كمك آموزشي خود را به حساب درآمد اختصاصي

آهن و بهاي سوخت، مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راهريزي كشور سازمان مديريت و برنامه -۹3ماده 

آب، فاضالب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي 

ربط كسر و حسب مورد به دستگاه هاي ذيرديفهاي دستگاه ربط، از اعتباراتهاي ذيايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه

هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه

پردازند، از كارهاي انتفاعي مي بردار و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران كه بههاي سازماني توسط بهرهخانه

هاي مرزي، هاي سازماني پاسگاههاي سازماني به استثناي خانهمحل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه

و آب  هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برقاند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانهنيروهاي مسلح موظف

 بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.مصرفي را مستقيماً توسط بهره

مجمع  ۲۹/۸/۱۳۶۹قانون كار مصوب ”اند بر اساس ضوابط مندرج در كليه كارخانجات دولتي و بخش خصوصي موظف -۹۴ماده 

هاي بهداشت، نامه پيشنهادي وزارتخانهآيين نسبت به ايجاد مراكز مراقبتهاي بهداشتي در محيط كار مطابق“ تشخيص مصلحت نظام

از سود خالص ( %۵/۰، حداقل نيم درصد )۱درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد

درمان به مصرف سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و 

هاي قابل قبول مالياتي كارخانجات مذكور تلقي و از درآمد گيرد جزو هزينههايي كه به موجب اين ماده صورت ميبرساند. كل هزينه

 مشمول ماليات آنها كسر خواهد شد.

                                                           
 ۰۴/۰۳/۱۳۸۳ـ مورخ ه ۲۸۷۹۰/ت  ۱۰۳۰۰شماره  همصوبو  ۲۶/۰۱/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۲۸۴۴۴/ت  ۳۰۸۱شماره  همصوب،  ۰۸/۰۴/۱۳۸۱ـ مورخ ه ۲۶۵۸۹/ت  ۱۴۶۷۴شماره  همصوب  1
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ن جمهوري اسالمي ايران و در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكلهاي منعقده بي -۹۵ماده 

ريال و حداكثر ( ۲۷.۵۰۰نمايند حداقل بيست و هفت هزار و پانصد )كشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد تأييد دولت تردد مي

 داري كل( واريز نمايد.ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانه( ۱۱۰.۰۰۰يكصد و ده هزار )

شود در قبال ارائه خدمات ويژه )صدور كارت شناسايي، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور كشور اجازه داده ميبه وزارت  -۹6ماده 

و  برگ تردد، صدور المثني براي اين موارد، صدور پروانه اقامت، تمديد تابعيت، بقا بر تابعيت پدر و رجوع به تابعيت اوليه( به پناهندگان

 وزيران دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. اتباع خارج مبالغي با تصويب هيئت

به شرح زير “ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ( ”۲۶بند ب ماده ) -۹7ماده 

 شود:اصالح مي

لغ حق بيمه بيكاري كه براي كارگران ايراني از حقوق و مزاياي كليه كاركنان خارجي را همراه با معادل مب( %۳۰معادل سي درصد )

 داري كل( واريز نمايد.شود از كارفرمايان مربوط دريافت و به حساب درآمد عمومي )نزد خزانهاخذ مي

االجرا شدن )اعم از اجراييه اسناد رسمي و آراي محاكم چنانچه زوجه پس از صدور اجراييه در خصوص وصول مهريه و الزم -۹8ماده 

 جع قضايي( به هر علت از ادامه عمليات اجرايي منصرف شود از پرداخت نيم عشر دولتي معاف خواهند بود.و مرا

 يابد.اند و نيم عشر دولتي آنها وصول نشده نيز تسري ميهاي اجرايي سابق كه مختومه شدهحكم اين ماده به پرونده

هاي توسعه اقتصادي، شود با رعايت احكام قوانين برنامهاجازه داده مي به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران -۹۹ماده 

هاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران، درآمد حاصل از فروش نيروگاه

 داري كل( واريز نمايند.درآمد عمومي )نزد خزانه

شود نسبت به واگذاري اراضي دولتي با كاربري شهرسازي )سازمان ملي زمين و مسكن( اجازه داده ميه وزارت مسكن و ب -100ماده 

ربط به قيمت تمام شده و به بخش غير دولتي به قيمت عمومي )آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي( به سازمان دولتي ذي

 ۱قدام نمايد.كارشناسي روز به صورت اجاره به شرط تمليك )حداكثر بيست ساله( ا

ها، شود براي بهبود شرايط حمل و نقل شهري و كاستن از آلودگي هواي شهرها با مشاركت شهردارياجازه داده مي -101ماده 

مؤسسات اتوبوسراني شهري به صورت شركتهاي تعاوني و خصوصي تأسيس شود و از نظر رفت و آمد و ساير مقررات از تسهيالت و 

 انهاي اتوبوسراني موجود استفاده كنند.امتيازات شركتها و سازم

اي كه از طريق وزارت كشور و وزارت تعاون با سازمان مديريت و وري بيشتر حمل و نقل شهري، بر اساس موافقتنامهبراي توسعه و بهره

هاي مزبور براي گذاريايهبيني شده در قوانين بودجه سنواتي بخشي از هزينه سرمشود از محل اعتبار پيشريزي كشور مبادله ميبرنامه

 گردد.خريد خودروي جمعي به صورت كمك، وام و يارانه سود تسهيالت به عنوان وجوه اداره شده پرداخت مي

اند خدمات الزم را در مقابل تسهيالت و كمكهاي دريافتي ارائه نمايند. دولت مكلف شركتها و سازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني مكلف

ازمانهاي بخش خصوصي و تعاوني در مقابل تسهيالت و كمكهاي اعطايي تعهد و تضمين الزم براي خريد خودروي است از شركتها و س

ريزي و نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهجمعي و ارائه خدمات در محورهاي تعيين شده را اخذ نمايد. آيين

 ۲تصويب هيئت وزيران خواهد بود.

هاي بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي و رساني به خانهوزارت نيرو مكلف است از محل منابع داخلي نسبت به برق -102ماده 

هاي روستايي تا فاصله دويست متر از شبكه مراكز و دفاتر پستي مخابراتي روستايي تا دويست متري شبكه و برق رساني به خانواده

 ر روستاها فقط با دريافت هزينه انشعاب و نصب كنتور بيست و پنج آمپر تك فاز اقدام نمايد.فشار ضعيف به ازاي هر خانوار د

                                                           
 ۱۳۸۰قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  ۱۰۰دستورالعمل اجرايي ماده   1
 ۰۷/۰۳/۱۳۸۲ـ مورخ ه ۲۷۳۹۰/ت  ۱۱۴۹۶شماره  همصوب  2
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هاي آموزش عالي و ها و مؤسسهاي و اختصاصي دانشگاههاي سرمايهاي، تملك داراييشود كل اعتبارات هزينهاجازه داده مي -103ماده 

اوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگستانها و مراكز آموزشي و هاي علوم، تحقيقات و فنپژوهشي وابسته به وزارتخانه

قانون تشكيل هيئت ”باشد، بر اساس ها كه داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالي ميپژوهشي وابسته به ساير دستگاه

قانون نحوه انجام امور مالي و ”و “ شوراي عالي انقالب فرهنگي ۱۳۶۷ها و مؤسسات آموزش عالي پژوهشي مصوب امناي دانشگاه

هاي مربوط در نامهو آيين“ مجلس شوراي اسالمي ۱۸/۱۰/۱۳۶۹هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ها و مؤسسهمعامالتي دانشگاه

قانون محاسبات ( ”۳۱به استثناي ماده ) قالب برنامه و طرح به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور

الذكر )به استثناي اي مراكز فوقهاي سرمايههاي طرحهاي تملك داراييهزينه شود. موافقتنامه“ ۱/۶/۱۳۶۶عمومي كشور مصوب 

امور مالي و گردد. انجام ريزي كشور مبادله ميهاي متبوع با سازمان مديريت و برنامهطرحهاي تجهيزاتي( با هماهنگي وزارتخانه

الذكر و يا مجلس شوراي اسالمي هايي كه داراي مجوز از شوراي فوقها و مؤسسات آموزش عالي و مراكز ساير دستگاهمعامالتي دانشگاه

 ۱باشد.باشند صرفاً مشمول مقررات اين ماده ميمي

ها و مؤسسات آموزش عالي و دانشگاه اي و اختصاصيهاي سرمايهاي و تملك دارايينحوه تخصيص اعتبارات هزينه -10۴ماده 

قانون نحوه ( ”۴و )( ۳هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بر اساس مواد )تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه

هاي مربوطه خواهد نامهو آيين“ ۱۸/۱۰/۱۳۶۹هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب ها و مؤسسهانجام امور مالي و معامالتي دانشگاه

 بود.

شود هزينه ارزشيابي مدارك هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري اجازه داده ميبه وزارتخانه -10۵ماده 

كل( واريز داري التحصيالن و دانشجويان انتقالي خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور )نزد خزانهتحصيلي فارغ

 نمايند.

شود كه بر اساس سياستهاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و ها و مراكز پژوهشي اجازه داده ميبه دانشگاه -106ماده 

 ها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام نمايند.توسعه همكاري علمي با دانشگاه

داري كل( معادل وجوه اجراي امور پژوهشي پس از واريز به حساب درآمد عمومي )نزد خزانهدرآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و 

واريزي از محل رديف خاصي كه در قوانين بودجه ساالنه منظور خواهد شد جهت توسعه كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار 

 ربط قرار خواهد گرفت.ها و مراكز پژوهشي ذيدانشگاه

هاي تملك اين قانون جهت اجراي طرحها و پروژه( ۳۳هاي موضوع ماده )دانش فني از خارج از كشور توسط دستگاهريد خ -107ماده 

اي مذكور در قوانين بودجه ساالنه به شرطي مجاز خواهد بود كه با تشخيص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانش هاي سرمايهدارايي

ربط حداكثر ظرف اشته باشد. وزارتخانه مذكور موظف است با كسب اطالع از كليه مراكز ذيفني مورد نياز آن در داخل كشور وجود ند

 مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرايي درخواست كننده اعالم نمايد.

و غير دولتي هاي اجرايي اعم از مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كليه دستگاه -108ماده 

ساز سر و ساز و غير يونهايي كه به نحوي با پرتوهاي يوناند قبل از انجام هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاهموظف

كار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران گواهي عدم توليد داخلي و عدم دانش فني داخلي را دريافت نمايند. سازمان مذكور موظف است 

 حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت تقاضا نسبت به صدور گواهي مزبور اقدام نمايد.

اند از طريق عقد قرارداد با مراكز تحقيقاتي، سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي الزم موظف

 ايران اعتبارات مربوط را هزينه نمايند.

                                                           
 02/0۵/1381( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 103قانون استفساریه ماده )  1

 موضوع استفساریه : ماده واحده

كل كشور به  ۱۳۸۱ربط و هيئت امناي آن ها در مورد اجراي بودجه سال هاي ذيتوسط دستگاه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰( قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۰۳آيا اختيارات موضوع ماده ) -۱

 قوت خود باقي است يا خير ؟

اعتبارات كل كشور در مورد توزيع  ۱۳۸۱جمهوري اسالمي ايران در خصوص اجراي بودجه سال ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ۷۱آيا اختيار موضوع بند )ح( ماده ) -۲

 هاي اجرايي استاني به تفكيك برنامه و فصول هزينه به قوت خود باقي است يا خير ؟هزينه دستگاه

 آري به قوت خود باقي است .   نظرمجلس :
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ها و سازمانهاي دولتي اد و توسعه هرگونه دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي باالتر از كارداني توسط وزارتخانهايج -10۹ماده 

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه

 روهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.هاي نيپزشكي و همچنين دانشگاه

زارت جهاد كشاورزي موظف است اراضي واگذار شده توسط هيئتهاي واگذاري زمين را بدون استثنا و بدون هيچ  -110ماده 

صورت نقد يا اقساط اي زمان واگذاري به شرطي به كشاورزان متقاضي خريد با حفظ كاربري كشاورزي حداكثر قيمت منطقهپيش

 داري كل( واريز نمايد.بفروشد و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي )نزد خزانه

وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي مورد نياز براي ايجاد مجتمعهاي دامپروري )شركتهاي صنعتي دامداري( را با قيمت  -تبصره

 برداران قرار دهد.اران و بهرهگذساله در اختيار سرمايهاي با اقساط پنجمنطقه

قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ”هركهاي صنعتي غير دولتي از امتيازات مقرر در  -111ماده 

 ۱گردند.هاي بعدي آن برخوردار ميو اصالحيه“ ۷/۱۲/۱۳۶۲

وزارت جهاد كشاورزي و سازمان محيط زيست به تصويب هايي كه به پيشنهاد مشترك شود بر اساس تعرفهجازه داده مي -112ماده 

برداري و استحصال آرتميا در پارك ملي درياچه اروميه به حساب درآمد رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهرههيئت وزيران مي

 ۲داري كل( واريز گردد.عمومي )نزد خزانه

هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و اند با رعايت قوانين برنامهموظفهاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي وزارتخانه -113ماده 

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران حسب مورد نسبت به ايجاد بورسهاي تخصصي فلزات و بورسهاي تخصصي كاالهاي عمده 

 .بخش كشاورزي اقدام نمايند

 گردد.ير با آن لغو ميباشد و قوانين مغااالجرا ميالزم ۱/۱/۱۳۸۱اين قانون از تاريخ  -11۴ماده 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ( ۸۵قانون فوق مشتمل بر يكصد و چهارده ماده و بيست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم )

ايران در جلسه روز شنبه مورخ بيست و هفتم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي 

اسالمي تصويب و در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد با چهار سال مدت اجراي 

 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ۸/۱۲/۱۳۸۰آن موافقت شده بود، در تاريخ  آزمايشي

 

 علی الریجانی

 رئیس مجلس شورای اسالمی
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