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 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
 دولت

 
 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب24متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( - 1ماده 

 گردد :الحاق می 1366,6,1
 ) بودجه عمومی دولت تعیین%3میزان تنخواه گردان خزانه حداکثر تا سه درصد ( -تبصره 

 گردد.می
 

 ) قانون4به مجامع عمومی یا شوراهاي عالی شرکتهاي دولتی موضوع ماده ( - 2ماده 
 )%50شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (و سایر 1366,6,1محاسبات عمومی کشور مصوب 

 ها، مؤسسات دولتی،سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه
 بانکها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه) و همچنیناستثنايبه شرکتهاي دولتی (

 سایر شرکتهاي دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا
 است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفتتصریح نام

 مرکز تهیه وو شرکتهاي تابعه و و شرکتهاي تابعه آنها و سازمان صنایع ملی ایران
 شودگردد، اجازه داده میتوزیع کاال که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می

 ارقام مربوط به بودجه مندرج درریزي کشور،با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه
 قانون قوانین مزبور را براساس سیاستهاي دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا

 مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدنتشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور،
 موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهاي اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از نوسان
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 تبع دیگر تحوالت اقتصادي و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عملقیمتها، یا به
 به این تغییر دهند مشروط

 که این تغییر :
 موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهاي داخلی -اوالً 

 مندرج 1351,12,5بودجه مصوب ) قانون برنامه و32و خارجی از جمله وام موضوع ماده (
 یا اصالحی احتمالی) نشود.در بودجه مصوب (

 ل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.میزان استفاده شرکت از مح -ثانیاً 
 میزان تسهیالت قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد. -ثالثاً 

 مجامع عمومی یا شوراهاي عالی شرکتهاي موضوع این ماده، در موقع رسیدگی و تصویب
 بودجه مصوب را که با توجه بهصورتهاي مالی موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با
 شود و پس از رسیدگی و اظهارنظرهدفهاي کمی توسط شرکت یا مؤسسه انتفاعی تهیه می

 هاي مصوبها و هزینهدر باب انطباق عملیات اجرائی با هدفروشن و صریح بازرس قانونی
 گردد ارزیابی کنند و تصمیماتشرکت به مجمع عمومی یا شوراي عالی ارائه می

 اتخاذ نمایند.مقتضی
 اهاي عالی و مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مسؤول اجراي این ماده خواهندرؤساي شور

 دولتی موضوع این ماده تابود. آخرین زمان مجاز براي اصالح بودجه توسط شرکتهاي
 شود.پانزدهم آبان ماه هر سال تعیین می

 و) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی 4) ماده (2در اجراي تبصره ( -تبصره 
 ) براي%20بیست درصد (فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، دولت مجاز است حداکثر تا

 گذاري صادر نماید.شرکتهاي دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه
 

 گذاريشود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز براي سرمایهاجازه داده می - 3ماده 
 بانکی با رعایت موارد زیرانون از منابع سیستم) این ق2شرکتهاي دولتی موضوع ماده (

 تأمین گردد:
 سقف ریالی تسهیالت بانکی قابل اعطاء به شرکتهاي دولتی باید ضمن رعایت -الف 

 و 1362,6,8مصوب ) قانون عملیات بانکی بدون ربا19سیاستهاي پولی موضوع ماده (
 تی، به استثناء تسهیالت بانکیبینی شده در قوانین بودجه سنواهاي پیشحداکثر تا سقف

 هاي مندرج در قوانین مزبور بهمفاد سایر تبصرهبراي سرمایه در گردش آنها با رعایت
 طور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.



 پرداخت تسهیالت مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهاي قبلی از محل -ب 
 ایران و سازمان مدیریت ورکزي جمهوري اسالمیباشد. بانک مها میذخایر و اندوخته

 ریزي کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملکرد این تسهیالت را به کمیسیونبرنامه
 شوراي اسالمی گزارش نمایند.برنامه و بودجه و محاسبات مجلس

 
 دریافت هرگونه وجه، کاال و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و - 4ماده 

 غیر از مواردي که در مقرراتها، مؤسسات و شرکتهاي دولتیتوسط وزارتخانهحقوقی 
 شود. همچنین اخذ هدایا و کمک نقدي و جنسی در قبالقانونی مربوط معین شده یا می

 ها و مؤسسات دولتی و شرکتهايخارجی توسط وزارتخانهکلیه معامالت اعم از داخلی و
 دولتی، مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون دولتی و مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر

 آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوعبر
 باشد.می

 هاي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی، فرهنگستانها، بنیادبه کتابخانه
 ور، کتابخانه ملیکششناسی، سازمان اسناد ملی ایران، سازمان میراث فرهنگیایران

 شود به صاحبان کتابخانه، اشیاءایران و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی اجازه داده می
 ملکی خود و یا بخشی از آنها را به مؤسساتاي که مجموعه کتابها و اشیاءهنري و موزه

 کنند با تأیید هیأت امناء مربوطه یا باالترین مقام دستگاهمذکور در فوق اهداء می
 )%60هدیه متقابل بپردازند. این مبلغ نباید از شصت درصد (ربط مبالغی به عنوانذي

 قیمت کارشناسی هدایا بیشتر باشد.
 ریزي کشور تهیه و بهنامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامهآیین

 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 

 به قانون محاسبات عمومی کشور مصوبمکرر)  71متن زیر به عنوان ماده ( - 5ماده 
 گردد :الحاق می 1366,6,1

 ها و مؤسسات دولتی، شرکتهايپرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه -مکرر  71ماده 
 عنوان کمک یا هدیه به) این قانون، به دستگاههاي اجرائی به2دولتی موضوع ماده (

 رات قانونی مربوط تعیین شده یاصورت نقدي و غیرنقدي به جز در مواردي که در مقر
 دولتی و احداث خوابگاههاي دانشجویی دولتی،شود و مبالغی که به دانشگاههايمی

 شناسی، طرحهاي تحقیقاتی جهادمؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران



 هاي علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمانحوزهدانشگاهی و
 فناوري وره) و شهرکهاي علمی و صنعتیزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (به

 گردد، ممنوعهاي بهداشتی و ورزشی روستایی پرداخت میتحقیقاتی و اورژانس و پروژه
 است.

 ها، مؤسسات دولتی و شرکتهاي دولتی باهدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه
 حساب بانکی مجاز که توسطشود باید تنها بهانون اهداء می) این ق4رعایت ماده (

 شود واریز گردد. مصرفداري کل کشور براي دستگاههاي مذکور افتتاح شده یا میخزانه
 اي خواهد بود که توسطنامهاهداء کننده، برابر آیینوجوه مذکور با رعایت هدفهاي

 رسد. هدایایی که بهأت وزیران میوزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هی
 گردد مشمول مقررات اموالها و مؤسسات دولتی اهداء میبه وزارتخانهطور غیرنقدي

 حسابداري درگونه موارد را باید طبق اصولدولتی خواهد بود و شرکتهاي دولتی این
 داددفاتر خود ثبت نمایند. هدایاي اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته ام

 کننده هدف خود را اعالمچنانچه اهداءشود وره) هدایاي خاص تلقی میامام خمینی (
 ره) بهنکند با نظر شوراي مشارکت مردمی با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (

 مصرف خواهد رسید.
 

 ریزيشود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهبه دولت اجازه داده می - 6ماده 
 سفته،مانند اوراق بهادار (شور، براي انجام معامالت دولتی سایر ضمانتهاي معتبرک

 نامه و...) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعیبیمه
 به استثناء چک) به عنوانموجود یا سپرده نقدي (هاينامهآنان را عالوه بر ضمانت

 .نامه تعیین نمایدضمانت
 

 کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه - 7ماده 
 اعتباري به هزینه قطعی منظورشود بعد از پرداخت به سیستم بانکی و مؤسساتمنظور می

 گردد. سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیالت وجوه مذکور بهمی
 اي درگردد به حساب ویژهاین ماده تعیین مینامه اجرائیترتیبی که در آیین

 هاي سنواتی مجدداً براي تحقق اهداف موردنظرداري کل واریز و عیناً در بودجهخزانه
 لحاظ خواهد شد.

 



 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت9) به ماده (3متن زیر به عنوان تبصره ( - 8ماده 
 شود : الحاق 1370,6,13کارکنان دولت مصوب 

 مندي و اوالد براي بازنشستگان کشوري و لشکري که دارايکمک هزینه عائله - 3تبصره 
 بدون شرط سنی) عالوه بر میزانشصت سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین ازکارافتاده(

 درصدمندي معادل یکصد و بیستمقرر دریافتی مطابق قانون، ماهانه کمک هزینه عائله
 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق1جدول ماده(وق مبناي) حداقل حق120%(

 )%35حداکثر تا سه فرزند) معادل سی و پنج درصد (اوالد به ازاي هر فرزند (
 گردد.حقوق مبناي جدول مذکور، پرداخت میحداقل

 
 ) قانون تسهیالت استخدامی و11) به ماده (2متن زیر به عنوان تبصره ( - 9ماده 

 گردد :میالحاق 1374,3,31اجتماعی جانبازان انقالب اسالمی مصوب 
 ) و%50دولت موظف است به منظور حمایت از سالمت جانبازان پنجاه درصد ( - 2تبصره 

 کمیسیون پزشکی سازمان امورباالتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص
 از مجروحیت و میزان ساعت کاري که ازجانبازان و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی 

 نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقلشود،جانبازان مراقبت می
 دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی منظور

 نماید.
 

 یري، امدادرسانی،ها، پیشگآگاهیشود براي پیشبه دولت اجازه داده می - 10ماده 
 جمله سیل، زلزله،دیده از حوادث غیرمترقبه ازبازسازي و نوسازي مناطق آسیب

 هاي فراگیر محصوالت کشاورزي وسرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروي آب دریا، آفت
 بودجه ساالنه منظور نماید.هاي دامی، اعتبار مورد نیاز را در لوایحاپیدمی

 ربطریزي کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههاي ذيسازمان مدیریت و برنامه
 کنند که سهم اعتبارتعیین میدیدگان به طریقیکمکهاي بالعوض را براي پرداخت خسارت

 اقدامات بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه یادشده نسبت به کمکهاي
 ه تدریج کمکهاي بالعوض حذفاي کامل بپوشش بیمهبالعوض، ساالنه افزایش یابد و با

 شوند.
 شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی، سیل وبه دولت اجازه داده می

 سال را از محل افزایش) از بودجه عمومی هر%1مانند آنها تا معادل یک درصد (



 ذکور) این قانون تأمین و هزینه نماید. تنخواه م1گردان خزانه موضوع ماده (تنخواه
 جویی در اعتبارات عمومی و یا اصالح بودجهصرفهحداکثر تا پایان همان سال از محل

 ساالنه تسویه خواهد شد.
 ریزينامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامهآیین

 کشور و وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 

 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در79ماده ( متن مندرج در - 11ماده 
 الف) درج و متون زیر به عنوان بندهايتحت عنوان بند( 1373,12,28موارد معین مصوب 

 گردد :(ب) و (ج) آن الحاق می
 وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار -ب 

 رسد، وصول وهیأت وزیران میاي که به تصویبیران را براساس تعرفهاتباع خارجی در ا
 به حساب درآمد عمومی واریز نماید.

 هاي سیاسی خارجی که درکارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی
 توسط کشور مذکور ازهاي مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابلنمایندگی

 باشند.ق مستثنی میپرداخت وجوه فو
 به منظور جلوگیري از حضور نیروي کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت -ج 

 فاقد پروانه را به کارکار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی
 گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقلمی

 تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.وزانه جریمه نماید، در صورت تکراردستمزد ر
 نزد خزانه داري کل) واریز خواهد شد. کارفرمایاندرآمد حاصله به درآمد عمومی (

 توانند در محاکم صالحه طرح دعوي نمایند. در صورت خودداريمیمذکور در صورت اعتراض
 قانون)181این بند، تعقیب کیفري براساس ماده (کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در 

 مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. 1369,8,29کار مصوب 
 کارگیري اتباع خارجی در درون اردوگاههاي نگهداري آنانمفاد این بند شامل به

 شود.نمی
 

 آمدهاي دولت) قانون وصول برخی از در61متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( - 12ماده 
 گردد :میالحاق 1373,12,28و مصرف آن در موارد معین مصوب 

 اي اجازه دادهسازمان آموزش فنی و حرفه -به وزارت کار و امور اجتماعی  -تبصره 



 تمدید پروانه کارشود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور مجوز ومی
 مون کارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصویباي آزاد و حق آزآموزشگاههاي فنی و حرفه

 داري کل واریزدرآمد عمومی کشور نزد خزانهرسد را دریافت و به حسابهیأت وزیران می
 نماید.

 ره) از پرداختمددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (
 باشند.هزینه معاف می

 
 ) قانون تشکیل شوراهاي آموزش و14) به ماده (3تبصره ( متن زیر به عنوان - 13ماده 

 شود :الحاق می 1372,10,26پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب
 شود اعتبارات غیربه سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می - 3تبصره 

 قانون محاسباتتهاي آموزشی و پرورشی خود را بدون الزام به رعایپرسنلی برنامه
 )2و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت ضوابط تبصره ( 1366,6,1عمومی کشور مصوب 

 آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند.) قانون تشکیل شوراهاي14ماده (
 در مناطقی که شوراهاي آموزش و پرورش تشکیل نشده است، شوراي مالی مدرسه از جهت

 جانشین شوراهاي مذکور خواهد بود.) قانون فوق14) و (11( هزینه وجوه موضوع مواد
 

 هاي آموزش و پرورش استانها) اجازهسازمانبه وزارت آموزش و پرورش ( - 14ماده 
 تحت پوشش خود نسبت بهشود با استفاده از ظرفیتهاي خالی مراکز آموزشیداده می

 هاي آموزشچنین برقراري دورههاي ورودي و همبرگزاري مسابقات علمی و ورزشی، آزمون
 هاي آموزشی از مؤسسات و افرادمدت با دریافت هزینهکوتاهشبانه، تقویتی و جبرانی و

 متقاضی اقدام نماید. وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد اختصاصی نزد
 ايشود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همان استان برمعین استان واریز میخزانه

 سازمانهاي آموزش وهاي مذکور منظور و در اختیارتأمین بخشی از اعتبار مدارس و دوره
 ربط قرار خواهد گرفت.پرورش استانهاي ذي

 
 سازمانهاي آموزش و پرورش استانها) مکلف استوزارت آموزش و پرورش ( - 15ماده 

 هاي معلمهنگیان، خانهباشگاههاي فردرآمد حاصل از ارائه خدمات در مراکز رفاهی شامل
 فرهنگیان که با مجوز وزارت بهداشت، درمان و -و همچنین مراکز بهداشتی، درمانی 

 اند را به حساب درآمدهاي اختصاصی استانها واریز کند و معادلشدهآموزش پزشکی تأسیس



 هاي تعمیر و نگهداري، تجهیز، توسعهآن را در قوانین بودجه سنواتی براي هزینه
 برداري از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند.هبهرو

 نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیرانآیین
 خواهد رسید.

 
 نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد - 16ماده 

 صنایع الکترونیک و سازمانهاي صنایعسهامی نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت
 هوائی و سازمانهاي تابعه و وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي

 ایران تأمین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات نظامی را که بهمسلح جمهوري اسالمی
 ادن در داخل کشورتأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و وزیر صنایع و مع

 تولید نباشد، تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح از خارجقابل
 خریداري نمایند.

 
 نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل - 17ماده 

 را برنیازهاي ضروري خودهاي مخابراتی مازادنیروهاي مسلح ، آن تعداد از کانال
 و هات الین و...) با حفظ امتیاز جهت استفاده عمومی در اختیار RR , RRاعم از (

 مخابراتی استانها قرار دهند و شرکتهاي مزبور موظفندشرکت مخابرات ایران و شرکتهاي
 گونه وجهی در اختیار نیروي مزبور قراردر صورت نیاز مجدد نیروها، بدون دریافت هیچ

 دهند.
 

 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف32) ماده (3) و (2بندهاي ( - 18ماده 
 )4اصالح و دو بند به عنوان بندهاي (به شرح ذیل 1373,12,28آن در موارد معین مصوب 

 شود :) به ماده مذکور اضافه می5و (
 000) ریال الی سیصد و پنجاه هزار (10 000مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار ( - 2

 تغییرات بعدي با پیشنهادشود. جداول مربوط به تخلفات رانندگی و) ریال تعیین می350
 وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

 وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور - 3
 ساله در قوانین بودجههمه شود. معادل وجوه واریزيداري کل واریز مینزد خزانه

 بینی تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.ساالنه پیش



 نامه راهنمایی وهاي کشور و راه و ترابري مکلفند نسبت به تهیه آیینوزارتخانه - 4
 تصویب هیأت وزیرانرانندگی و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از

 شود. به موقع اجراء گذارده
 انجام معاینه فنی خودروها با رعایت مفاد این بند و متناسب با امکانات کشور - 5

 اجباري است.
 ها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجامستادهاي معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداري

 اجراي این بند ومعاینه و صدور برگه معاینه فنی را برعهده خواهند داشت. چگونگی
 هاي معاینه فنی انواع خودروها و هزینهو نظارت بر انجام آن و تعیین دوره بنديزمان

 هاي کشور و راه و ترابريوزارتخانهمربوطه متناسب با امکانات هر منطقه به پیشنهاد
 با تصویب هیأت وزیران خواهد بود. نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران مکلف است

 خودروهاي فاقد برگ معاینه فنی جلوگیري نماید. برايمذکور از تردد براساس تصویبنامه
 عمومی کشور) ریال اخذ و به حساب درآمد2 000صدور هر برگ معاینه فنی مبلغ دو هزار (

 داري کل واریز خواهد شد.نزد خزانه
 

 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در31متن مندرج در ماده ( - 19ماده 
 الف) درج و بندهاي زیر به عنوان بندهايتحت عنوان بند( 1373,12,28صوب موارد معین م

 گردد :) الحاق می31(ب) و (ج) به ماده (
 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشموالن وظیفه -ب 

 جرايهمچنین بابت تضمین اسه ساله و پنج ساله) ودار (بابت اعطاي معافیتهاي مدت
 ) را که1363,7,29مصوب نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی () آیین103ماده (

 دارد به حساب درآمد عمومی واریز نماید.میبراساس مقررات مربوط دریافت
 نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است از هر یک از مشموالنی که به انحاء -ج 

 جمله مشموالن خدمت وظیفه در خارجمنشوندومی معاف میمختلف از انجام خدمت وظیفه عم
 هاي پزشکی، کفالت، مازاد و تعهداز کشور و همچنین از مشموالنی که از معافیت

 ره) واستثناء افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (نمایند بهاستفاده می
 اندمفقود نموده سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیت خود را

 هایی که به تصویب هیأت وزیراننمایند، مبالغی را براساس تعرفهدرخواست المثنی میو
 داري کل) واریز نماید.خزانهنزدرسد، وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (می

 



 شود با موافقتبه نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می - 20ماده 
 که به سبب شغل سازمانینمودن امتیازات ویژه براي پرسنلیور به منظور فراهموزارت کش

 هاي کنترل مرزهاي زمینی ودر مناطق مرزي کشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلی، پست
 هاهاي مرزي و ساحلی، مترجمین و مدیران حوزهحوزهدریایی، مرزبانان و جانشین آنها،
 هاي سازمانیکنند از پرداخت اجاره خانهجزایر خدمت می و مناطق مرزي و پرسنلی که در

 دهد معاف نماید.در این مناطق در اختیار آنان قرار میکه
 

 به منظور کمک به تأمین مسکن پرسنل نیروهاي نظامی و انتظامی، دولت موظف - 21ماده 
 یافتیکه داوطلبانه و از دراست که به ازاي مبالغی که از سوي پرسنل کادر شاغل

 گذاري سازمانهايهاي تعاون و سرمایهماهانه خود در یکی از بانکهاي عامل یا صندوق
 ایران، ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداراننیروهاي مسلح جمهوري اسالمی

 انقالب اسالمی، نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي
 نمایند، به میزان یک چهارم مبلغگذاري میوهاي مسلح سپردهستاد کل نیرمسلح و

 العاده شغل آنان ازفوق) مجموع حقوق و%5واریزي توسط پرسنل و حداکثر تا پنج درصد (
 گردد اقدامبینی میمحل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی به همین منظور پیش

 نمایند.
 سهیالت اعطایی توسط نظام بانکی و سایرگذاریها عالوه بر سایر تاین قبیل سپرده

 مسلح در امر وام مسکنتسهیالتی که براساس قوانین و مقررات مربوط از طرف نیروهاي
 شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنلنیروهاي مسلح به پرسنل واگذار می

 لکرد خود را بهمکلفند هر شش ماه یکبار گزارش کامل عمگیرد. صندوقهاي مذکورقرار می
 مجلسبانک مرکزي و کمیسیونهاي امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات

 شوراي اسالمی ارائه نمایند. بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران مکلف است نظارت مستمر
 بر عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید.

 د وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح ونامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاآیین
 رسید.ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران خواهدسازمان مدیریت و برنامه

 
 به نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی - 22ماده 

 نظرحتها و ظرفیت نیروهاي تتواناییها وشود باتوجه به تخصصایران اجازه داده می
 هاي اجرایی با دستگاههاي اجراییخود با حفظ توان رزمی براي اجراي طرحها و پروژه



 منعقد نمایند. کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهاي مذکورکشور قرارداد پیمانکاري
 گردد و معادل آن در جهتداري کل واریز میبه حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه

 آالت در بودجهو تقویت نیروي مربوطه و جایگزین استهالك ماشین قراردادهاي فوقاجراي
 یابد.سنواتی اختصاص می

 هاينامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري وزارتخانهآیین
 مدیریت ودفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائی و سازمان

 ز طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح به تصویبریزي کشور تهیه و ابرنامه
 هیات وزیران خواهد رسید.

 
 دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت - 23ماده 
 حسابهایی که توسط خزانه براي آنکند، بهاحمر جمهوري اسالمی ایران وصول میهالل

 واریز کند، تا به حساب درآمد اختصاصی این دستگاه شوددستگاه اجرایی افتتاح می
 منظور شود.

 احمر جمهوريهمه ساله معادل وجوه واریزي از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هالل
 شود، دربینی میسنواتی پیشاسالمی ایران، که به همین منظور در قوانین بودجه

 اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت.
 

 شود وجوهی را دربه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می - 24ماده 
 مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشیازاء صدور و تمدید و اصالح مجوز ورود و ساخت دارو،

 بندي آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه برايو بهداشتی مواد اولیه و بسته
 روانه مطب، پروانه مؤسسات پزشکی و مسؤولین فنیپمسؤولین فنی آنها، صدور و تمدید

 آنها اعم از بیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته
 هاي دایم و موقت پزشکی، داروسازي، دندانپزشکی و مامائیپزشکی، صدور پروانهبه حرف

 غذایی، آرایشی و بهداشتیادهاي داروسازي، موصدور و اصالح و تمدید پروانه کارخانه
 و تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، اجراي آزمایشات مربوط به

 ها و مواد آزمایشگاهی و دارویی،حق آزمایش فرآوردهآزمایشگاههاي تشخیص طبی و
 خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات و

 هاي بیولوژیک ساخت داخل،ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و فرآوردهها ودستگاه
 و درمانیها و صدور پروانه تأسیس بیمارستان و مراکز بهداشتیاستاندارد نمودن نقشه



 هایی که بهو معاینات شوراي عالی پزشکی و معاینه مشموالن وظیفه بر مبناي تعرفه
 پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و

 ریزي کشور به تصویب هیأت وزیرانتأیید سازمان مدیریت و برنامهپزشکی و آموزش
 واریزرسد از آنها دریافت و به حساب درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتیمی

 داري کل از محل اعتبار درآمدنماید. معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه
 و آموزش پزشکی قراروزارت بهداشت، درماناختصاصی قوانین بودجه سنواتی در اختیار 

 گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است معادل وجه واریزي را حسبمی
 اختیار دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ومورد از طریق ابالغ اعتبار در

 نه گردد.ربط قرار دهد تا طبق قوانین و مقررات مربوط هزیدرمانی و واحدهاي ذي
 

 شود با رعایتبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می - 25ماده 
 دانشگاههاي علوم پزشکی و خدماتهايهاي توسعه کشور، داروخانهسیاستهاي برنامه

 ها و مراکز) را مطابقخارج از بیمارستانبهداشتی، درمانی سراسر کشور (
 درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأتزیر بهداشت،اي که با پیشنهاد ونامهآیین

 وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نماید.
 وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی

 هزینه و درآمدهاي اختصاصی کهمربوطه نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریزي از محل
 هاي جارين بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علوم پزشکی جهت هزینهدر قوانی

 دارو قرار خواهد گرفت.و پرسنلی و خرید مجدد
 

 هاي کارشناسی براي متقاضیانسازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسی - 26ماده 
 فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:

 ودك.تأسیس مهدهاي ک -1
 سرپرست و خیابانی.روزي کودکان بیتأسیس مراکز نگهداري شبانه -2
 تأسیس خانه سالمت دختران و زنان. -3
 ها و مراکز خدمات بهزیستی.تأسیس مجتمع -4
 هاي مددکاري اجتماعی.تأسیس کلینیک و اورژانس -5
 اي اجتماعی.تأسیس مراکز خدمات مشاوره -6
 لولین.تأسیس مراکز توانبخشی مع -7



 آموزي معلولین.تأسیس مراکز حرفه -8
 تأسیس مراکز توانبخشی و نگهداري سالمندان. -9

 تأسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن. -10
 تأسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک. -11
 تأسیس مراکز درمانی و بازتوانی معتادین. -12
 و خیریه که در راستاي اهداف سازمان بهزیستی ها و مؤسسات غیر دولتیتأسیس انجمن -13

 نمایند.کشور فعالیت می
 هائی کهسازمان مذکور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعالیت

 کشور تعیین و به تصویباي که توسط سازمان بهزیستیجنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه
 وان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافترسد، وجوهی را به عنهیأت وزیران می

 داري کل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوهنزد خزانهو به حساب درآمد عمومی کشور(
 گردد در اختیاربینی میواریزي از محل ردیف اعتباري که در قوانین بودجه ساالنه پیش

 مراکز تحت پوشش خود هزینه گیرد تا در جهت نگهداري و ادارهمذکور قرار میسازمان
 نماید.

 
 ) قانون بیمه همگانی9) به ماده (3) و (2هاي (متن زیر به عنوان تبصره - 27ماده 

 گردد :الحاق می 1373,8,3خدمات درمانی کشور مصوب 
 دستگاههاي اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق - 2تبصره 

 حقوق ماهانه کسر وهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را ازسرانه بیمه درمان س
 حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند. دستگاههاي اجرایی طرف

 حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را ازگر دیگر مکلفندقرارداد با مؤسسات بیمه
 الذکر و مابقی آن را بهازمان فوقحقوق ماهانه کسر و معادل دو نهم آن را به حساب س

 قرارداد پرداخت نمایند.گر طرفمؤسسه بیمه
 ریزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط بهسازمان مدیریت و برنامه - 3تبصره 

 شاغل، بازنشسته و موظفین مشمولسهم دولت از حق سرانه بیمه خدمات درمانی مستخدمین
 صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالب بودجه کل کشور با قانون استخدام کشوري را به

 تعیین شده در قانون بیمه همگانی، حسب مورد در اختیار سازمان بیمه خدماترعایت نصاب
 هستند قرارگر دیگردرمانی یا دستگاههاي اجرایی که طرف قرارداد با مؤسسات بیمه

 دهد.



 
 شود، واحدهاي تحت پوشش خود را درداده میبه سازمان بهزیستی کشور اجازه  - 28ماده 

 خدمت و یا از طریق انعقادکند، براي ارائههایی که از آنها استفاده نمیفرصت
 هاي مربوط از متقاضیان،قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهاي فوق با دریافت هزینه

 اریز کند.به حساب درآمد اختصاصی وواگذار نماید. وجوه دریافتی از این بابت را
 معادل درآمدهاي اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه ساالنه منظور و در اختیار

 هاي مراکز تحتاز هزینهسازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمین بخشی
 پوشش آن سازمان هزینه نماید.

 
 شودازه داده میبه دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اج - 29ماده 

 هایی که بهبراساس تعرفهنسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه مربوطه را
 رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصیتصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می

 ) درآمد اختصاصی مذکور هر%100واریز نمایند. معادل صددرصد (داري کل کشورنزد خزانه
 »درمانیخدمات «بینی و در قالب برنامه ر قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیشساله د

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد.
 

 ) قانون4ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی موضوع ماده (کلیه وزارتخانه - 30ماده 
 )%50که بیش از پنجاه درصد (و سایر شرکتهایی 1366,6,1محاسبات عمومی کشور مصوب 

 ها، مؤسسات دولتی و شرکتهايسرمایه و سهام آنها منفردًا یا مشترکاً به وزارتخانه
 اعتباري و شرکتهاي بیمه قانونی، تعلق داشتهدولتی، به استثناي بانکها و مؤسسات

 ت عمومی به آنهاباشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررا
 تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه ومستلزم ذکر نام یا

 ایران ووابسته به وزارت نفت و شرکتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع
 شرکتهاي تابعه، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و توزیع کاال

 باشند.ول مفاد این ماده میکه مشم
 شود که با رعایتبه کلیه دستگاههاي اجرایی موضوع این ماده اجازه داده می -الف 

 بودجه مصوب، خودروي سواريسیاست واگذاري امور خدماتی به بخش غیر دولتی و در قالب
 داخلی خریداري نمایند.

 کشور از ممنوعیت خرید هاي جمهوري اسالمی ایران در خارج ازنمایندگی -تبصره 



 جمهوري اسالمی ایران مجاز استخودروي سواري خارجی مستثنی هستند. نیروي انتظامی
 ساالنه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت دولت از محل اعتبارات ساالنه مصوب

 خریداري نماید.خودروي خارجی
 دارایی و سازمان مدیریت نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادي وآیین -ب 

 رسد.میریزي کشور تدوین و به تصویب هیأت وزیرانو برنامه
 

 ها، مؤسسات،خرید یا اجاره نمودن هواپیماي اختصاصی توسط وزارتخانه - 31ماده 
 قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یاشرکتهاي دولتی و شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول

 و نیز 1366,6,1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 4ن ماده (تصریح نام است و مشموال
 کارکنان دستگاههاي مذکور با هواپیماي اختصاصی مطلقاً ممنوعهاي مسؤوالن ومسافرت

 رؤساي سهگردد.است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصویب هیأت وزیران تعیین می
 تند.قوه از شمول ممنوعیت اجاره هواپیما مستثنی هس

 
 ) این قانون براي30انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههاي مذکور در ماده ( - 32ماده 

 و تشکر و تسلیت وهاي مربوط به تبریکچاپ تقویم و سالنامه و اطالعیه آگهی
 هاي فردي و جمعی داخلی از محل اعتبارات جاري وپالکاردهاي تشریفاتی و میهمانی

 کمکها و درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتیشمول و عمرانی و اعتبارات خارج از
 ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است.

 
 شناسی وبه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران - 33ماده 

 شودمی آموزشی اجازه دادههايفرهنگستانها و مرکز آموزش مدیریت دولتی و بیمارستان
 به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آن که به

 اي وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد،لطمهفعالیتها و وظایف مستمر و جاري آنها
 به صورت موقت اجاره یکساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت

 دستگاههاي فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزددهند. روز اجاره
 داري کل واریز نمایند.خزانه

 
 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت24متن زیر به عنوان تبصره به ماده ( - 34ماده 

 گردد:میالحاق 1373,12,28و مصرف آن در موارد معین مصوب 



 تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هاي علوم،به وزارتخانه -تبصره 
 وثائق و همچنین صدورشود که براي خریدتعهد و آزاد نمودن مدارك واجازه داده می

 اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفاي تعهدات خودداري کرده یا
 التفاوته معادل مابهتعهدات و خسارت مربوطهاي آنان، براي جبرانکنند و ضامنمی

 ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهاي پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت و نرخ پرداخت
 دانشجو یا ضامن وي و یا متضامنًا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشورشده قبلی را از

 واریز نمایند.
 هاينهاد وزارتخانهاي که به پیشنامهمیزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین

 سازمان مدیریت وعلوم، تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
 ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد. مفاد این تبصرهبرنامه

 به گذشته نیز تسري دارد. 1307,2,18مدنی مصوب ) قانون2با توجه به قسمت اخیر ماده (
 هاي علوم، تحقیقات و فناوري واقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه در صورت
 باشند.درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف میبهداشت،

 
 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي25متن زیر به عنوان بند (ج) به ماده ( - 35ماده 

 گردد:الحاق می1373,12,28وب دولت و مصرف آن در موارد معین مص
 توانند براي تأمین بخشی ازدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی می -ج 

 دانشجویان ایرانی که درهاي خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یاهزینه
 دانشگاههاي سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و

 پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند. سقف درصدبهداشت، درمان و آموزش وزارت
 شهریه،پذیرش دانشجو، ضوابط و دستورالعمل نحوه دریافت شهریه، شرایط پذیرش، میزان

 هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان وسایر شرایط به پیشنهاد وزارتخانه
 تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ریزي کشور بهو برنامهآموزش پزشکی و سازمان مدیریت 

 توانند از دانشجویان خارجی کهشناسی و فرهنگستانها میهمچنین بنیاد ایران
 نام وکنند، حق ثبتمیهاي کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی را در این دستگاهها طیدوره

 ه حاصل از اجراي این بند بههاي مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوهزینه
 گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد.ربط واریز میذيحساب درآمد اختصاصی مؤسسات

 
 هاياعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهرداري - 36ماده 



 ویبشهرهاي کوچک به تصشهرهاي زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تأسیسات زیربنائی
 ریزي کشور بینرسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تأیید سازمان مدیریت و برنامهمی

 هاي یاد شده با پیشنهادهر استان از محل ردیفگردد. سهماستانهاي کشور توزیع می
 هاي نیازمند توزیعریزي و توسعه استان بین شهردارياستاندار و با نظر شوراي برنامه

 ریزي استان حسبز مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهاخواهد شد و پس
 احداثهاي شهرهاي زیر سی هزار نفر جمعیت ومورد براي کمک به بودجه جاري شهرداري

 تأسیسات زیربنائی در شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر جمعیت هزینه خواهد شد.
 

 یارانه بلیط«ی تحت عناوین اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنوات - 37ماده 
 یارانه«و » هاي شهرياتوبوسرانیخرید اتوبوس و قطعات یدکی براي«، »اتوبوسرانی

 هايبرداري از سیستمهاي بهرهبه منظور جبران کسري هزینه» بلیط قطارهاي شهري
 يهاوابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداريآهن شهرياتوبوسرانی و راه

 هاي یاد شده توزیعریزي کشور بین سیستمکشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه
 ریزي کشور باهائی که بین سازمان مدیریت و برنامهبراساس موافقتنامهگردد تامی

 هايسیستمگردد، براي حمایت ازنفع مبادله میسازمان شهرداریها با شهرداریهاي ذي
 ها به مصرف برسد.حمل و نقل عمومی، جمعی شهر

 
 داري کل که برحسب قوانین و مقررات مربوطهوجوه متمرکز در حسابهاي خزانه - 38ماده 

 شهرداریها وصول و واریزها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی به نامتوسط وزارتخانه
 سازماننامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور (گردد، براساس مفاد آیینمی

 ریزي کشور، به تصویب هیأتبرنامهور) و تأیید سازمان مدیریت وهاي کششهرداري
 گردد.هاي نیازمند و جدیدالتأسیس توزیع میرسد، بین شهرداريوزیران می

 هاي کشور تنظیم و بهگزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سازمان شهرداري
 در مجلس شوراي اسالمی تقدیمربطریزي کشور و کمیسیونهاي ذيسازمان مدیریت و برنامه

 گردد.می
 

 به شرح 1343,9,8) قانون تأمین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 2ماده ( - 39ماده 
 گردد :ذیل اصالح می

 ) بهاي%10عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد ( - 2ماده 



 گردد.آن تعیین می
 

 گذاري) از کل هزینه شماره%10ر موظف است به میزان ده درصد (وزارت کشو - 40ماده 
 برداريآنها به مرحله اجراء یا بهرهخودروهاي سواري در شهرهائی که سیستم قطار شهري

 داري کل واریز نماید، معادل مبالغرسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهمی
 شود در اختیارسنواتی منظور می در قوانین بودجهواریزي از محل ردیف خاصی که

 گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت وربط قرار میهاي ذيشهرداري
 هايجهت تأمین بخشی از هزینه اجرا یا جبران بخشی از هزینهریزي کشوربرنامه
 برداري خطوط قطار شهري همان شهر مصرف گردد.بهره

 موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شدهها سازمان شهرداري -تبصره 
 ربط در مجلسکمیسیونهاي ذيریزي کشور ودر این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه

 شوراي اسالمی ارائه نماید.
 

 هاي ملی هر دستگاه، قبل از انجام) از سرجمع اعتبارات طرح%5پنج درصد ( - 41ماده 
 گیرد تا حسباجرائی قرار مییار وزیر یا باالترین مقام دستگاهمراحل تخصیص در اخت

 هايربط در قالب شرح عملیات موافقتنامههاي ذيضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرح
 هاي عمرانی ملی جدید قبلپرداخت گردد. شروع عملیات اجرائی طرحمبادله شده تعهد و

 از تصویب مجلس شوراي اسالمی ممنوع است.
 

 دستگاههاي اجرائی که از اعتبارات جاري و عمرانی مربوط به پژوهشها - 42ماده 
 قانون محاسبات عمومی)4نمایند و همچنین شرکتهاي دولتی موضوع ماده (استفاده می

 و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات عمومی پژوهشی 1366,6,1کشور مصوب 
 ) از اعتبارات%20کنند، موظفند حداقل بیست درصد (میو یا مربوط به خود استفاده

 منحصراً تحقیقاتی مذکور را از طریق عقد قراردادهاي پژوهشی با دانشگاهها و
 شناسی، مؤسساتآموزش عالی دولتی و غیر دولتی، فرهنگستانها و بنیاد ایرانمؤسسات

 داشت، درمان و آموزشبههاي علوم، تحقیقات و فناوري وپژوهشی وابسته به وزارتخانه
 پزشکی و جهاد دانشگاهی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي یا اعضاي هیأت علمی

 و مؤسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند. اجازه دادهبا مجوز مدیریت دانشگاهها
 ) کل اعتبارات مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات%50درصد (شود پنجاهمی



 و دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون 1366,6,1شور مصوب کعمومی
 محاسبات عمومی کشور ونحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون

 هزینه گردد. دستگاههاي اجرائی 1364,11,19دیگر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب
 ماده مکلفندمذکور در صدر این

 در شهریور ماه هر سال گزارش مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و
 ریزي کشور نیز مکلف استبرنامهریزي کشور ارائه نمایند. سازمان مدیریت وبرنامه

 گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهاي مربوط مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید.
 هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت،وسط وزارتخانهنامه اجرائی این ماده تآیین

 تهیه و به تصویب هیأتریزي کشوردرمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه
 وزیران خواهد رسید.

 
 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در86متن مندرج در ماده ( - 43ماده 

 الف) درج و متن زیر به عنوان بند(ب) بهت عنوان بند(تح 1373,12,28موارد معین مصوب 
 گردد :) الحاق می86ماده (

 اي که بهنامهشود براساس آیینها و مؤسسات دولتی اجازه داده میبه وزارتخانه -ب 
 امور اقتصادي و دارائی بهریزي کشور و وزارتپیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه

 رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجودتصویب هیأت وزیران می
 اي وارد ننماید ووظایف مستمر و جاري آنها لطمهخود مشروط بر آن که به فعالیتها و

 تأثیر نامطلوبی نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت روز به مدت
 سال یا کمتر اجاره دهند.یک

 
 ریزي و توسعه استان موظف است پس از ابالغ بودجه مصوباي برنامهشور - 44ماده 

 ریزي استان و در چارچوببرنامهساالنه استان، براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و
 هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایراناهداف و سیاستهاي برنامه

 هاي ابالغی سازمان مدیریت ولعملها و دستوراو خط مشیدر سطح کشور و استان
 ها، دستگاههاي اجراییریزي کشور، اعتبارات عمرانی را بین فصول، برنامهبرنامه

 طرحهاي عمرانی به تفکیک هر شهرستان و اعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفکیکو
 برنامه و فصول هزینه توزیع نماید.

 ریاست کمیته)، نماینده سازمانرماندار (ریزي شهرستان متشکل از فکمیته برنامه



 اجرایی که مدیران کلدبیر کمیته) و عضویت رؤساي دستگاههايریزي (مدیریت و برنامه
 ریزي و توسعه استان هستند خواهد بود. فرمانداران موظف هستندآنها عضو شوراي برنامه

 جلس شوراي اسالمی بهکمیته از نمایندگان شهرستان در میک هفته قبل از تشکیل جلسات
 هاي عمرانی شهرستانها پس ازعنوان ناظر در جلسات دعوت به عمل آورند. پروژه

 ریزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجراییدر کمیته برنامهتصویب
 دبیرخانهریزي استان اعالم خواهد شد. وظیفهربط به سازمان مدیریت و برنامهذي

 ریزي استان است.ریزي و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت و برنامهشوراي برنامه
 

 به» خودیاري«اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان  - 45ماده 
 استانی، در روستاها ده درصدهاي نیمه تمامهاي کوچک جدید و تکمیل پروژهپروژه

 ) و در شهرهاي باالي پنجاه هزار%30درصد (ی) در شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر س10%(
 یابد.آنها به وسیله مردم تأمین شود، اختصاص می) که اعتبار%50نفر، پنجاه درصد (

 ریزي و تصویب شوراياعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
 گردد.استان بین شهرستانهاي استان توزیع میریزي و توسعهبرنامه

 
 هاي استانی ادارات کل و واحدهاي سازمانی هم سطح تابعهسازمان - 46ه ماد

 هایی غیر ازشهرستانها یاها و مؤسسات دولتی و مستقر در مراکز استانوزارتخانه
 ها یامراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه

 نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومی کشورازمؤسسه دولتی مربوط منظور شده است، 
 شوند.در حکم دستگاه اجرایی محلی محسوب می 1366,6,1مصوب 

 
 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي84) به ماده (5متن زیر به عنوان بند ( - 47ماده 

 گردد :الحاق می1373,12,28دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
 اد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزي و دستگاههاي تابعهدر راستاي ایج - 5

 چراي دام در مراتع، مبلغیشود از محل صدور و یا تجدید ساالنه پروانهاجازه داده می
 نزدرا معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (

 داري کل) واریز نماید.خزانه
 برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده وپروانه بهرهپروانه چرا ( - 1 تبصره

 پروانهبرداري با رعایت حقوق دارندگانواگذاري اراضی محدوده پروانه بهره



 هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت جهادنامهبرداري براساس آیینبهره
 هیأت وزیران خواهد رسید.ه تصویبریزي کشور بکشاورزي و سازمان مدیریت و برنامه

 چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در - 2تبصره 
 ) ارزش متوسط واحد%20شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد(پروانه جرم محسوب می

 داريانهنزد خزدامی در سال خواهد بود که پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (
 کل) واریز شود.

 
 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در27متن مندرج در ماده ( - 48ماده 

 الف) درج و متن زیر به عنوان بند (ب)تحت عنوان بند( 1373,12,28موارد معین مصوب 
 گردد :به این ماده الحاق می

 شود درآمدایران) اجازه داده میشرکت سهامی شیالت به وزارت جهاد کشاورزي ( -ب 
 انواع صید آبزي وحاصل از فروش صید و آالت و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق

 هاي ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.هاي آن و جریمهفرآورده
 باشود، باتوجه به وجوه واریزي به حساب درآمد عمومی متناسب به دولت اجازه داده می

 و احداث واحدهاي حفاظتنیاز دستگاه اجرایی فوق اعتبار الزم را جهت توسعه و تجهیز
 از منابع آبزیان و بازسازي ذخایر آبزي در لوایح بودجه منظور نماید.

 
 ) قانون اصالح قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از1به آخر ماده ( - 49ماده 
 گردد :عبارت زیر الحاق می1376,9,16ت مصوب هاي ضروري به کارکنان دولهزینه

 خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود.
 

 هرگونه فعالیت تجاري اعم از خرید و فروش کاالهاي داخلی و خارجی و صدور - 50ماده 
 ي این نوع فعالیتها توسطگذاري براسرمایهو ورود آن و نیز صدور مجوز سهمیه مشارکت

 ) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر30دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (
 فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است.دولتی که

 هاي موضوع این ماده صرفاً بایستی توسطصدور مجوز براي انجام فعالیت -تبصره 
 ربط صورت گیرد.ی ذيوزارتخانه یا مؤسسه دولت

 
 )1ر)، (ش) و (ت) به ماده (بندهاي زیر به عنوان بندهاي (ص)، (ق)، ( - 51ماده 



 الحاق 1373,12,28معین مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد
 شوند :می
 فروش به تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت براي -ص 

 سنگین اعم از سواري واستثناي معامالت با حق استرداد انواع خودروهاي سبک و
 آالت راهسازي و کشاورزي و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساختغیرسواري و ماشین

 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و1الف) ماده (بند (خارج از نصابهاي مذکور در
 به مأخذ ده در هزار براي خودروها 1373,12,28معین مصوب  مصرف آن در موارد

 موتورسیکلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار براي خودروها وو
 امور اقتصادي و دارائی کهموتورسیکلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت

 ازه وصول مالیات غیرمستقیم) قانون اج9) ماده (2) و (1هاي (هر ساله به تجویز تبصره
 مالك وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و 1374,7,16از برخی کاالها و خدمات مصوب
 یابد. در صورتی که به هر علت بهايگیرد، تغییر میموتورسیکلتهاي مذکور قرار می

 الذکر قید نشده باشدآالت مذکور در جداول فوق) ماشینR.R.Rیا ارزش سیف (فروش
 است.الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارایییین بهاي آن براي وصول حقتع

 شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفیبه سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه داده می -ق 
 داري کل واریزخزانهسازمان مذکور را به میزان قیمت تمام شده آنها وصول و به

 ان ثبت اسناد و امالك کشور که چاپ آنها برنماید. همچنین بهاي اوراق مصرفی سازم
 هاي تمام شده آنها توسط هیأتیبراساس قیمتعهده وزارت امور اقتصادي و دارایی است

 متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و رئیس
 و پس از وصول بهریزي کشور یا نمایندگان آنها تعیین مدیریت و برنامهسازمان

 گردد.داري کل واریز میخزانه
 ) ماده2سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است جریمه نقدي مقرر در بند ( -ر 
 سردفتران و دفتریاران دفاتردر خصوص 1354,4,25) قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 38(

 زدواج و طالق را براساساسناد رسمی و همچنین جریمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ا
 رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.وزیران میاي که به تصویب هیأتتعرفه

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطالعات -ش 
 رسدهیات وزیران میاي که به تصویبکاداستر) را براساس تعرفه برداري ثبتی (نقشه

 و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. وصول
 کاداستر)، دربرداري ثبتی (اعتبار مورد نیاز جهت تدارك و تجهیز و توسعه طرح نقشه



 توسط سازمان ثبت اسنادنامه اجرائی کهبینی و براساس آیینلوایح بودجه کل کشور پیش
 ویب هیات وزیرانریزي کشور تهیه و به تصو امالك کشور و سازمان مدیریت و برنامه

 رسد، قابل هزینه خواهد بود.می
 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورین امالك و -ت 

 تاریخ تصویب این قانون به شغلخودرو را بررسی و نسبت به تطبیق وضع آنها که تا
 تمدید پروانه اشتغال،مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور یا 

 رسد مبالغی وصول و به حساب درآمدهیات وزیران میاي که به تصویببراساس تعرفه
 داري کل) واریز نماید.نزد خزانهعمومی (

 
 شود درآمد ناشی از ارائه خدمات دربه وزارت امور خارجه اجازه داده می - 52ماده 

 شود وتشکیل میالمللی که در ایرانهاي بینزمینه برگزاري سمینارها و کنفرانس
 خدمات ارائه شده به نمایندگیهاي سیاسی و کنسولی خارجی مقیم ایران را از سازمانها و

 نزدخارجی وصول و به درآمد عمومی (هايدستگاههاي برگزار کننده و نمایندگی
 داري کل) واریز نماید.خزانه

 
 شود مازادجهاد کشاورزي اجازه داده میبه وزارت راه و ترابري و وزارت  - 53ماده 

 هايیا تولیدي کارخانهشکنمصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدي مراکز سرند و سنگ
 آالت مذکور را به اجاره واگذارآسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین

 واریز داري کل)نزد خزانهعمومی کشور (نمایند و وجوه حاصله را به حساب درآمد
 نمایند.

 
 وزارت راه و ترابري از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفی - 54ماده 

 زن در طولچراغهاي چشمکگیر،ها و چراغهاي ویژه نقاط مهبراي روشنائی و تهویه تونل
 راههاي کشور و همچنین مساجد بین راهی معاف است.

 
 ) قانون63) و (62ف است درآمدهاي موضوع مواد (هاي کشور مکلشرکت فرودگاه - 55ماده 

 را وصول 1373,12,28موارد معین مصوب وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در
 نماید و وجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقی نموده و در قالب بودجه مصوب سنواتی

 هزینه نماید.آن شرکت



 ي، شرکت فرودگاههاي کشور مکلف است متناسب باسازدر اجراي سیاستهاي خصوصی -تبصره 
 فرودگاهی را به آنها واگذار نماید.آمادگی بخشهاي خصوصی و تعاونی خدمات

 
 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي85به ماده (» تبصره«متن زیر به عنوان  - 56ماده 

 الحاق گردد:1373,12,28دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 
 مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائی و تصویب -تبصره 

 هیات وزیران قابل افزایش است.
 

 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در87متن مندرج در ماده ( - 57ماده 
 ) بهالف) درج و متن زیر به عنوان بند(بتحت عنوان بند( 1373,12,28موارد معین مصوب 

 گردد :آن الحاق می
 شود از مسافرانی که از مرزهاي هوایی، دریایی و زمینیبه دولت اجازه داده می -ب 

 دریافت و به حساب درآمد) ریال30 000باشند مبلغ سی هزار (عازم خارج از کشور می
 داري کل) واریز نماید.نزد خزانهعمومی (

 
 ت که حق انشعاب گاز مساجد، مدارس علوم دینی،شرکت ملی گاز ایران موظف اس - 58ماده 

 مربوط آن را براساس هرها و تکایا را رایگان محاسبه کند و هزینه گازحسینیه
 ) متوسط نرخ رایج محاسبه نماید.%50مترمکعب با پنجاه درصد (

 
 کنندگان شهري نفتهاي نفتی موظف است مشابه مصرفشرکت سهامی پخش فرآورده - 59ماده 

 سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را درید و گاز مایع مورد نیاز روستائیان را درسف
 شعاع پنج کیلومتري محل زندگی آنان به قیمت رسمی تأمین نماید.

 
 سازمان ثبت احوال کشور موظف است به ازاي کلیه خدمات ویژه سجلی و صدور - 60ماده 

 دریافت و به حساب درآمد عمومیانکارت شناسائی مبالغی را به شرح زیر از متقاضی
 داري کل) واریز نماید.نزد خزانه(
 ) ریال.50 000تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار ( - 1
 ) ریال.100 000تغییر سن یکصد هزار ( - 2
 ) ریال.20 000حل اختالف سند سجل بیست هزار ( - 3



 ) ریال.5 000الصاق عکس پنج هزار ( - 4
 ) ریال.10 000هی تجرد ده هزار (صدور گوا - 5
 ) ریال.50 000صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار ( - 6
 ) ریال.100 000صدور دومین شناسنامه المثنی یکصد هزار ( - 7
 ) ریال.2 500صدور کارت شناسائی دو هزار و پانصد ( - 8
 ) ریال.10 000صدور شناسنامه ده هزار ( - 9
 

 هاي پژوهشی، اعتبارظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت پروژهبه من - 61ماده 
 رسد،بودجه ساالنه به تصویب میطرحهایی که تحت عنوان طرح ملی تحقیقات در قوانین

 ریزي کشور برايبنا به پیشنهاد دستگاههاي اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه
 بد تا در اختیار دستگاههاي اجرایییاپژوهشی ملی اختصاص میاجراي طرحهاي مشخص

 ریزي کشور،ربط قرار گیرد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهذي
 مصرف برسد. مانده اعتبار تخصیص یافته به هر دستگاه اجرایی مشمول، قابل انتقالبه

 است.به سال بعد بوده و صرفاً در قالب موافقتنامه مربوط قابل هزینه
 توانند از اعتبارات ایندانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می

 نمایند.هاي علمی و صنعتی ایران استفادهتبصره از طریق سازمان پژوهش
 ریزي کشور،نامه اجرایی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهآیین

 پزشکی به تصویب هیأتهداشت، درمان و آموزشوزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت ب
 وزیران خواهد رسید.

 
 وزارت نیرو مکلف است انرژي برق تولیدي توسط نیروگاهها و تولیدکنندگان - 62ماده 

 خریداري نماید. نرخ تضمینی به پیشنهادبخشهاي خصوصی و دولتی را با قیمتهاي تضمینی
 ویب شوراي اقتصاد خواهد رسید. در مورد نرخریزي کشور به تصسازمان مدیریت و برنامه

 هاي مثبت زیستهاي نو باتوجه به جنبههاي غیر دولتی از منابع انرژيبخشبرق تولیدي
 منظور تشویقهاي ناشی از عدم مصرف منابع انرژي فسیلی و بهجوییمحیطی و صرفه

 اعات اوج و عاديگذاري در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت براي سسرمایه
 )450باري حداقل چهارصد و پنجاه (کم) ریال و براي ساعات650حداقل ششصد و پنجاه (

 روز) در محل تولید مورد عمل قرار گیرد.حداکثر چهار ساعت در شبانهریال (
 



 ) قانون توزیع عادالنه آب مصوب24متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ( - 63ماده 
 گردد :لحاق میا 1361,12,16

 اي و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاري حقشرکتهاي آب منطقه -تبصره 
 متناسب با سهم آب تخصیصی، حقبرداشت جدید آب تحت پوشش طرحهاي تأمین و انتقال آب،

 اشتراك دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و
 طرحهاي عمرانی مربوط با اولویت نگهداري و مرمتشور براي اجرايریزي کبرنامه
 برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.هاي آبی در دست بهرهسازه
 نامه اجرایی این قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پیشنهاد مشترك سازمان مدیریتآیین

 خواهد رسید.ریزي کشور و وزارت نیرو به تصویب هیأت وزیرانو برنامه
 

 ریزيشود که به منظور برنامهبه سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می - 64ماده 
 شکارچیان نسبت به صدوربرداري از شکارگاهها در قبال دریافت وجه ازدر امر بهره

 دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید. تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفکیک
 پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویبزنی بهزنی و ساچمهولههاي گلدفترچه

 هیأت وزیران خواهد رسید.
 

 ریزي کشور موظف است هر ساله مبلغی را در الیحهسازمان مدیریت و برنامه - 65ماده 
 اعتبار فروشنده ومهندسی (بودجه ساالنه براي اعطاي اعتبار صدور خدمات فنی و

 التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپردهو همچنین مابهاعتبار خریدار) 
 گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود ومنظور میدولت نزد بانک توسعه صادرات

 ریزياي خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهنامهکارمزد براساس آیین
 رات غیر نفتی به تصویب هیأت وزیران خواهدهماهنگی شوراي عالی توسعه صادکشور با

 رسید.
 

 اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه ساالنه براساس قانون - 66ماده 
 آموزش عالی و تحقیقاتی مصوبنحوه انجام امور مالی و معامالتی دانشگاهها و مؤسسات

 ی اجرا و تطابق با قانونباشد. چگونگنامه آن قابل هزینه میو آیین 1369,10,18
 امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت والذکر، تشکیل و ترکیب هیأتفوق

 ریزي کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.برنامه



 
 شود در قبال ارائهشناسی اجازه داده میبه فرهنگستانها و بنیاد ایران - 67ماده 

 نتایج تحقیقات علمی وايتکثیر و تجهیزات رایانهامکانات و خدمات خود مانند چاپ، 
 فنی و اطالعات تولیدي و اطالعات بانکهاي اطالعاتی و کتب و نشریات و نوارهاي صوتی و

 متقاضیان، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصیهاي فشرده بهتصویري و صفحه
 ر درآمد اختصاصی درواریز نمایند. معادل وجوه واریزي مذکور از محل اعتبا

 بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت.سنواتی پیشبودجه
 

 ریزيشود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهبه دولت اجازه داده می - 68ماده 
 ناشی از اصالح ساختار اداريهاي دولتیکشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه

 انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ و کاهش نیروي
 ها و خدماتو مقررات در زمینه میزان جرائم، تعرفهریالی مشخص مندرج در قوانین

 هاي توسعه اقتصادي،دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه
 و مراتب را ابالغ نماید. فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اقداماجتماعی و

 
 ها، مؤسساتاي که براي استفاده وزارتخانهکلیه اراضی، امالك و ابنیه - 69ماده 

 تصریح نام یا تابعدولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا
 مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن

 متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیتشودزارتخانه، مؤسسه خریداري شده یا میو
 آنها نام دولت جمهوري اسالمی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا

 بردار در هر مورد به عهده هیأتتغییر دستگاه بهره گردد.مؤسسه مربوط درج می
 ق، مدارك موجود مرتبط با این اموال در اختیارباشد. کلیه اسناد، سوابوزیران می
 گیرد و در خصوصاداره کل اموال دولتی) قرار میاقتصادي و دارائی (وزارت امور

 )89ماده (واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذکور مطابق بند (ب)
 این قانون اقدام خواهد شد.

 نابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها براياراضی ملی و دولتی و م - 1تبصره 
 باشد واشخاص غیر دولتی در اختیار آنها میواگذاري جهت مصارف عمومی یا اختصاصی

 ) و31تاکنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزي موضوع مواد (
 اراضی در حکومت جمهوري قانونی اصالح الیحه قانونی احیاء و واگذاري) الیحه32(



 زمین شهري مصوبشوراي انقالب و اراضی موضوع قانون 1359,1,21اسالمی ایران مصوب 
 تابع مقررات مربوط است و چنانچه دستگاههاي اجرایی، نیروهاي مسلح و 1366,6,2

 ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین وسازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم
 خاص است براي نیازهاي عمومی و عمرانی و یا عوض آن نیاز به این اراضی داشته مقررات

 رسد با رعایت مفاد این ماده به صورتتصویب هیأت وزیران میباشند در حدي که به
 بالعوض در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

 ر و) قانون مذکو32) و (31در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهاي مواد (
 اند چنانچه درگردیدههیاتهاي واگذاري زمین مشروط بر آنکه مطابق طرح مصوب احیاء

 داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قرار گرفته و مالکیت اراضی به وزارت مسکن و
 است وزارت مسکن و شهرسازي و سازمانهايشهرسازي یا سازمانهاي تابعه منتقل گردیده

 راضی را با قیمت کارشناسی روز بدون لحاظ کردن ارزش افزودهتابعه مکلفند اسناد این ا
 گذاران به آنها منتقل نمایند.گذاري انجام شده توسط سرمایهسرمایهناشی از
 فروش و واگذاري امالك و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار - 2تبصره 

 وزیران است مگر آنکه موردیأتشرکتهاي دولتی قرار داده است نیز موکول به تصویب ه
 ها ونیاز دستگاههاي این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه

 گیرد.مؤسسات دولتی قرار می
 نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیرمنقول طرحهاي عمرانی موضوع - 3تبصره 
 ها وکه مجري آن وزارتخانه 1366,6,1) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب113ماده (

 باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود.موسسات دولتی می
 برداري، چگونگی تنظیم سند عرصه و اعیان امالك وبردار، بهرهتعیین بهره - 4تبصره 

 هاينامهشده است با رعایت وقفاراضی که براي استفاده دولت و یا موسسات دولتی وقف
 بات مقرر در این ماده خواهد بود.مربوط تابع ترتی

 واگذاري حق استفاده از اراضی و امالك این قانون به نهادها و مؤسسات - 5تبصره 
 هیأت وزیران در جهت تحققالمنفعه با تصویبعمومی غیر دولتی و مؤسسات خیریه و عام

 پس از پذیر خواهد بود.هاي پنج ساله و قوانین مربوط امکاناهداف و احکام برنامه
 مربوط و تصویب هیأت وزیران، ملک یا زمین موردرفع نیاز آنها به تشخیص وزارتخانه
 واگذاري به دولت اعاده خواهد شد.

 چنانچه امالك و اراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوري و فروش - 6تبصره 
 ستگاههاي دولتیاست، مورد نیاز داموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفته



 باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام اجرائی دستگاه مستقل و تصویب
 گیرد.شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار میهیأت وزیران و با رعایت

 سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی مکلف است براي تسهیل در اجراي این ماده
 نماید.قول در اختیار خود را به هیأت دولت ارائهفهرست اموال غیر من

 عدم اجراي این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف - 7تبصره 
 شود.غیرمجاز در اموال دولتی محسوب می

 به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختالفات مربوط به - 8تبصره 
 شرکتهاي دولتی وها، مؤسسات دولتی،وزارتخانه ها، تأسیسات و اراضیساختمان

 شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر
 هاي مختص اوایلگذشته براساس نیازها و ضرورتدولتی، نیروهاي نظامی و انتظامی که در

 افقت متصرف پیشین یا باانقالب اسالمی و جنگ تحمیلی، بدون اخذ مجوز قانونی و مو
 باشد کمیسیونیآن تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفان پیشین میموافقت

 و شهرسازي،االختیار وزراي امور اقتصادي و دارائی، مسکنمرکب از نمایندگان تام
 االختیار وزراء یاریزي کشور و نماینده تامجهاد کشاورزي، سازمان مدیریت و برنامه

 اختالف با مسؤولیت معاونت حقوقی و اموراالترین مقام اجرائی دستگاههاي مستقل طرفب
 مجلس رئیس جمهور تشکیل گردد.

 اجراي حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیروهاي مسلح
 خواهد بود. آراي صادرهزیرنظر مقام معظم رهبري است با رعایت نظر موافق آن مقام

 االجراء است. در صورت عدمربط الزمالذکر براي دستگاههاي اجرائی ذيکمیسیون فوق
 ربط،به هر دلیل توسط دستگاههاي اجرایی ذياجراي آراء مذکور در مهلت تعیین شده

 ریزي کشور مکلف است معادل ارزش قیمت روز مایملک مورد تصرفسازمان مدیریت و برنامه
 هايون مذکور بر حسب مورد، بدون الزام به رعایت محدودیتپیشنهاد کمیسیرا بنا به

 کسر و به بودجهجابجایی در بودجه جاري و عمرانی، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور
 نفع اضافه نماید.دستگاه اجرایی ذي

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، اسناد اراضی و امالك دولتی را براساس - 9تبصره 
 نیاز به اخذ نظر سازماناعالم وزارت امور اقتصادي و دارائی و بدون این قانون و یا

 متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصالح و سند جدید صادر
 درجه اعتبار ساقط خواهد بود.نماید. با صدور سند جدید، اسناد قبلی ازمی

 ست بانک اطالعاتی جامع از اراضی ووزارت امور اقتصادي و دارائی موظف ا - 10تبصره 



 اي تهیه و در اختیاررایانهامالك دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات
 دستگاههاي اجرایی قرار دهد.

 
 به منظور بازسازي صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استانداردهاي - 70ماده 

 سازي، گازپرکنی وذخیرهر مراحل انتقال،ملی و اجباري و عدم دریافت هرگونه یارانه د
 کنندگان نهایی، ارائه نرخ خدماتتوزیع گاز مایع اعم از باظرف و بدون ظرف به مصرف

 در سراسر کشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و باگاز مایع توسط شرکتهاي توزیع کننده
 می شهر و روستا بهکنندگان و تولیدکنندگان و شوراي اسالنظارت سازمان حمایت مصرف

 آید.درمیاجراء
 

 شود بههاي نفتی ایران اجازه داده میبه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده - 71ماده 
 نفت گاز وهاي نفتی به جز (فرآوردههاي ملی، قیمتمنظور حفظ و صیانت از سرمایه

 س قیمتهاي جهانینفت سفید، نفت کوره و بنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور) را براسا
 صالح کشور تعیین و به فروش برساند.و با رعایت صرفه و

 
 ) بند (ج) ماده واحده2مبانی و فاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جزء ( - 72ماده 

 بازرگانی و مالیات انواع خودروها وقانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی و سود
 به نسبت 1371,10,2اخت داخل و قطعات آنها مصوب سازي وارداتی و سآالت راهماشین

 یابد.میچهار برابر افزایش
 گردد و بار مالیمالیات فروش خودروهاي سواري حذف می 1381از ابتداي سال  - 1تبصره 

 ) این ماده2منظور شده در تبصره (ناشی از آن با تعدیل نرخ سود بازرگانی مربوطه
 تأمین خواهد شد.

 اي تنظیم نماید که موجبات تشویقولت مکلف است سود بازرگانی را به گونهد - 2تبصره 
 آورد و حداقل سود بازرگانی به میزانافزایش ساخت داخلی قطعات خودرو سواري را فراهم

 ) براي%10) و حداقل ده درصد (RRR R.R.R) براي مجموعه قطعات وارداتی (%60شصت درصد (
 خت داخلی منظور نماید.) سا%50پنجاه درصد (خودرو با

 به میزان درصد سهم ساخت داخلی با تأیید وزارت صنایع و معادن سود - 3تبصره 
 بازرگانی تعیین شده متناسباً کاهش خواهد یافت.

 



 به شرح ذیل اصالح 1346,4,12نامه مالی شهرداریها مصوب ) آیین32ماده ( - 73ماده 
 شود :می

 شود تا مطالبات خود را با اقساطکشور اجازه داده میبه شهرداریهاي کل  - 32ماده 
 شهردار به تصویب شورايحداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد

 رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیهاسالمی شهر مربوطه می
 کلیه بدهی مؤدي خواهد بود.

 
 هاين بودجه سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران و تبصرهقانون نحوه تأمی - 74ماده 

 گردد:به شرح زیر اصالح می 1378,2,12آن مصوب 
 ) از درآمدهاي وصولی%4شهرداري تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهار درصد (

 قالب بودجه ساالنه به تصویبخود را براي امور فرهنگی، هنري و ورزشی اختصاص و در
 ند. پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد.برسا

 
 هاي آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است درباتوجه به وجود دوره - 75ماده 

 طبیعی، منابع آب و عمران شهري وهاي کشاورزي، منابعهاي جدید فصلگذاريسرمایه
 باهاي آبیاري (ها، اصالح روش، مهار آبهاي آب شهري و روستائی)برنامهروستائی (

 دولتی) و تقویت نظام بیمه محصوالت کشاورزي، کشور را برايهاي غیرهمکاري بخش
 مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید.

 
 الیه حریمهاي برق ، آب ، گاز و مخابرات در منتهیاجراي خطوط و شبکه - 76ماده 

 تاسیسات راه لطمه وارد نکندترابري در صورتی که به راهها با هماهنگی وزارت راه و
 باشد.بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می

 
 کل کشور براساس نظام جدید بودجه 1381با توجه به ارائه قانون بودجه سال  - 77ماده 

 به منظور هماهنگی بینبندي دریافتها و پرداختهاي دولت،ریزي و تغییر نظام طبقه
 برده شده در نظام جدید با تعاریف مندرج در قوانین موجود مالی و تعاریف بکار

 1351,12,10برنامه و بودجه کشور مصوب ) قانون1محاسباتی، تعاریف زیر به ماده (
 گردد:اضافه می

 هاي بخش دولتی است.ها منهاي ارزش کل بدهیمنظور ارزش کل دارائی -ارزش خالص 



 و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش منظور آن دسته از داد -درآمد 
 دهد.می

 منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص -اعتبار هزینه 
 دهد.را کاهش می

 اي است که طیهاي تولید شده یا تولید نشدهمنظور دارایی -اي هاي سرمایهدارایی
 رود.تولید کاال و خدمات بکار میمدت بیش از یکسال در فرآیند 

 هایی است که در فرآیند تولید حاصل گردیدهمنظور دارایی -هاي تولید شده دارایی
 موجودي انبار و اقالمهاي ثابت،است. دارایی تولید شده به سه گروه عمده دارایی

 شود.گرانبها تقسیم می
 است که طی مدت بیش از یکسالاي هاي تولید شدهمنظور دارایی -هاي ثابت دارایی

 شود.بطور مکرر و مستمر در فرآیند تولید به کار برده می
 منظور کاالها و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش، -موجودي انبار 

 شوند.استفاده در تولید و یا سایر مقاصد در آینده نگهداري می
 قابل مالحظه است که نه به منظور تولید و منظور اقالمی با ارزش -اقالم گرانبها 

 کتب خطی، فلزاتمانند تابلو،شود. (مصرف، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداري می
 گرانبها)
 هاي مورد نیاز تولید است که خودشان تولیدمنظور دارایی -هاي تولید نشده دارایی
 مانند زمین و ذخایر معدنی)اند. (نشده

 نظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تحقق بخشیدن به هدفهايم -فعالیت 
 مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوطشود و منابعساالنه برنامه طی یک سال اجرا می

 گردد.به هزینه تأمین می
 منظور اعتبار مجموعه عملیات و خدمات -اي هاي سرمایهاعتبار طرح تملک دارایی

 اجتماعی که توسط دستگاهکه براساس مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادي ومشخصی است 
 شود طی مدت معین و با اعتبار معین براي تحقق بخشیدن به هدفهاياجرائی انجام می
 گذاري ثابت یا مطالعه براي ایجاد داراییسرمایهساله به صورتبرنامه توسعه پنج

 ز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملکگردد و منابع مورد نیااي اجرا میسرمایه
 شود و به دو نوع انتفاعی و غیرانتفاعی تقسیماي تأمین میسرمایههايدارایی

 گردد.می
 



 دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه ساالنه کل کشور، - 78ماده 
 بودجه دستگاههاي اجرائی را ابالغ نماید.

 ايائی مکلفند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهاي سرمایهدستگاههاي اجر
 عملیات مربوط به طرحهايریزي کشور موافقتنامه شرحتوسط سازمان مدیریت و برنامه

 اي جدید مندرج در قوانین بودجه ساالنه را براي مبادلهتملک دارائیهاي سرمایه
 کشور ارسال نمایند و سازمان مدیریت ويریزموافقتنامه به سازمان مدیریت و برنامه

 ریزي کشور نیز موظف است ظرف مدت یک ماه موافقتنامه مذکور را بررسی، اصالح وبرنامه
 دلیل اعاده نماید.ابالغ و یا با ذکر

 ریزي کشور مکلفند موافقتنامه شرحکلیه دستگاههاي اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه
 ابالغی سازمان مدیریت واي را براساس فرمهايبارات هزینهفعالیتهاي مربوط به اعت

 ریزي کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازمان مذکور موظف است نسبت بهبرنامه
 مذکور جهت اصالح اقدام نماید.تأیید و ابالغ و یا اعاده موافقتنامه

 
 ها ونه وزارتخانهها و فصول هزیافزایش اعتبار هزینه هریک از برنامه - 79ماده 

 ها و فصولدیگر برنامهمؤسسات دولتی منظور در قوانین بودجه ساالنه، از محل کاهش
 اي آن دستگاه تغییريربط، مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینههزینه دستگاه ذي

 به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی و)%30درصد (حاصل نشود حداکثر تا سی
 باشد دانشگاهها و مؤسسات آموزشریزي کشور مجاز میمان مدیریت و برنامهتأیید ساز

 آوري و بهداشت، درمان وهاي علوم، تحقیقات و فنوابسته به وزارتخانهعالی و پژوهشی
 نمایند ومیآموزش پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه و طرح، تنظیم و اجرا

 انون تشکیل هیأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزشکنند و تابع قتخصیص دریافت می
 عالی انقالب فرهنگی و قانون نحوه انجام امورشوراي 1367عالی و پژوهشی مصوب سال 

 1369,10,18مالی و معامالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 
 باشند.هاي مربوطه مینامهشوراي اسالمی و آیینمجلس

 پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت از شمول محدودیتهاي این ماده مستثنی تأمین و
 باشد.می

 ، خزانه مکلف1354,3,8) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوري مصوب 11در اجراي ماده (
 دوره را از تخصیص اعتبار آن دورهاست به تقاضاي سازمان مذکور، کسور مربوط به هر

 گی کشوري پرداخت نماید.برداشت و به صندوق بازنشست



 
 شود در موارد لزوم حداکثر تابه دستگاههاي اجرائی مرکزي اجازه داده می - 80ماده 

 ادارات تابعه در استانها کهاي مصوب خود را به) از اعتبارات هزینه%10درصد (ده
 مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر

 ربط توسطباالترین مقام دستگاه اجرائی مرکزي ذيمورد بنا به پیشنهاد وزیر یا
 ریزي کشور از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسبسازمان مدیریت و برنامه

 اي دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهدفصول هزینه به اعتبارات هزینهبرنامه و
 شد.

 
 آالت، قطعات یدکیبه تهیه به موقع مصالح، تجهیزات، ماشین به منظور کمک - 81ماده 

 اي با تأیید سازماندارائیهاي سرمایهمورد نیاز پیش بینی شده در طراحی طرحهاي تملک
 ) اعتبارات مصوب طرحهاي تملک%5ریزي کشور تا میزان پنج درصد (مدیریت و برنامه
 اي مصوبرات تملک دارائیهاي سرمایه) اعتبا%10درصد (و دهاي ملیدارائیهاي سرمایه

 حسبشود و دستگاههاي اجرائیاستانی، جهت خرید لوازم و مصالح فوق اختصاص داده می
 مورد مکلفند پس از تحویل کاالها و مصالح خریداري شده به پیمانکاران، هزینه تمام

 صورت وضعیتخواهد شد از بینینامه این ماده پیششده آنها را به میزانی که در آیین
 گردد.التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میکسر و مابه

 
 ربط و یا باالترینشود براساس پیشنهاد وزیر ذيبه دولت اجازه داده می - 82ماده 

 حسب مورد، دستگاهریزي کشورمقام دستگاه اجرائی و تأیید سازمان مدیریت و برنامه
 اي ملی مندرج درملک دارائیهاي سرمایههائی از طرحهاي تاجرائی تمام یا پروژه

 قوانین بودجه ساالنه را تغییر دهد.
 

 ها و مؤسسات دولتی و آموزشی و پژوهشی مجازند سهم ادارات ووزارتخانه - 83ماده 
 اي و تملکمربوط اعم از هزینهواحدهاي سازمانی مذکور از محل اعتبارات مصوب

 اختصاصی یا اعتبارات اختصاص یافته از محل اي و از محل درآمدهاي سرمایهدارائی
 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب75مطابق ماده (ردیفهاي متفرقه قانون بودجه را

 ربط ابالغ نمایند.به واحدهاي ذي 1366,6,1
 در موارد مذکور و همچنین دیگر مواردي که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر



 طرحهاي تملکهائی از هر یک ازاجرائی تمام یا پروژهقوانین و مقررات، عملیات 
 اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائی یا نیروهاي مسلح جمهوريدارائیهاي سرمایه

 یا واحد سازمانی گیرنده اعتبارشود، دستگاهاسالمی ایران واگذار و ابالغ اعتبار می
 هايرح فعالیتهاي موافقتنامهبه عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس ش

 ابالغی تخصیص یافته عمل نماید.متبادله در حدود اعتبارات
 

 ) این قانون و سازمان صدا و سیماي2به شرکتهاي دولتی مشمول ماده ( - 84ماده 
 مربوط نسبت به فروش اموالشود با رعایت مقرراتجمهوري اسالمی ایران اجازه داده می

 خود به استثناي خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش منقول مازاد بر نیاز
 و 1310,12,26) قانون ثبت اسناد و امالك مصوب 14) و (12)،(11آگهی ثبتی موضوع مواد (

 قیمت و آگهی ثبت شرکتها) بطور نقد یا اقساط اقدام نمایند.اصالحات بعدي (
 

 ـ 85ماده 
 اد دستگاههاي اجرائی و تأیید سازمان مدیریت وشود به پیشنهاجازه داده می -الف 

 اي مندرج دردارائیهاي سرمایهریزي کشور تفکیک اعتبارات فصول طرحهاي تملکبرنامه
 قوانین بودجه ساالنه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصالح موافقتنامه تغییر

 یابد.
 کیالت، جابه جایی وظائف بینشود متناسب با تغییر تشبه دولت اجازه داده می -ب 

 پیشنهاد سازمان مدیریت ودستگاههاي اجرائی و تغییر در تقسیمات کشوري براساس
 اي مصوب را تغییراي و تملک دارائیهاي سرمایهریزي کشور، اعتبارات هزینهبرنامه
 دهد.

 تی درربط این تبصره بایسهرگونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجراي مفاد ذي -ج 
 هاي اصالحی درج گردد.موافقتنامه

 
 التفاوت واریزي سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بهمابه - 86ماده 

 دارينزد خزانهعمومی (درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههاي اجرایی که به درآمد
 باشد.گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمیکل) واریز می

 
 ) این قانون مکلفند که تمام طرحها و2رکتهاي دولتی موضوع ماده (ش - 87ماده 



 )8 000 000 000میلیارد (گذاري از محل منابع داخلی بیش از هشتهاي سرمایهپروژه
 ریال خود را، براي یک بار به تأیید شوراي اقتصاد برسانند.

 
 ر اصول بیست و نهمدر اجراي وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور د - 88ماده 

 نمودن حجم وایران و به منظور منطقی) قانون اساسی جمهوري اسالمی30ام () و سی29(
 اي و بهبود ارائه خدمات به مردم و جلباندازه دولت و کاهش تدریجی اعتبارات هزینه

 دولتی و توسعه اشتغال و صرف بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت اصولمشارکت بخش غیر
 اسالمی ایران و مصالح) قانون اساسی جمهوري30ام () و سی29)، بیست و نهم (3م(سو

 دار ارائه خدمات اجتماعی،ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتی که عهدهعامه، وزارتخانه
 اي، آموزش عمومی، تربیت بدنی،آموزش فنی و حرفهفرهنگی، خدماتی و رفاهی از قبیل

 سرپرست،سالمندان، معلولین و کودکان بیدرمان، توانبخشی، نگهداري از 
 عمومی، مراکز فرهنگی و هنري، خدمات شهري و روستائی، ایرانگردي وهايکتابخانه

 هايکاهش حجم تصديباشند مجازند براي توسعه کمی و کیفی خدمات خود وجهانگردي می
 دولت براساس مقررات و ضوابط این ماده اقدامات ذیل را انجام دهند :

 اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات براساس مفاد این ماده -لف ا
 الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونیهاي فنی و اخالقیبایست صالحیتباشند میمی
 ربط داشته باشند.ذي
 ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش؛ خرید خدمات از بخش -ب 

 شود.واگذاري مدیریت بخش غیر دولتی انجام میغیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی و
 دستگاههاي اجرائی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از -ج 

 و با پرداخت هزینه سرانه») الف«موضوع بندهاي موجود در بخش غیر دولتی(ظرفیت
 و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند.خدمات، نسبت به خرید خدمات 

 هاي الزم ازبراي ایجاد و توسعه اینگونه واحدها، دولت موظف است حمایت -تبصره 
 تسهیالت وجوه اداره شدهقبیل واگذاري زمین، ارائه خدمات زیر بنائی و استفاده از

 گردد اقدام نماید.نی میبیطبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش
 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و64در اجراي بند (ب) ماده ( -د 

 مجازند مراکز و واحدهايفرهنگی جمهوري اسالمی ایران، دستگاههاي مشمول این ماده
 تمام خود را به صورت اجاره به اشخاصخدماتی، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه

 واگذار نمایند.الف)حقوقی موضوع بند ( حقیقی و



 الف)در اجراي این بند، رعایت اولویتهاي زیر مشروط به رعایت بند ( - 1تبصره 
 الزامی است :

 نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها. -
 شوند.المنفعه که براساس مجوزهاي قانونی تشکیل شده یا میمؤسسات عام -
 ي متشکل از کارکنان دستگاه واگذار کننده، مشروط بر قطع رابطه استخدامینهادها -

 آنها با دستگاه دولتی.
 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. -

 باشند مشمول حکم اینواگذاري بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی می - 2تبصره 
 گردد.بند نمی
 باشد. درشوند ممنوع میگذار میتغییر کاربري مراکز و واحدهائی که وا - 3تبصره 

 ارزش افزوده ناشیالتفاوتموارد استثنایی با ذکر دالئل موجه و پس از دریافت مابه
 ربط واز تغییر کاربري به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دستگاه اجرائی ذي

 تصویب هیأت وزیران بالمانع است.
 ي کلیه اموال منقول و غیرمنقول درگذارتعیین میزان اجاره و قیمت - 4تبصره 

 متوسط نظر سه نفر کارشناسواحدهاي مشمول این بند با لحاظ نمودن کاربري آنها براساس
 گیرد.رسمی دادگستري صورت می

 هاي کثیراالنتشار براياجراي این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه - 5تبصره 
 خواهد شد.اطالع عموم از شرایط دستگاه اجرائی انجام 

 توانند براساس قرارداد منعقده با نهادهاي عمومیدستگاههاي مشمول این ماده می -هـ
 از پرسنل منفک شده از دستگاهالمنفعه، تعاونیهایی کهغیر دولتی، مؤسسات عمومی عام

 باشند، مدیریت واحدهايالف) میاجرائی تشکیل شده است و واجد شرایط مذکور در بند (
 دولت بر اموال منقول و غیرمنقول به آنها واگذار نمایند. درحفظ مالکیت خود را با

 این صورت این واحدها براساس ضوابط حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد.
 مسؤولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد - 1تبصره 

 باشد.می
 ها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههاي اجرائیاینگونه واحد - 2تبصره 

 ز)ربط براساس بند (توسط مراجع ذيهاي مصوبنمایند براساس تعرفهربط دریافت میذي
 این ماده خدمت نمایند.

 طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي - 3تبصره 



 ) از کارکنان شاغل را%50درصد (در آن واحدها حداقل پنجاهکارکنان براي ادامه خدمت 
 به عنوان مأمور بپذیرد و حقوق و مزایاي آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید. بقیه

 ربط اشتغال خواهند یافت.دستگاه ذيکارکنان در سایر واحدهاي
 ت بر اینگونهتعیین سیاستهاي اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دول -و 

 ربط انجام خواهد شد.ذيواحدها با رعایت قوانین مربوطه توسط باالترین مقام دستگاه
 الذکر مطابق ضوابط قانونیهاي غیر دولتی فوقتعرفه ارائه خدمات توسط بخش -ز 

 مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیرگردد و در مواردي که ضابطه قانونیمربوط تعیین می
 ربط به تصویب شوراي اقتصاد خواهد رسید.ترین مقام دستگاه اجرائی ذيو یا باال

 هاي دولت، برنامههاي جاري و حجم تصديدولت موظف است به منظور کاهش هزینه -ح 
 جوئی درهاي کمی و میزان صرفههدفاجرائی این ماده را حسب وظایف مربوط، شامل

 ها به بخش غیر دولتی راپرداخت یارانههاي دولتی و میزان اعتبار مربوط براي هزینه
 سنواتی منظور نماید.همه ساله در لوایح بودجه

 داري کل واریزکلیه درآمدهاي دستگاههاي دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه -ط 
 گردد.می
 نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت وآیین -ي 

 رسد.تصویب هیأت وزیران میربط تهیه و بهبا همکاري دستگاههاي ذيریزي و برنامه
 

 شود :ها و موسسات دولتی اجازه داده میبه وزارتخانه - 89ماده 
 اي نیمه تمام و خاتمه یافته غیر مورد نیازهاي تملک دارائیهاي سرمایهپروژه -الف 

 سازمان مدیریت وز تأییدو مصالح و تجهیزات مازاد طرحهاي خاتمه یافته را پس ا
 ریزي کشور و با رعایت مقررات مربوط، به طور نقد یا اقساط از طریق مزایدهبرنامه

 نزدوجوه حاصل را به درآمد عمومی (طبق قوانین و مقررات مربوطه به فروش رسانده و
 میداري کل) واریز نمایند. این حکم شامل شرکتهاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي عموخزانه

 شود.میغیر دولتی نیز
 ها،حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نیاز دستگاههاي وابسته به وزارتخانه -ب 

 ریزي کشور ومدیریت و برنامهمؤسسات و سازمانهاي دولتی در مرکز به پیشنهاد سازمان
 تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و

 ریزي بالعوض به دستگاههاي دولتی نیازمندبرنامهریزي استان و تصویب شوراينامهبر
 واگذار گردد.



 
 - 90ماده 
 شود براساس پیشنهاد مشترك وزارت کشور و سازمانبه دولت اجازه داده می -الف 

 اجرایی را متناسب با واگذاريریزي کشور اعتبارات مصوب دستگاههايمدیریت و برنامه
 لیت مدیریت شهري به شهرداریها، از اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط کسر و درفعا

 ربط قرار دهد.اختیار شهرداري ذي
 ریزي کشور مکلف استهاي توسعه، سازمان مدیریت و برنامهبا رعایت احکام برنامه -ب 

 بهفعالیتهاي دستگاههاي اجرائی با تصویب هیأت دولت، متناسب با واگذاري هر یک از
 شوراهاي اسالمی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربوط را کسر و در

 ربط قرار دهد.دهیاریهاي ذياختیار شوراي اسالمی روستا یا
 ) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در55رعایت مفاد اصل پنجاه و پنجم ( -تبصره 

 مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی است.
 

 بینی شدههاي پیششود از محل بودجهبه دستگاههاي اجرائی اجازه داده می - 91ماده 
 میراث فرهنگی کشور، داراي ارزشدر این قانون، ساختمانهائی را که به تشخیص سازمان

 فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هستند و
 شخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداري و با نظارتتساختمانهاي حریم آنها طبق

 برداري از آنها اقدامسازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، تجهیز و بهره
 نمایند.

 هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي موظفند بابراي تحقق این هدف، وزارتخانه
 تأمین زمین جایگزین برايبهتقاضاي دستگاه اجرائی خریدار و موافقت فروشنده نسبت 

 اجراي این حکم و تملک امالك و ساختمانهاي موضوع این ماده با دریافت بهاي عادالنه
 اقدام نمایند.

 
 ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه دادهبه سازمان پژوهش و برنامه - 92ماده 

 و کمک آموزشی خود را بهمحصوالت آموزشی شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري تولیدمی
 داري کل) واریز نماید.نزد خزانهحساب درآمد عمومی (

 
 ریزي کشور مکلف است در پایان هر سه ماه معادلسازمان مدیریت و برنامه - 93ماده 



 گاز، مخابرات و بدهیفاضالب، برق،ارزش خدمات ارائه شده راه آهن و بهاي سوخت، آب،
 بیمه خدمات درمانی نیروهاي نظامی و انتظامی جمهوري اسالمیبه صندوقهاي بازنشستگی و 

 هايربط، از اعتبارات ردیفصورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذيایران را در
 پشتیبانیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکار و وزارت دفاع ودستگاههاي ذي

 رق، مخابرات و تعمیراتهاي سوخت، آب، بنیروهاي مسلح پرداخت نماید. همچنین هزینه
 هزینه واحدهائی از نیروهاي مسلح جمهوريبردار وهاي سازمانی توسط بهرهجزئی خانه

 پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداختاسالمی ایران که به کارهاي انتفاعی می
 هاي سازمانیهاي سازمانی به استثناي خانهآب و برق خانهخواهد شد. در مورد

 مرزي، نیروهاي مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی پاسگاههاي
 کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح هزینه برق و آب مصرفی راهايوزارتخانه

 بردار به شرکتهاي خدمات دهنده پرداخت نمایند.مستقیماً توسط بهره
 

 ط مندرج در قانونکلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضواب - 94ماده 
 هاي بهداشتینظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتمجمع تشخیص مصلحت 1369,8,29کار مصوب 

 هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکینامه پیشنهادي وزارتخانهدر محیط کار مطابق آیین
 درصداجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، حداقل نیمو کار و امور

 آموزش پزشکی) از سود خالص سال قبل خود را با نظارت وزارت بهداشت، درمان و0,5%(
 هائی کهبراي آموزش و اجراي گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند. کل هزینه

 هاي قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکورهزینهگیرد جزءموجب این ماده صورت میبه
 ات آنها کسر خواهد شد.تلقی و از درآمد مشمول مالی

 
 در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي کشور که براساس - 95ماده 

 همسایه در محدوده مجاز موردپروتکلهاي منعقده بین جمهوري اسالمی ایران و کشورهاي
 ) ریال و حداکثر27 500نمایند حداقل بیست و هفت هزار و پانصد (تأیید دولت تردد می

 نزدریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ()110 000د و ده هزار (یکص
 داري کل) واریز نماید.خزانه

 
 صدورشود: در قبال ارائه خدمات ویژه (به وزارت کشور اجازه داده می - 96ماده 

 صدور المثنی براي این موارد،کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد،



 پروانه اقامت، تمدید تابعیت، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه) به صدور
 تصویب هیأت وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومیپناهندگان و اتباع خارج مبالغی با

 کشور واریز نماید.
 

 ) قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در26بند (ب) ماده ( - 97ماده 
 شود:میبه شرح زیر اصالح 1373,12,28عین مصوب موارد م

 ) از حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ%30درصد (معادل سی
 کارفرمایان مربوط دریافت وشود ازحق بیمه بیکاري که براي کارگران ایرانی اخذ می

 داري کل) واریز نماید.نزد خزانهبه حساب درآمد عمومی (
 

 االجراء شدنچنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و الزم - 98ماده 
 قضائی) به هر علت از ادامهاعم از اجرائیه اسناد رسمی و آراء محاکم و مراجع(

 عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود.
 عشر دولتی آنهااند و نیمسابق که مختومه شده هاي اجرائیحکم این ماده به پرونده

 یابد.وصول نشده نیز تسري می
 

 شود بابه وزارت جهاد کشاورزي و سازمان انرژي اتمی ایران اجازه داده می - 99ماده 
 و فرهنگی جمهوري اسالمیهاي توسعه اقتصادي، اجتماعیرعایت احکام قوانین برنامه

 یروگاههاي آبی، بادي و خورشیدي و فروش انرژي برق خود راایران درآمد حاصل از فروش ن
 داري کل) واریز نمایند.خزانهنزدبه درآمد عمومی (

 
 شودسازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میبه وزارت مسکن و شهرسازي ( - 100ماده 

 رهنگی)آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فنسبت به واگذاري اراضی دولتی با کاربري عمومی(
 ربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسی روزبه سازمان دولتی ذي

 حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.شرط تملیک (به صورت اجاره به
 

 شود براي بهبود شرایط حمل و نقل شهري و کاستن از آلودگیاجازه داده می - 101ماده 
 اتوبوسرانی شهري به صورت شرکتهاي تعاونی وها، مؤسساتهواي شهرها با مشارکت شهرداری

 خصوصی تأسیس شود و از نظر رفت و آمد و سایر مقررات از تسهیالت و امتیازات شرکتها



 سازمانهاي اتوبوسرانی موجود استفاده کنند.و
 اي که از طریقوري بیشتر حمل و نقل شهري، براساس موافقتنامهبراي توسعه و بهره

 شود ازکشور مبادله میریزيکشور و وزارت تعاون با سازمان مدیریت و برنامهوزارت 
 هايگذاريبینی شده در قوانین بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایهمحل اعتبار پیش

 صورت کمک، وام و یارانه سود تسهیالت به عنوان وجوهمزبور براي خرید خودروي جمعی به
 گردد.اداره شده پرداخت می

 شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات الزم را در مقابل تسهیالت و
 شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصی وکمکهاي دریافتی ارائه نمایند. دولت مکلف است از

 تعاونی در مقابل تسهیالت و کمکهاي اعطائی تعهد و تضمین الزم براي خرید خودروي جمعی
 نامه اجرائی این مادهرهاي تعیین شده را اخذ نماید. آییندر محوو ارائه خدمات

 ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.باپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه
 

 رسانی بهوزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق - 102ماده 
 دفاتر پستی مخابراتیو هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستائی و مراکزخانه

 هاي روستایی تا فاصله دویستروستائی تا دویست متري شبکه و برق رسانی به خانواده
 خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب ومتر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر

 نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.
 

 اي واي، تملک دارائیهاي سرمایهکل اعتبارات هزینه شوداجازه داده می - 103ماده 
 هاي علوم،وابسته به وزارتخانههاي آموزش عالی و پژوهشیاختصاصی دانشگاهها و مؤسسه

 تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگستانها و مراکز آموزشی و
 سوي شوراي گسترش آموزش عالیدستگاهها که داراي مجوز از پژوهشی وابسته به سایر

 پژوهشیباشد، بر اساس قانون تشکیل هیأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالیمی
 شوراي عالی انقالب فرهنگی و قانون نحوه انجام امور مالی و معامالتی 1367مصوب 

 و مجلس شوراي اسالمی 1369,10,18مصوب هاي آموزش عالی و تحقیقاتیدانشگاهها و مؤسسه
 هاي مربوط در قالب برنامه و طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایرنامهآیین

 ) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب31مقررات عمومی کشور به استثناي ماده (قوانین و
 اي مراکزسرمایههاي طرحهاي تملک دارائیهايهزینه شود. موافقتنامه 1366,6,1

 هاي متبوع باطرحهاي تجهیزاتی) با هماهنگی وزارتخانه به استثناءالذکر (فوق



 انجام امور مالی و معامالتیگردد.ریزي کشور مبادله میسازمان مدیریت و برنامه
 دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز سایر دستگاههائی که داراي مجوز از شوراي

 الذکر و یا مجلس شفوق
 باشد.مول مقررات این ماده میباشند صرفاً مشاسالمی میوراي

 
 اي و اختصاصیاي و تملک دارائیهاي سرمایهنحوه تخصیص اعتبارات هزینه - 104ماده 

 هاي علوم، تحقیقاتبه وزارتخانهدانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته
 وه انجام) قانون نح4) و (3و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مواد (

 هاي آموزش عالی و تحقیقاتی مصوبدانشگاهها و مؤسسهامور مالی و معامالتی
 هاي مربوطه خواهد بود.نامهو آیین 1369,10,18

 
 هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات وبه وزارتخانه - 105ماده 

 التحصیالن و دانشجویانغفارشود هزینه ارزشیابی مدارك تحصیلیفناوري اجازه داده می
 دارينزد خزانهانتقالی خارج از کشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (

 کل) واریز نمایند.
 

 شود که براساس سیاستهايبه دانشگاهها و مراکز پژوهشی اجازه داده می - 106ماده 
 علمی با دانشگاهها وهمکاري کلی دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشی و توسعه

 مراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند.
 درآمدهاي ناشی از فروش دانش فنی و اجراي امور پژوهشی پس از واریز به حساب درآمد

 ردیف خاصی که در قوانینداري کل) معادل وجوه واریزي از محلنزد خزانهعمومی (
 ه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیاربودجه ساالنه منظور خواهد شد جهت توسع

 قرار خواهد گرفت.ربطدانشگاهها و مراکز پژوهشی ذي
 

 ) این33خرید دانش فنی از خارج از کشور توسط دستگاههاي موضوع ماده ( - 107ماده 
 اي مذکور در قوانینسرمایههايهاي تملک دارائیقانون جهت اجراي طرحها و پروژه

 شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوريبودجه ساالنه به 
 کشور وجود نداشته باشد. وزارتخانه مذکور موظف استدانش فنی مورد نیاز آن در داخل
 ربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نظر خود را حسب موردبا کسب اطالع از کلیه مراکز ذي



 د.دستگاه اجرائی درخواست کننده اعالم نمایبه
 

 کلیه دستگاههاي اجرائی اعم از مؤسسات دولتی، شرکتهاي دولتی و مؤسسات - 108ماده 
 انجام هرگونه خرید خارجی درانتفاعی وابسته به دولت و غیر دولتی موظفند قبل از

 ساز سر وساز و غیریونزمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوي با پرتوهاي یون
 ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم دانش فنی داخلیانرژي اتمی کار دارند از سازمان

 را دریافت نمایند. سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ
 تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نماید.دریافت

 راکزدر صورت توان داخلی طبق استانداردهاي الزم موظفند از طریق عقد قرارداد با م
 مربوط را هزینهتحقیقاتی، سازنده و تولیدي سازمان انرژي اتمی ایران اعتبارات

 نمایند.
 

 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی باالتر از - 109ماده 
 مؤسساتی که شمول قانون بر آنهاها و سازمانهاي دولتی وکاردانی توسط وزارتخانه

 هاي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان وام است بجز وزارتخانهمستلزم ذکر ن
 دانشگاههاي نیروهاي مسلح بدون مجوز شوراي گسترش آموزش عالیآموزش پزشکی و همچنین

 ممنوع است.
 

 وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی واگذار شده توسط هیأتهاي واگذاري - 110ماده 
 کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربريبدون هیچ پیش شرطی به زمین را بدون استثناء و

 اي زمان واگذاري به صورت نقد یا اقساط بفروشد و درآمدکشاورزي حداکثر قیمت منطقه
 داري کل) واریز نماید.نزد خزانهدرآمد عمومی (حاصله را به حساب

 هايایجاد مجتمعوزارت جهاد کشاورزي مکلف است اراضی مورد نیاز براي  -تبصره 
 با اقساط پنج ساله درايشرکتهاي صنعتی دامداري) را با قیمت منطقهدامپروري (

 برداران قرار دهد.گذاران و بهرهاختیار سرمایه
 

 شهرکهاي صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر در قانون راجع به تأسیس - 111ماده 
 هاي بعدي آن برخورداراصالحیهو 1362,12,7شرکت شهرکهاي صنعتی ایران مصوب 

 گردند.می



 
 هایی که به پیشنهاد مشترك وزارت جهادشود براساس تعرفهاجازه داده می - 112ماده 

 رسد، درآمد حاصل از صدور مجوزمیکشاورزي و سازمان محیط زیست به تصویب هیأت وزیران
 حساب درآمد عمومی برداري و استحصال آرتمیا در پارك ملی دریاچه ارومیه بهبهره

 گردد.داري کل) واریزنزد خزانه(
 

 هاي صنایع و معادن و جهاد کشاورزي موظفند با رعایت قوانینوزارتخانه - 113ماده 
 اسالمی ایران حسب مورد نسبت بههاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوريبرنامه

 الهاي عمده بخش کشاورزي اقدامهاي تخصصی کاهاي تخصصی فلزات و بورسایجاد بورس
 نمایند.

 
 باشد و قوانین مغایر بااالجراء میالزم 1381,1,1این قانون از تاریخ  - 114ماده 

 گردد.آن لغو می
 

 قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم
 شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماهه روز) قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در جلس85(

 یکهزار و سیصد و هشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمی تصویب
 روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دي ماه یکهزار و سیصد و هشتاد باو در جلسه علنی

 تأیید شورايبه 1380,12,8چهار سال مدت اجراي آزمایشی آن موافقت شده بود، در تاریخ 
 نگهبان رسیده است.

 
 مهدي کروبی

 رئیس مجلس شوراي اسالمی

•  
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