
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
  

  8/12/1380مصوب  
 

  :الحاق می گردد 1/6/1366مصوب  قانون محاسبات عمومی کشور)  24( متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده  - 1ماده 
  . بودجه عمومی دولت تعیین می گردد % ) 3( ر تا سه درصد میزان تنخواه گردان خزانه حداکث -تبصره 
و سـایر   1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب )  4( به مجامع عمومی یا شوراهاي عالی شرکتهاي دولتی موضوع ماده  - 2ماده 

به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شـرکتهاي  متعلق  "یا مشترکا "سرمایه و یا سهام آنها منفردا% ) 50( شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد 
و همچنین سایر شرکتهایی دولتی که شمول قوانین ومقررات عمـومی بـر   ) به استثناي بانکها وموسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه ( دولتی 

نفـت و شـرکتهاي تابعـه آنهـا و      آنها مستلزم ذکر نام یاتصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت
می سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهاي تابعه و مرکز تهیه و توزیع کاال که بودجه آنها در قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده 

اسـاس سیاسـتهاي دولـت ،     شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را بـر 
یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتهاوموسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هسـتند، یـا بنـابر مقتضـیات ناشـی از نوسـان       
  : قیمتها، یا به تبع دیگر تحوالت اقتصادي ومـالی ، بـا رعایـت مقـررات اساسـنامه مـورد عمـل تغییـر دهندمشـروط بـه اینکـه ایـن تغییـر             

)  32( موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین بازپرداخت وامهاي داخلـی و خـارجی از جملـه وام موضـوع مـاده       - "اوال
  . نشود ) یا اصالحی احتمالی ( مندرج در بودجه مصوب  5/12/1351مصوب  قانون برنامه و بودجه

  . میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد  - "ثانیا
  . میزان تسهیالت قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد  - "ثالثا

عملیـات   مجامع عمومی یا شوراهاي عالی شرکتهاي موضوع این ماده ، در موقع رسیدگی و تصویب صورتهاي مالی موظفند گزارش تطبیـق 
شرکت با بودجه مصوب را که با توجه به هدفهاي کمی توسط شرکت یا موسسه انتفاعی تهیه می شود و پس از رسیدگی و اظهارنظر روشن 
و صریح بازرس قانونی در باب انطباق عملیات اجرائی با هدفها و هزینه هاي مصوب شرکت به مجمع عمومی یا شوراي عالی ارائه می گـردد  

  . ند و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند ارزیابی کن
آخـرین زمـان مجـاز بـراي اصـالح بودجـه       . روساي شوراهاي عالی و مجامع عمومی شرکتهاي دولتی مسئول اجراي این ماده خواهند بـود  

  . شرکتهاي دولتی موضوع این ماده تا پانزدهم آبان ماه هرسال تعیین می شود 
، دولت مجازاست قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران )  4( ماده )  2( در اجراي تبصره  -تبصره 

  . براي شرکتهاي دولتی موضوع این ماده مجوز مشارکت و سرمایه گذاري صادر نماید % ) 20( حداکثر تا بیست درصد 
ایـن قـانون از   )  2( اجازه داده می شود کمبود نقدینگی و وجوه مورد نیاز براي سرمایه گذاري شـرکتهاي دولتـی موضـوع مـاده      - 3ماده 

  . منابع سیستم بانکی با رعایت موارد زیر تامین گردد 
قـانون عملیـات   )  19( وع مـاده  سقف ریالی تسهیالت بانکی قابل اعطاء به شرکتهاي دولتی باید ضمن رعایت سیاستهاي پـولی موضـ   -الف 

و حداکثر تا سقف هاي پیش بینی شده در قوانین بودجـه سـنواتی ، بـه اسـتثناء تسـهیالت بـانکی بـراي         8/6/1362بانکی بدون ربا مصوب 
  .  سرمایه در گردش آنها با رعایت مفاد سایر تبصره هاي مندرج در قوانین مزبور به طور جداگانه به تصویب هیات وزیران برسد

بانـک مرکـزي   . پرداخت تسهیالت مذکور منوط به بازپرداخت اقساط سررسید وامهاي قبلی از محل ذخایر و اندوختـه هـا مـی باشـد      -ب 
جمهوري اسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظفند هر شش ماه یک بار عملیات این تسهیالت را به کمیسیون برنامـه و  

  . مجلس شوراي اسالمی گزارش نمایند بودجه و محاسبات 
  دریافت هرگونه وجه ، کاال و یا خدمات تحت هـر عنـوان از اشـخاص حقیقـی و حقـوقی توسـط وزارتخانـه هـا، موسسـات و           - 4ماده

ر قبـال  همچنین اخذ هدایا و کمک نقدي و جنسـی د . شرکتهاي دولتی غیر از مواردي که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود 



کلیه معامالت اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی وموسسات و نهادهاي عمومی غیـر دولتـی ،   
  . موسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنهامستلزم ذکر نام یاتصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی ، فرهنگستانها، بنیاد ایران شناسـی ، سـازمان اسـناد ملـی ایـران ، سـازمان       به کتابخانه هاي 
  میراث فرهنگی کشور، کتابخانه ملی ایران و کتابخانه مجلس شوراي اسالمی اجـازه داده مـی شـود بـه صـاحبان کتابخانـه ،اشـیاء هنـري و        

ملکی خود و یا بخشی از آنها را به موسسات مذکور در فوق اهداء می کنند با تایید هیات امنـاء مربوطـه    موزه اي که مجموع کتابها و اشیاء 
قیمت کارشناسی هدایا بیشـتر  % ) 60این مبلغ نباید از شصت درصد. یا باالترین مقام دستگاه ذیربط مبالغی به عنوان هدیه متقابل بپردازند

  . باشد 
  . وسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید آئین نامه اجرائی این ماده ت

  الحاق می گردد 1/6/1366به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ) مکرر 71( متن زیر به عنوان ماده  - 5ماده :  
ایـن قـانون ، بـه    )  2( دولتـی موضـوع مـاده     پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانـه هاوموسسـات دولتـی ، شـرکتهاي     -مکرر  71ماده 

دستگاههاي اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدي و غیر نقدي به جز در مواردي که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یـا مـی   
نها وبنیاد ایران شناسـی ،  شودومبالغی که به دانشگاههاي دولتی واحداث خوابگاههاي دانشجویی دولتی ، موسسات آموزش عالی ، فرهنگستا

طرحهاي تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه هاي علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیتـه  
رداخت مـی  و شهرکهاي علمی و صنعتی فناوري و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه هاي بهداشتی و ورزشی روستایی پ) ره ( امداد امام خمینی 
  . گردد، ممنوع است 

این قانون اهداء می شود باید )  4( هدایاي نقدي که براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهاي دولتی با رعایت ماده 
مصـرف وجـوه    .تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه داري کل کشوربراي دستگاههاي مذکور افتتاح شده یا مـی شـود واریـز گـردد     

 مذکور با رعایت هدفهاي اهداء کنند، برابر آئین نامه اي خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به تصویب هیـات وزیـران  
هدایایی که به طور غیر نقدي به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اهداء می گـردد مشـمول مقـررات امـوال دولتـی خواهـد بـود و        . می رسد 

هدایاي اهداء شده بـه سـازمان بهزیسـتی کشـور     . رکتهاي دولتی این گونه موارد را باید طبق اصول حسابداري در دفاتر خود ثبت نمایند ش
هدایاي خاص تلقی می شود و چنانچه اهداء کننده هدف خـود را اعـالم نکنـد بـا نظـر شـوراي مشـارکت        ) ره ( وکمیته امداد امام خمینی 

  . به مصرف خواهد رسید ) ره ( کمیته امداد امام خمینی مردمی با بهزیستی و 
 به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور، بـراي انجـام معـامالت دولتـی سـایر           - 6ماده

ز محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنـان را  و مطالبات پیمانکاران مشاوران ا)  000سفته ،بیمه نامه و( ضمانتهاي معتبر مانند اوراق بهادار 
به ( به استثناء و تعدیل قطعی آنان را عالوه بر ضمانت نامه هاي موجود یا سپرده نقدي ( عالوه بر ضمانت نامه هاي موجود یا سپرده نقدي 

  . به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید ) استثناء چک 
  ه اداره شده درقوانین برنامه و بودجه منظور می شود بعد از پرداخت بـه سیسـتم بـانکی و    کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجو - 7ماده

سود حاصل ازوجوه مذکور و اقسـاط دریـافتی ناشـی از تسـهیالت وجـوه مـذکوره بـه        . موسسات اعتباري به هزینه قطعی منظور می گردد 
در بودجـه هـاي سـنواتی     "یژه اي در خزانـه داري کـل واریـز و عینـا    ترتیبی که در آئین نامه اجرائی این ماده تعیین می گردد به حساب و

  . براي تحقق اهداف مورد نظر لحاظ خواهد شد "مجددا
 الحاق شود 13/6/1370مصوب  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)  9( به ماده )  3( متن زیر به عنوان تبصره  - 8ماده :  

کمک هزینه عائله مندي و اوالد براي بازنشستگان کشوري و لشگري که داراي شصت سال سن و بیشتر باشـند ومسـتخدمین از    - 3تبصره 
( سـت درصـد   عالوه بر میزان مقرر دریافتی مطابق قانون ، ماهانه کمک هزینه عائله مندي معادل یکصد و بی) بدون شرط سنی ( کار افتاده 

حداکثر تـا سـه   ( قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و حق اوالد به ازاي هر فرزند )  1( حداقل حقوق مبناي جدول ماده % ) 120
  . حداقل حقوق مبناي جدول مذکور، پرداخت می گردد % ) 35( معادل سی وپنج درصد ) فرزند 



 مصـوب   قـانون تسـهیالت اسـتخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـالب اسـالمی       )  11( اده به مـ )  2( متن زیر به عنوان تبصره  - 9ماده
  : الحاق می گردد 31/3/1374

اب و روان و شـیمیایی بـه   و باالتر و جانبازان اعصـ % ) 50( دولت موظف است به منظور حمایت از سالمت جانبازان پنجاه درصد  - 2تبصره 
تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان امور جانبازان و براساس شدت ونوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کـاري کـه از جانبـازان    

لـوایح   مراقبت می شود، نسبت به برقراري و پرداخت حق پرستاري به مبناي حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام و اعتبار مـورد نیـاز را در  
  . بودجه سنواتی منظور نماید 

به دولت اجازه داده می شود براي پیش آگاهی ها ، پیشگیري ، امداد رسانی ، بازسازي و نوسازي مناطق آسیب دیـده از حـوادث    - 10ماده 
کشـاورزي و اپیـدمی هـاي    غیر مترقبه از جمله سیل ، زلزله ، سرمازدگی ، تگرگ ، طوفان ، پیشروي آب دریا ، آفت هاي فراگیر محصوالت 

  . دامی ، اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه ساالنه منظور نماید 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و وزارت کشور با هماهنگی دستگاههاي ذیربط کمکهاي بالعوض را براي پرداخت خسارت دیدگان بـه  

ان خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه یاد شده نسبت به کمکهـاي بالعـوض ،   طریقی تعیین می کنند که سهم اعتبار اقدامات بیمه در جری
  . ســــاالنه افـــــزایش یابــــد و بـــــا پوشـــــش بیمــــه اي کامـــــل بــــه تـــــدریج کمکهـــــاي بالعــــوض حـــــذف شـــــوند      

از بودجه  % )1( به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی ، سیل و مانند آنها تا معادل یک درصد 
تنخواه مذکور حـداکثر تـا پایـان    . این قانون تامین و هزینه نماید )  1( عمومی هرسال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه موضوع ماده 

  . همـــان ســــال از محـــل صــــرفه جـــویی در اعتبــــارات عمــــومی و یـــا اصــــالح بودجـــه ســــاالنه تســـویه خواهــــد شــــد       
  . یشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزي و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پ

تحـت   28/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب     )  79( متن مندرج در ماده  - 11ماده 
  آن الحاق می گردد ) ج ( و ) ب ( درج و متون زیر به عنوان بندهاي ) الف ( عنوان بند 

وزارت کار وامور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایـران را براسـاس تعرفـه اي کـه بـه       -ب 
  . تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید 

دگی هاي سیاسی خارجی که در نمایندگی هاي مربوط اشـتغال دارنـد مشـروط بـه رعایـت      کارکنان محلی ومامورین خدماتی اعزامی نماین
  .عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند

 به منظور جلوگیري از حضور نیروي کار غیر مجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار وامور اجتماعی مکلـف اسـت کارفرمایـانی کـه     -ج 
مه اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جری

. واریـز خواهـد شـد    ) نزد خزانـه داري کـل   ( درآمد حاصله به درآمد عمومی . نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهدشد 
در صورت خـودداري کارفرمایـان ازپرداخـت جریمـه     . ایان مذکور در صورت اعتراض می توانند درمحاکم صالحه طرح دعوي نمایند کارفرم

  . صلحتن نظام به عمل خواهد آمد مجمع تشخیص م 29/8/1369مصوب  قانون کار)  181( مقرر در این بند، تعقیب کیفري براساس ماده 
ــود      ــی شــ ــداري آنــــان نمــ ــاي نگهــ ــاه هــ ــارجی در درون اردوگــ ــاع خــ ــارگیري اتبــ ــه کــ ــامل بــ ــن بنــــد شــ ــاد ایــ   . مفــ

قـانون وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب          )  61( متن زیر به عنـوان تبصـره بـه مـاده      - 12ماده 
  : الحاق می گردد 28/12/1373
سازمان آموزش فنی و حرفه اي اجازه داده می شود مبالغی را که بابت تعیین درجه مهارت و صدور  -به وزارت کار وامور اجتماعی  -ره تبص

مجوز و تمدید پروانه کار آموزشگاههاي فنی وحرفه اي آزاد و حق آزمون کارآموزان آموزشگاههاي آزاد به تصویب هیات وزیران می رسـد را  
  . حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز نمایددریافت و به 

  .از پرداخت هزینه معاف می باشند) ره ( مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و کمتیه امدادامام خمینی 
رسـتانها ومنـاطق کشـور    قانون تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شه)  14( به ماده )  3( متن زیر به عنوان تبصره  - 13ماده 

  : الحاق می شود 26/10/372مصوب 



به سازمان آموزش و پرورش استانها اجازه داده می شود اعتبارات غیرپرسنلی برنامه هاي آموزش و پرورشی خود را بدون الزام به  - 3تبصره 
قـانون  )  14( مـاده  )  2( ضـوابط تبصـره   و دیگر مقررات عمومی دولت و با رعایت  1/6/1366رعایت قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 

  . تشکیل شوراهاي آموزش و پرورش استانها هزینه نمایند
)  14( و )  11( در مناطقی که شوراهاي آموزش و پرورش تشکیل نشده است ، شوراي مالی مدرسه از جهـت هزینـه وجـوه موضـوع مـواد      

  .قانون فوق جانشین شوراهاي مذکور خواهد بود
اجازه داده می شـود بـا اسـتفاده از ظرفیتهـاي خـالی مراکـز       ) سازمانهاي آموزش وپرورش استانها ( وزارت آموزش و پرورش به  - 14ماده 

آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برگزاري مسابقات علمی ووورزشی ، آزمون هاي ورودي و همچنین برقراري دوره هاي آمـوزش شـبانه   
وجوه دریافتی از این بابت به حسـاب  . فت هزینه هاي آموزشی از موسسات افراد متقاضی اقدام نماید ،تقویتی و جبرانی و کوتاه مدت با دریا

درآمد اختصاصی نزد خزانه معین استان واریز می شود و معادل آن در قوانین بودجه سنواتی همـان اسـتان بـراي تـامین بخشـی از اعتبـار       
  . اي آموزش و پرورش استانهاي ذیربط قرار خواهد گرفت مدارس و دروه هاي مذکور مضرر و در اختیار سازمانه

مکلف است درآمـد حاصـل از ارائـه خـدمات در مراکـز رفـاهی       ) سازمانهاي آموزش و پرورش استانها ( وزارت آموزش و پرورش  - 15ماده 
جوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش فرهنگیان که با م -شامل باشگاههاي فرهنگیان ، خانه هاي معلم و همچنین مراکزبهداشتی ، درمانی 

پزشکی تاسیس شده اند را به حساب درآمدهاي اختصاصی استانهاواریز کند و معادل ان را در قوانین بودجه سنواتی براي هزینه هاي تعمیر 
  . و نگهداري ، تجهیز، توسعه و بهره برداري از مراکز مذکور منظور و به مصرف برساند 

  . ماده به پیشنهاد وزارت آموزش وپرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید  آئین نامه اجرائی این
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خـود را از سـازمان صـنایع دفـاع ، شـرکت       - 16ماده 

بسته و یا مورد تاییـد وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مصـلح      سهامی صنایع الکترونیک و سازمانهاي صنایع هوائی و سازمانهاي تابعه و وا
جمهوري اسالمی ایران تامین نمایند و تنها آن قسمت از تجهیزات ناظمی را که به تاییـد وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي مسـلح و وزیـر        

  .نیروهاي مسلح از خارج خریداري نمایندصنایع و معادن د رداخل کشور قابل تولید نباشد،تنها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران مکلفند در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهاي مسلح ، آن تعداد از کانالهاي مخابراتی  - 17ماده 

ستفاده عمومی در اختیـار شـرکت   با حفظ امتیاز جهت ا... ) دي و هات الین و  -ایکس ، وآر  -اعم از اف ( مازاد بر نیازهاي ضروري خود را 
مخابرات ایران و شرکتهاي مخابراتی استانها قرار دهند وشرکتهاي مزبور موظفند در صورت نیـاز مجـدد نیروهـا ، بـدون دریافـت هیچگونـه       

  .وجهی در اختیار نیروي مزبور قرار دهند
بشرح ذیـل   28/12/1373ومصرف آن در موارد معین مصوب  قانون برخی از درآمدهاي دولت)  32( ماده )  3( و )  2( بندهاي  - 18ماده 

  : به ماده مذکور اضافه می شود)  5( و )  4( اصالح و دو بند به عنوان بندهاي 
جـداول مربـوط بـه    . ریال تعیین می شـود  )  000/350( ریال الی سیصدو پنجاه هزار )  10000( مجازات تخلفات رانندگی از ده هزار  - 2

  .ی و تغییرات بعدي با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بودتخلفات رانندگ
وجوه حاصل از جرایم رانندگی در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز می شود معادل وجـوه   - 3

  .بود عبور و مرور برسدبه مصرف به "واریزي همه ساله در قوانین بودجه ساالنه پیش بینی تا صرفا
وزارتخانه هاي کشور و راه وترابري مکلفند نسبت به تهیه آئین نامه راهنمایی و رانندگی و امور حمل ونقل و عبور و مرور اقـدام نماینـد    - 4

  .تا پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراءگذارده شود
  متناســـب بـــا امکانـــات کشـــور اجبـــاري اســـت       انجـــام معاینـــه فنـــی خودروهـــا بـــا رعایـــت مفـــاد ایـــن بنـــد و          - 5

ستادهاي معاینه فنی خودرو وابسته به شهرداریها یا مراکز فنی مجاز وظیفه انجام معاینه و صدور برگـه معاینـه فنـی را بـر عهـده خواهنـد       
ها و هزینه مربوط متناسـب بـا   داشت چگونگی اجراي این بند و زمان بندي و نظارت بر انجام آن و تعیین دوره هاي معاینه فنی انواع خودرو

نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی     . امکانات هر منطقه به پیشنهاد وزارتخانه هاي کشور و راه وترابري با تصویب هیات وزیران خواهد بود 



معاینـه فنـی   براي صـدور هـر بـرگ    .ایران مکلف است براساس تصویبنامه مذکور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاینه فنی جلوگیري نماید 
  . ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داري کل واریز خواهدشد )  2000( مبلغ دوهزار 

تحـت   28/12/1373قانون وصول برخی ازدرآمدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب      )  31( متن مندرج در ماده  - 19ماده 
  : الحاق می گردد) ج ( و ) ب ( ن بندها درج و بندهاي زیر به عنوا) الف ( عنوان بند 

سـه سـاله   (نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است وجوه اخذ شده از مشموالن وظیفه بابت اعطـاي معافیتهـاي مـدت دار     -ب 
  و همچنـــــــــــــین بابـــــــــــــت تضـــــــــــــمین اجـــــــــــــراي مـــــــــــــاده    ) وپـــــــــــــنج ســـــــــــــاله 

را که براساس مقررات مربوط دریافـت مـی دارد بـه حسـاب     )  29/7/1363مصوب (  قانون خدمت وظیفه عمومیآئین نامه اجرائی )  103( 
  .درآمد عمومی واریز نماید

نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران موظف است از هر یک از مشموالنی که به انحاء مختلف از انجام خدمت وظیفـه عمـومی معـاف     -ج 
می شوند منجمله مشموالن خدمت وظیفه درخارج از کشور و همچنین مشموالنی که از معافیتهاي پزشکی کفالت ، مازاد و تعهـد اسـتفاده   

و سازمان بهزیستی کشور و همچنین کسانی که کارت معافیـت خـود   ) ره(می نمایند به استثناء افراد تحت پوشش کمیته امدادامام خمینی 
و درخواست المثنی می نمایند، مبالغی را براساس تعرفه هایی که به تصویب هیات وزیران می رسد، وصول و به حسـاب  را مفقود نموده اند 

  .واریز نماید) نزد خزانه داري کل ( درآمد عمومی کشور 
نمودن امتیازات ویژه براي به نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور به منظور فراهم  - 20ماده 

پرسنلی که به سبب شغلی سازمانی در مناطق مرزي کشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلی ، پستهاي کنترل مرزهاي زمینـی و دریـایی ،   
د از مرزبانان و جانشین آنها، حوزه هاي مرزي و ساحلی ، مترجمین و مدیران حوزه ها ومناطق مرزي و پرسنلی که درجزایرخدمت می کننـ 

  . پرداخت اجاره خانه هاي سازمانی که در این مناطق در اختیار آنان قرار می دهد معاف نماید 
به منظور کمک به تامین مسکن پرسنل نیروهاي نظامی و انتظامی ، دولت موظف است که به ازاي مبالغی کـه از سـوي پرسـنل     - 21ماده 

در یکی از بانکهاي عامل یا صندوقهاي تعاون و سرمایه گذاري سازمانهاي نیروهاي مسـلح  کادر شاغل که داوطلبانه و از دریافتی ماهانه خود 
جمهوري اسالمی ایران ، ارتش جمهوري اسالمی ایران ، سپاه پاسداران انقالب اسالمی ، نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران ، وزارت      

ه گذاري می نمایند، به میزان یک چهارم مبلـغ واریـزي توسـط پرسـنل و     دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح و ستاد کل نیروهاي مسلح سپرد
مجموع حقوق و فوق العاده شغل آنان از محل ردیف خاصی در قانون بودجه سنواتی بـه همـین منظـور پـیش     % ) 5( حداکثر تا پنج درصد 

  . بینی می گردد اقدام نمایند 
یی توسط نظام بانکی و سایرتسهیالتی که بر اساس قوانین و مقررات مربـوط از طـرف   این قبیل سپرده گذاریها عالوه بر سایر تسهیالت اعطا

نیروهاي مسلح در امر وام مسکن نیروهاي مسلح به پرسنل واگذار می شود جهت خرید و یا احداث مسکن در اختیار پرسنل قرار می گیـرد  
را به بانک مرکزي وکمیسیونهاي امنیت ملی وسیاست خـارجی  صندوقهاي مذکور مکلفند هر شش ماه یک بار گزارش کامل عملکرد خود . 

بانک مرکزي جمهـوري اسـالمی ایـران مکلـف اسـت نظـارت مسـتمر بـر         . و برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند 
  .عملکرد اینگونه صندوقها را اعمال نماید

و پیشتیبانی نیروهاي مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشوربه تصـویب هیـات    آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد وزارت دفاع
  . وزیران خواهد رسید

به نیروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شود با توجه بـه تخصصـها و    - 22ماده 
حفظ توان رزمی براي اجراي طرحها و پروژه هاي اجرائی با دستگاههاي اجرائی کشور قـرارداد  تواناییها و ظرفیت نیروهاي تحت نظر خود با 

پیمانکاري منعقد نمایند کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهاي مذکور به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داري کل واریـز مـی گـردد و    
  .ربوطه و جایگزین استهالك ماشین آالت در بودجه سنواتی اختصاص می یابدمعادل آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق وتقویت نیروي م



آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهاي مسلح با همکاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتیبانی نیروهـاي مسـلح و امـور اقتصـادي و     
و پشتیبانی نیروهاي مسـلح بـه تصـویب هیـات وزیـران خواهـد        دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و از طریق وزارت دفاع

  . رسید 
دولت موظف است درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب تحت عنوان جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران وصول مـی   - 23ماده 

حساب درآمد اختصاصـی ایـن دسـتگاه منظـور      کند، به حسابهایی که توسط خزانه براي آن دستگاه اجرائی افتتاح می شود واریز کند، تا به
  .شود

همه ساله معادل وجوه واریزي از محل اعتبار درآمد اختصاصی جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران که بـه همـین منظـور درقـوانین     
  .بودجه سنواتی پیش بینی می شود، در اختیار دستگاه مذکور قرار خواهد گرفت

 درمان و آموزش پزشکی اجـازه داده مـی شـود وجـوهی را در ازاء صـدور وتمدیـد واصـالح مجـوز ورود         به وزارت بهداشت  - 24ماده ،
وساخت دارو، مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و بسته بندي آنها و تجهیزات پزشکی و صدور پروانه بـراي مسـئولین   

گاه ، رادیولوژي ، داروخانه و موسسات وابسته به حرف پزشـکی ، صـدور پروانـه هـاي دایـم و      فنی آنها اعم از بیمارستان ، درمانگاه ، آزمایش
موقت پزشکی ، داروسازي ، دندانپزشکی و مامائی صدور واصالح وتمدید پروانه کارخانه هاي داروسازي ، مواد غذایی ، آرایشی و بهداشـتی و  

، اجراي آزمایشات مربوط به آزمایشگاههاي تشخیص طبی و حق آزمایش فـرآورده  تجهیزات و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاه 
هاو مواد آزمایشگاهی و دارویی ، آشامیدنی ، بهداشتی آرایشی و بیولوژیک و کنترل کیفی انواع تجهیزات ودسـتگاهها و ملزومـات پزشـکی و    

شه ها و صدور پروانه تاسیس بیمارستان ومراکز بهداشـتی ودرمـانی   داندانپزشکی و فرآورده هاي بیولوژیک ساخت داخل ، استاندار نمودن نق
ومعاینات شوراي عالی پزشکی ومعاینه مشموالن وظیفه بر مبناي تعرفه هایی که به پیشنهاد وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـکی و    

افت و به حساب درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیات وزیران می رسد از آنها دری
معادل مبالغ مزبور پس از واریز به خزانه داري کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی قـوانین بودجـه سـنواتی در اختیـار     . سنواتی واریز نماید 

وظـف اسـت معـادل وجـه واریـزي را      وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی م . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد 
حسب مورد از طریق ابالغ اعتبار در اختیار دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی و واحـدهاي ذیـربط قـرا ردهـد تـا طبـق       

  .قوانین ومقررات مربوط هزینه گردد
 یاستهاي برنامه هـاي توسـعه کشـور، داروخانـه     به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود با رعایت س - 25ماده

را مطابق آئین نامه اي که با پیشـنهاد  ) خارج از بیمارستانها مراکز(هاي دانشگاههاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ، درمانی سراسر کشور 
  .ایدوزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به صورت خودگردان اداره نم

وجوه حاصل از فروش دارو وخدمات به حساب درآمد اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی مربوبط نزد خزانه واریز و معادل وجوه واریـزي از  
محل هزینه و درآمدهاي اختصاصی که در قوانین بودجه منظور خواهد شد در اختیار دانشگاه علـوم پزشـکی جهـت هزینـه هـاي جـاري و       

  .دارو قرار خواهد گرفتپرسنلی وخرید مجدد 
سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهاي کارشناسی براي متقاضیان فعالیـت در امـور زیـر پروانـه فعالیـت صـادر        - 26ماده 
  : نماید

   0تاسیس مهدهاي کودك - 1
  0تاسیس مراکزنگهداري شبانه روزي کودکان بی سرپرست وخیابانی - 2
  .ن وزنانتاسیس خانه سالمت دخترا - 3
  .تاسیس مجتمعها و مراکز خدمات بهزیستی - 4
  تاسیس کلینکی و اورژانسهاي مددکاري اجتماعی - 5
  0تاسیس مراکز خدمات مشاوراي اجتماعی - 6
  .تاسیس مراکز توانبخشی معلولین - 7



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

  .اسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمنت - 10
  تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک - 11
  .تاسیس مراکز درمانی وبازتوانی معتادین - 12
  .تاسیس انجمنها وموسسات غیردولتی و خیریه که در راستاي اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند - 13

ابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعالیتهائی که جنبه انتفاعی دارند براساس تعرفه اي کـه توسـط سـازمان    سازمان مذکور مجاز است در مق
بهزیستی کشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیـت دریافـت و بـه حسـاب     

همه ساله معادل وجوه واریزي از محل ردیف اعتباري که درقوانین بودجه سـاالنه  . اریز نمایند و) نزد خزانه داري کل ( درآمد عمومی کشور 
  .پیش بینی می گردد در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا در جهت نگهداري و اداره مراکز تحت پوشش خودهزینه نماید

 3/8/1373همگـانی خـدمات درمـانی کشـور مصـوب       قانون بیمه)  9( به ماده )  3( و )  2( متن زیر به عنوان تبصره هاي  - 27ماده 
  .الحاق می گردد

دستگاههاي اجرائی طرف قرارداد با سازمان بیمه خدمات درمانی مکلفند حق سرانه بیمه درمان سهم کارمندان ، بازنشسـتگان و   - 2تبصره 
دسـتگاههاي اجرائـی طـرف قـرارداد بـا      . فین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر در مدت یک ماه به حساب سازمان مذکور واریز نمایند موظ

موسسات بیمه گر دیگر مکلفند حق سرانه بیمه درمان افراد مذکور را از حقوق ماهانه کسر ومعادل دو نهم آن را بـه حسـاب سـازمان فـوق     
  .به موسسه بیمه گرطرف قرارداد پرداخت نمایندالذکر ومابقی آن را 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سـرانه بیمـه خـدمات درمـانی      - 3تبصره 
را به صورت یک ردیف مشخص و جداگانه در قالـب بودجـه کـل     قانون استخدام کشوريمستخدمین شاغل ، بازنشسته و موظفین مشمول 

کشور با رعایت نصاب تعیین شده در قانون بیمه همگانی ، حسب مورددراختیار سازمان بیمه خدمات درمـانی بـا دسـتگاههاي اجرائـی کـه      
  .طرف قرارداد با موسسات بیمه گر دیگر هستند قراردهد

زمان بهزیستی کشور اجازه داده می شود،واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی کنـد، بـراي   به سا - 28ماده 
وجـوه  . ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجازه مراکز و فضاهاي فوق با دریافت هزینـه هـاي مربـوط از متقاضـیان، واگذارنمایـد      

معادل درآمدهاي اختصاصی مذکور هر ساله در قانون بودجه سـاالنه منظـور و   . ه حساب درآمد اختصاصی واریزکند دریافتی از این بابت را ب
  .در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت تا براي تامین بخشی از هزینه هاي مراکز تحت پوشش آن سازمان هزینه نماید

 ات بهداشتی درمانی اجازه داده می شود نسبت به پذیرش بیماران خارجی اقدام و هزینه به دانشگاههاي علوم پزشکی و خدم - 29ماده
مربوطه را براساس تعرفه هایی که به تصویب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی می رسد دریافت و به حساب درآمد اختصاصـی نـزد   

صاصی مذکور هرساله در قوانین بودجه سـنواتی کـل کشـور پـیش     درآمداخت% ) 100( خزانه داري کل کشور واریز نمایند معادل صددرصد 
  . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مربوطه طبق مقررات هزینه خواهد شد » خدمات درمانی«بینی و در قالب برنامه 

 1/6/1366ی کشـور مصـوب   قـانون محاسـبات عمـوم   )  4( کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شـرکتهاي دولتـی موضـوع مـاده      - 30ماده 
به وزارتخانـه هـا، موسسـات دولتـی و شـرکتهاي       "یا مشترکا "سرمایه وسهام آنها منفردا% ) 50( وسایرشرکتهایی که بیش از پنجاه درصد 

مول دولتی ، به استثناي بانکها وموسسات اعتباري و شرکتهاي بیمه قانونی ، تعلق داشته باشد وهمچنین شرکتها وموسسات دولتـی کـه شـ   
 قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت
 و شرکتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران و شرکتهاي تابعه ، سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهاي تابعه ومرکز تهیه و

  .توزیع کاال که مشمول مفاد این ماده می باشند
به کلیه دستگاههاي اجرائی موضوع این ماده اجازه داده می شود که با رعایت سیاست واگذاري امور خدماتی به بخـش غیـر دولتـی و     -الف 

  . در قالب بودجه مصوب ، خودروي سواري داخلی خریداري نمایند



نیـروي  . ایران در خارج از کشور از ممنوعیت خریـد خـودروي سـوراي خـارجی مسـتثنی هسـتند       نمایندگیهاي جمهوري اسالمی  -تبصره 
انتظامی جمهوري اسالمی ایران مجاز است ساالنه با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت از محل اعتبارات ساالنه مصـوب خـودروي   

  .خارجی خریداري نماید
رت امور اقتصادي و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور تـدوین و بـه تصـویب هیـات       آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزا -ب 

  .وزیران می رسد
 خرید یا اجاره نمودن هواپیماي اختصاصی توسط وزارت خانه ها، موسسات ، شرکتهاي دولتی و شرکتها و موسسات دولتی که  - 31ماه

 1/6/1366قـانون محاسـبات عمـومی کشـور مصـوب      )  4( ح نـام اسـت ومشـموالن مـاده     شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نـام یـا تصـری   
ممنوع است و موارد اسـتثناء در صـورت ضـرورت بـا      "ونیزمسافرتهاي مسئوالن و کارکنان دستگاههاي مذکور با هواپیماي اختصاصی مطلقا

  .هواپیما مستثنی هستندروساي سه قوه از شمول ممنوعیت اجاره . تصویب هیات وزیران تعیین می گردد 
  این قانون براي چاپ تقویم و سالنامه و اطالعیه آگهـی هـاي   )  30( انجام هرگونه هزینه توسط دستگاههاي مذکور در ماده  - 32ماده

و مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت و پالکاردهاي تشریفاتی ومیهمانی هاي فـردي و جمعـی داخلـی از محـل اعتبـارات جـاري و عمرانـی        
اعتبارات خارج از شمول وکمکها و درآمدهاي اختصاصی قوانین بودجه سنواتی ممنـوع و در حکـم تصـرف غیـر قـانونی در امـوال دولتـی و        

  .عمومی است
 به دانشگاهها و وموسسات آموزش عالی و پژوهشی بنیاد ایران شناسی و فرهنگسـتانها و مراکـز آمـوزش مـدیریت دولتـی و       - 33ماده

آموزشی اجازه داده می شود به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خود مشروط بر آنکه به فعالیتها و وظایف  بیمارستانهاي
مستمر وجاري آنها لطمه اي وارد ننماید و تاثیرنامطلوبی نگذارد، به صورت موقت اجاره یک ساله یا کمتر و قابل تمدید به اشخاص حقیقـی  

  .دستگاههاي فوق مکلفند درآمد حاصل را به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داري کل واریز نمایند. روز اجاره دهند و حقوقی به قیمت 
 قـانون وصـول برخـی از درآمـده اي دولـت و مصـرف آن در مـواردمعین مصـوب         )  24( متن زیر به عنوان تبصره بـه مـاده    - 34ماده
  :الحاق می گردد 28/12/1373

ارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شـود کـه بـراي خریـد تعهـدوآزاد      به وز -تبصره 
نمودن مدارك و وثاثق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفاي تعهدات خودداري کـرده یـا مـی کننـد و     

هدات وخسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیـه ارزهـاي پرداختـی بـه دانشـجو در زمـان       ضامنهاي آنان ،براي جبران تع
  .دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند "بازپرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وي ویا متضامنا

مه اي که به پیشنهاد وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقـات و فنـاوري ، بهداشـت ، درمـان و     میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آئین نا
مفاد این تبصره باتوجه به . آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد 

در صورت اقامه دعوا در مراجع قضایی ، وزارتخانه هـاي  . به گذشته نیز تسري دارد  18/2/1307مصوب  قانون مدنی)  2( قسمت اخیر ماده 
  .علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند

  قانون وصول برخی از درآمـدهاي دولـت ومصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب       )  25( به ماده ) ج ( وان بند متن زیر به عن - 35ماده
  .الحاق می گردد 28/12/1373
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی می توانندبراي تامین بخشی از هزینه هاي خود نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی یا  -ج 

دانشگاههاي سایر کشورها در رشته تحصیلی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمـان   دانشجویان ایرانی که در
سقف درصد پـذیرش دانشـجو، ضـوابط و دسـتورالعمل نحـوه دریافـت شـهریه ،        . و آموزش پزشکی مشغول به تحصیل هستند اقدام نمایند 

یشنهادوزارتخانه هاي علـوم ، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان وآمـوزش پزشـکی        شرایط پذیرش ، میزان شهریه ، سایر شرایط به پ
  .وسازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید



هها همچنین بنیاد ایران شناسی وفرهنگستانهامی توانندازدانشجویان خارجی که دوره هاي کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی رادرایـن دسـتگا  
طی می کنند، حق ثبت نام و هزینه هاي مربوط را دریافت کنند، مطابق ضوابط مذکور وجوه حاصل از اجراي ایـن بنـد بـه حسـاب درآمـد      

  .اختصاصی موسسات ذیربط واریز می گردد تا طبق مقررات مربوطه هزینه گردد
ریهاي شهرهاي زیر سی هزار نفر جمعیت و کمک به تاسیسات اعتباراتی که در قوانین بودجه سنواتی با عناوین کمک به شهردا - 36ماده 

زیربنائی شهرهاي کوچک به تصویب می رسد با پیشنهاد سازمان شهرداریها و تایید سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـوربین اسـتانهاي      
وراي برنامـه ریـزي و توسـعه اسـتان بـین      سهم هراستان از محل ردیفهاي یاد شده با پیشنهاد استاندار و با نظر شـ . کشور توزیع می گردد 

شهرداریهاي نیازمند توزیع خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان حسب موردبراي کمک به بودجـه  
جمعیـت هزینـه   جاري شهرداریهاي شهرهاي زیر سی هزار نفـر جمعیـت و احـداث تاسیسـات زیربنـائی در شـهرهاي زیـر پنجـاه هزارنفـر          

  .خواهدشد
خریـد اتوبـوس و قطعـات یـدکی بـراي      (، ) یارانـه بلـیط اتوبوسـرانی   (اعتبار منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان  - 37ماده 

اه آهن به منظور جبران کسري هزینه هاي بهره برداري از سیستمهاي اتوبوسرانی و ر) یارانه بلیط قطارهاي شهري(و ) اتوبوسرانیهاي شهري
شهري وابسته به شهرداریها بنا به پیشنهاد سازمان شهرداریهاي کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور بـین سیسـتمهاي یـاد     
شده توزیع می گردد تا براساس موافقتنامه هائی که بین سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور با سازمان شهرداریها با شـهرداریهاي ذینفـع   

  .له می گردد، براي حمایت از سیستمهاي حمل ونقل عمومی ، جمعی شهرها به مصرف برسدمباد
وجوه متمرکز در حسابهاي خزانه داري کل که بر حسب قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانـه هـا، موسسـات وشـرکتهاي      - 38ماده 

) سازمان شهرداریهاي کشـور  ( مه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور دولتی به نام شهرداریها وصول و واریز می گردد، براساس مفاد آئین نا
  .و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، به تصویب هیات وزیران می رسد، بین شهرداریهاي نیازمند و جدیدالتاسیس توزیع می گردد

م و بـه سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور و       گزارش عملکرد این قانون در مقاطع سه ماه توسط سـازمان شـهرداریهاي کشـور تنظـی    
  .کمیسیونهاي ذیربط در مجلس شوراي اسالمی تقدیم می گردد

  : بشرح ذیل اصالح می گردد 8/9/1243قانون تامین اعتبارات عمرانی وعمومی مصوب )  2( ماده  - 39ماده 
  .بهاي آن تعیین می گردد % ) 10( عوارض شهرداریها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل ده درصد  - 2ماده 

از کل هزینه شماره گذاري خودروهـاي سـواري در شـهرهائی کـه سیسـتم      % ) 10( وزارت کشور موظف است به میزان ده درصد  - 40ماد
دل مبـالغ  قطار شهري آنها به مرحله اجراء یا بهره برداري می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی نـزد خزانـه داري کـل واریـز نمایـد، معـا      

واریزي از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می شود در اختیار شهرداریهاي ذیربط قرار مـی گیـرد تـا پـس از مبادلـه      
موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور جهت تامین بخشی از هزینه اجراء یا جبران بخشی از هزینه هاي بهره برداري خطـوط  

  .هري همان شهر مصرف گرددقطار ش
سازمان شهرداریها موظف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد موارد درج شده در این ماده را بـه سـازمان مـدیریت و برنامـه      -تبصره 

  .ریزي کشور و کمیسیونهاي ذیربط در مجلس شوراي اسالمی ارائه نماید 
ي ملی هردستگاه قبل از انجام مراحل تخصیص در اختیار وزیر یـا بـاالترین مقـام    از سرجمع اعتبارات طرحها% ) 5( پنج درصد  - 41ماده 

دستگاه اجرائی قرار می گیرد تا حسب ضرورت براساس پیشرفت کار عملیات طرحهاي ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه هاي مبادله 
  .قبل از تصویب مجلس شوراي اسالمی ممنوع استشده تعهد و پرداخت گردد شروع عملیات اجرائی طرحهاي عمرانی ملی جدید 

دستگاههاي اجرائی که از اعتبارات جاري وعمرانی مربوط به پژوهشها استفاده می نمایند و همچنین شرکتهاي دولتـی موضـوع    - 42ماده 
ت عمومی پژوهشی و یامربوط و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارا 1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب )  4( ماده 

تحقیقـاتی مـذکور را از طریـق عقـد قراردادهـاي       "از اعتبـارات منحصـرا  % ) 20( به خود استفاده می کنند، موظفند حداقل بیست درصـد  
ـ        ه پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی ، فرهنگستانها و بنیـاد ایـران شناسـی ، موسسـات پژوهشـی وابسـته ب



وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان وآمـوزش پزشـکی و جهـاد دانشـگاهی ، سـازمان تحقیقـات آمـوزش و تـرویج         
اجازه داده می شود پنجاه درصـد  . کشاورزي یا اعضاي هیات علمی با مجوز مدیریت دانشگاهها و موسسات پژوهشی ذکر شده هزینه نمایند 

و دیگر قوانین و مقررات عمـومی دولـت    1/6/1366مذکور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  کل اعتبارات% ) 50( 
و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و دیگـر مقـررات عمـومی دولـت     

دستگاههاي اجرائی مذکوردرصدر این ماده مکلفنددر شـهریور مـاه هـر سـال گـزارش      . دد هزینه گر 19/11/1363مستثنی هستند مصوب 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نیـز مکلـف اسـت    . مربوط به عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارائه نمایند 

  .اسالمی ارائه نمایدگزارش عملکرد این ماده را به کمیسیونهاي مربوط مجلس شوراي 
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه هاي علوم ،تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مـدیریت و برنامـه   

  .ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تحـت   28/12/1373دولت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب     قانون وصول برخی ازدرآمدهاي )  86( متن مندرج در ماده  - 43ماده 

  :الحاق می گردد)  86( به ماده ) ب ( درج و متن زیر به عنوان بند ) الف ( عنوان بند 
به وزارتخانه و موسسات دولتی اجازه داده می شود براساس آئین نامه اي که به پیشـنهاد مشـترك سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي        -ب 

زارت امور اقتصادي ودارایی به تصویب هیات وزیران می رسد به منظور استفاده بهینه از ساختمانها و امکانات موجود خودمشـروط  کشور و و
بر آنکه به فعالیتها و وظایف مستمر و جاري آنها لطمه اي وارد ننماید و تاثیر نامطلوبی نگـذارد، بـه صـورت موقـت بـه اشـخاص حقیقـی و        

  .مدت یک سال یا کمتر اجاره دهند حقوقی به قیمت روز به
شوراي برنامه ریزي و توسعه استان موظف است پس از ابالغ بودجه مصوب ساالنه استان ، براساس پیشنهاد سازمان مـدیریت و   - 44ماده 

ایـران در سـطح   برنامه ریزي استان ودر چارچوب اهداف و سیاستهاي برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهـوري اسـالمی   
کشور و استان و خط مشی ها و دستورالعملهاي ابالغی سازمان مدیریت وبرنامـه ریـزي کشـور، اعتبـارات عمرانـی را بـین فصـول ، برنامـه         
ها،دستگاههاي اجرائی و طرحهاي عمرانی به تفکیک هر شهرستان واعتبارات جاري مصوب هر دستگاه را به تفکیک برنامه و فصـول هزینـه   

  .مایدتوزیع ن
و عضـویت  ) دبیـر کمیتـه   ( ، نماینده سازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي    ) ریاست کمیته ( کمیته برنامه ریزي شهرستان متشکل از فرماندار 

فرمانداران موظـف هسـتندیک   . روساي دستگاههاي اجرائی که مدیران کل آنها عضو شوراي برنامه ریزي و توسعه استان هستند خواهد بود 
پـروژه  .ز تشکیل جلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر در جلسات دعوت بعمل آورنـد  هفته قبل ا

هاي عمرانی شهرستانها پس از تصویب در کمیته برنامه ریزي شهرستان جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرائی ذیـربط بـه سـازمان    
عالم خواهد شد وظیفه دبیرخانه شوراي برنامه ریزي و توسعه استان به عهده سازمان مدیریت وبرنامه ریـزي  مدیریت و برنامه ریزي استان ا

  .استان است
خودیاري به پروژه هاي کوچک جدید و تکمیل پروژه هاي نیمـه  ( ( اعتبارات منظور شده در قوانین بودجه سنواتی تحت عنوان  - 45ماده 

و در شهرهاي باالي پنجاه هزار نفـر، پنجـاه   % ) 30( در شهرهاي زیر پنجاه هزار نفر سی درصد % ) 10( صد تمام استانی ، در روستاهاده در
اعتبار هر استان به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریـزي و  . که اعبتار آنها به وسیله مردم تامین شود، اختصاص می یابد % ) 50( درصد 

  .ستان بین شهرستانهاي استان توزیع می گردد تصویب شوراي برنامه ریزي و توسعه ا
سازمانهاي استانی ادارات کل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه ها وموسسات دولتـی مسـتقر در مراکـز اسـتانها یـا       - 46ماده 

یا موسسه دولتی مربوط منظور شـده   شهرستانهاي غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قوانین بودجه سنواتی ضمن بودجه وزارتخانه ها
  .در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب می شوند 1/6/1366است ، از نظر اجراي مقررات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

قـانون وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت ومصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب          )  84( به مـاده  )  5( متن زیر به عنوان بند  - 47ماده 
  :الحاق می گردد 28/12/1373



در راستاي ایجاد تعادل دام در مرتع ، به وزارت جهاد کشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده می شـود از محـل صـدور و یـا تجدیـد       - 5
نزد خزانـه  ( ساالنه پروانه چراي دام در مراتع ، مبلغی را معادل یک در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمدعمومی 

  .واریز نماید) داري کل 
مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضی محـدوده پروانـه بهـره بـرداري بارعایـت      ) پروانه بهره برداري مراتع ( پروانه چرا  - 1تبصره 

ي و سازمان مـدیریت و  حقوق دارندگان پروانه بهره برداري براساس آئین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد کشاورز
  .برنامه ریزي کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

چراي دام در مراتع بدون پروانه چراو یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می شود و مستلزم پرداخـت معـادل    - 2تبصره 
) نزدخزانـه داري کـل   ( وصول بایدبه حساب درآمـد عمـومی   ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود که پس از% ) 20( بیست درصد 

  .واریزشود
تحت عنوان  28/12/373قانون وصول برخی ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب )  27( متن مندرج در ماده  - 48ماده 

  .به این ماده الحاق می گردد) ب ( درج و متن زیر به عنوان بند ) الف ( بند 
اجازه داده می شود درآمد حاصـل از فـروش صـید و آالت وادوات غیرمجـاز     ) شرکت سهامی شیالت ایران ( زارت جهاد کشاورزي به و -ب 

  .وصید و قاچاق انواع صید آبزي و فرآورده هاي آن و جریمه هاي ناشی از این بند را به حساب درآمد عمومی واریز نماید
ه وحوه واریزي به حساب درآمد عمومی متناسب با نیاز دستگاه اجرائی فـوق اعتبـار الزم را جهـت    به دولت اجازه داده می شود، تا با توجه ب

  .توسعه و تجهیز و احداث واحدهاي حفاظت از منابع آبزیان بازسازي ذخایر آبري در لوایح بودجه منظور نماید
 مصـوب   قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه هاي ضروري به کارکنان دولـت قانون اصالح )  1( به آخرماده  - 49ماده
  :عبارت زیر الحاق می گردد 16/9/1376

  . خدمت مازاد بر سی سال در پرداخت پاداش موضوع این قانون قابل احتساب نخواهد بود 
خرید و فروش کاالهاي داخلی و خارجی و صدور و ورود آن ونیز صـدور مجـوز سـهمیه مشـارکت      هرگونه فعالیت تجاري اعم از - 50ماده 

این قانون و همچنین موسسات و نهادهاي عمومی غیـر  )  30( سرمایه گذاري براي این نوع فعالتیها توسط دستگاههاي اجرائی موضوع ماده 
  .دولتی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست ممنوع است

  . بایستی توسط وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط صورت گیرد  "صدور مجوز براي انجام فعالیتهاي موضوع این ماده صرفا -تبصره 
قـانون وصـول برخـی از درآمـدهاي دولـت      )  1( به مـاده  ) ت ( و ) ش ( ، ) ر ( ، ) ق ( ، ) ص ( بندهاي زیر به عنوان بندهاي  - 51ماده 

  : الحاق می شوند 28/12/1373معین مصوب ومصرف آن درموارد 
تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع ، صلح ،هبه و وکالـت بـراي فـروش بـه اسـتثناي معـامالت بـا حـق اسـترداد انـواع            -ص 

اخت خـارج  خودروهاي سبک و سنگین سواري و غیر سواري وماشین االت راهسازي و کشاروزي وموتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخـل و سـ  
بـه ماخـذ    8/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصـوب  ) 1(ماده ) الف(ازنصابهاي مذکور در بند 

ده هزار براي خودروها و موتورسیکلتهاي ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصـادي و دارایـی کـه هرسـال بـه تجـویز       
مـالك وصـول    16/7/1374مصـوب   قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخـی کاالهـا و خـدمات   ) 9(ماده )  2( و )  1( تبصره هاي 

( علت بهاي فروش بار ارزش سیف  مالیات نقل وانتقال خودروها و موتورسیکلتهاي مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد در صورتی که به هر
F .I .C  (       ماشین آالت مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهاي آن براي وصـول حـق الثبـت بـا وزارت امـور اقتصـادي و

  .دارایی است
میزان قیمـت تمـام شـده آنهـا     به سازمان ثبت اسناد وامالك کشور اجازه داده می شودبهاي اوراق و دفاتر مصرفی سازمان مذکور را به  -ق 

وصول و به خزانه داري کل واریز نماید همچنین بهاي اوراق مصرفی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور که چاب آنها بـر عهـده وزارت امـور    
ثبـت انسـاد و   اقتصادي و دارایی است براساس قیمتهاي تمام شده آنهاتوسط هیاتی متشکل از وزیر امور اقتصادي و دارایی و رئیس سازمان 

  .امالك کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور یا نمایندگان آنها تعیین و پس از وصول به خزانه داري کل واریز می گردد



قـانون دفـاتر اسـناد رسـمی مصـوب      )  38( مـاده  )  2( سازمان ثبت اسناد وامالك کشـور موظـف اسـت جریمـه نقـدي مقـرردر بنـد         -ر 
ص سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی و همچنین جریمه نقدي مربوط به تخلفـات سـردفتران ازدواج و طـالق را    درخصو25/4/1354

  .براساس تعرفه اي که به تصویب هیات وزیران می رسد وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید
را براسـاس تعرفـه اي   ) کاداستر ( ات نقشه برداري ثبتی سازمان ثبت اسناد و امالك کشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطالع -ش 

  .که به تصویب هیات وزیران می رسد وصو لو به حساب درآمد عمومی واریز نماید
، در لوایح بودجه کل کشور پیش بینی و براساس آئنی ) کاداستر ( اعتبار مورد نیاز جهت تدارك و تجهیز و توسعه طرح نقشه برداري ثبتی 

اجرائی که توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران مـی رسـد،    نامه
  .قابل هزینه خواهد بود

سازمان ثبت اسناد وامالك کشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورین امالك و خودرو را بررسی و نسبت بـه تطبیـق وضـع     -ث 
اکه تا تاریخ تصویب این قانون به شغل مذکور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قابل صدور یا تمدید پروانه اشتغال ،براساس تعرفـه  آنه

  .واریز نماید) نزدخزانه داري کل ( اي که به تصویب هیات وزیران می رسد مبالغی وصول و به حساب درآمد عمومی 
اجازه داده می شود درآمد ناشی از ارائه خدمات در زمینه برگزاري سمینارها وکنفرانسهاي بین المللی که  به وزارت امور خارجه - 52ماده 

در ایران تشکیل می شود و خدمات ارائه شده به نمایندگیهاي سیاسی وکنسولی خارجی مقـیم ایـران را از سـازمانها و دسـتگاههاي برگـزار      
  .واریز نماید) نزد خزانه داري کل( مد عمومی کننده و نمایندگیهاي خارجی وصول و به درآ

به وزارت راه وترابري و وزارت جهاد کشاورزي اجازه داده می شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسـفالت تولیـدي مراکـز سـرند و      - 53ماده 
اجاره واگذار نمایند و وجوه حاصله  سنگ شکن یا تولیدي کارخانه هاي آسفالت خود را به فروش برسانند و یا آنکه ماشین آالت مذکور را به

  .واریز نمایند) نزد خزانه داري کل ( را به حساب درآمد عمومی کشور 
وزارت راه وترابري از پرداخت هزینه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفی براي روشنائی وتهویه تونلها و چراغهاي ویژه نقاط مه  - 54ماده 

  .ي کشور و همچنین مساجدبین راهی معاف استگیر، چراغهاي چشمک زن در طول راهها
قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت )  63( و )  62( شرکت فرودگاه هاي کشور مکلف است درآمدهاي موضوع مواد مصرفی  - 55ماده 

در قالـب بودجـه    را وصول نماید ووجوه حاصل را به عنوان درآمد شرکت تلقـی نمـوده و   28/12/1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 
  .مصوب سنواتی آن شرکت هزینه نماید

در اجراي سیاستهاي خصوصی سازي ، شرکت فرودگاههاي کشور مکلف است متناسب بـا آمـادگی بخشـهاي خصوصـی و تعـاونی       -تبصره 
  . خـــــــــــــــــدمات فرودگـــــــــــــــــاهی را بـــــــــــــــــه آنهـــــــــــــــــا وگـــــــــــــــــذار نمایـــــــــــــــــد 

برخـی از درآمـدهاي دولـت و مصـرف آن در مـوارد معـین مصـوب         قـانون وصـول  )  85( متن زیر به عنوان  تبصره بـه مـاده    - 56ماده 
  :الحاق گردد 28/12/1373

  .مبلغ مذکور در این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائی و تصویب هیات وزیران قابل افزایش است -تبصره 
تحـت   28/12/1373آن در مـوارد معـین مصـوب    قانون وصول برخی ازدرآمدهاي دولت و مصـرف  )  87( متن مندرج در ماده  - 57ماده 

  :به آن الحاق می گردد) ب ( درج و متن زیربه عنوان بند ) الف ( عنوان بند 
( به دولت اجازه داده می شود از مسافرانی که از مرزهاي هوایی ، دریایی و زمینی عازم خـارج از کشـور مـی باشـند مبلـغ سـی هـزار         -ب 

  .واریز نمایند) نزد خزانه داري کل ( اب درآمد عمومی ریال دریافت و به حس)  000/30
شرکت ملی گاز ایران موظف است که حق انشعاب گاز مساجد ، مدارس ، علوم دینی ، حسینیه هـا وتکایـا را رایگـان محاسـبه      - 58ماده 

  .سبه نمایدمتوسط نرخ راجع محا% ) 50( کند و هزینه گاز مربوط آن را بر اساس هر متر مکعب با پنجاه درصد 
شرکت سهامی پخش فرآورده هاي نفتی موظف است مشابه مصرف کنندگان شهري نفت سفید وگاز مایع مورد نیاز روسـتائیان   - 59ماده 

  .را در سراسر کشور و مورد نیاز عشایر را در شعاع پنج کیلومتري محل زندگی آنان به قیمت رسمی تامین نماید



موظف است به ازاي کلیه خـدمات ویـژه سـجلی و صـدور کـارت شناسـائی مبـالغی را بشـرح زیـر از           سازمان ثبت احوال کشور - 60ماده 
  .واریز نماید) خزانه داري کل( متقاضیان دریافت و به حساب درآمدعمومی 

  .ریال)  000/50( تغییر نام و نام خانوادگی پنجاه هزار  - 1
  . ریال)  000/100( تغییر سن یکصد هزار  - 2
  . ریال )  000/20( تالف سند سجل بیست هزار حل اخ - 3
  . ریال)  5000( الصاق عکس پنج هزار  - 4
  . ریال )  000/10( صدور گواهی تجرد ده هزار  - 5
  . ریال)  000/50( صدور نخستین شناسنامه المثنی پنجاه هزار  - 6
  . ریال)  000/100( صدور نخستین شنانسامه المثنی یکصدهزار  - 7
  . ریال)  500/2( ر کارت شناسائی دو هزار و پانصد صدو - 8
  . ریال)  000/10( صدور شناسنامه ده هزار  - 9

به منظور هماهنگی در تصویب ، اجراء ونظارت پروژه هاي پژوهشی ، اعتبار طرحهایی کـه تحـت عنـوان طـرح ملـی تحقیقـات        - 61ماده 
هاد دستگاههاي اجرائی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور براي اجـراي  درقوانین بودجه ساالنه به تصویب می رسد، بنا به پیشن

مانده اعتبار تخصیص یافته بـه  . طرحهاي مشخص پژوهشی ملی اختصاص می یابد تا در اختیار دستگاههاي اجرائی کشور، به مصرف برسد 
  .ب موافقتنامه مربوط قابل هزینه استدرقال "هر دستگاه اجرائی مشمول ، قابل انتقال به سال بعد بوده و صرفا

دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بخش غیر دولتی و خصوصی می توانند از اعتبارات این تبصره از طریق سازمان پژوهش هاي علمـی و صـنعتی   
  .ایران استفاده نمایند

علوم ، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمـان   آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، وزارت
  و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

وزارت نیرومکلف است انرژي برق تولیدي توسط نیروگاهها و تولید کنندگان بخشهاي خصوصی و دولتی را با قیمتهاي تضمینی  - 62ماده 
در مورد نرخ برق تولیدي بخشهاي غیردولتی از . به تصویب شوراي اقتصادي خواهد رسید  به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

منابع انرژي هاي نو با توجه به جنبه هاي مثبت زیست محیطی و صرفه جویی هاي ناشی از عدم مصرف منابع انرژي فسـیلی و بـه منظـور    
حـداکثر  (ریال )  650( براي ساعات اوج و عادي حداقل ششصد و پنجاه  تشویق سرمایه گذاري در این نوع تولید به ازاء هر کیلو وات ساعت

  .در محل تولید مورد عمل قرار گیرد) چهار ساعت در شبانه روز 
ــاده  ــاده        - 63مــ ــه مــ ــره بــ ــک تبصــ ــوان یــ ــه عنــ ــر بــ ــتن زیــ ــه آب  )  24( مــ ــع عادالنــ ــانون توزیــ ــ قــ   وبمصــ

  :الحاق می گردد 16/12/1361 
شرکتهاي آب منطقه اي و آب و برق خوزستان مکلفند در قبال واگذاري حق برداشت جدید آب تحت پوشـش طرحهـاي تـامین و     -تبصره 

و برنامـه   انتقال آب ، متناسب با سهم آب تخصیصی ، حق اشتراك دریافت و درآمد حاصله را براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت
ریزي کشور براي اجراي طرحهاي عمرانی مربوط با اولویت نگهداري و مرمت سازه هاي آبی در دسـت بهـره بـرداري در همـان منطقـه بـه       

  .مصرف برسانند
ب آئین نامه اجرائی این قانون شامل تعرفه حق اشتراك باپیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور و وزارت نیـرو بـه تصـوی     

  .هیات وزیران خواهد رسید
به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می شود که به منظور برنامـه ریـزي در امـر بهـره بـرداري از شـکارگاهها در قبـال         - 64ماده 

فترچه هاي تعرفه مربوط به بهاي صدور دفترچه به تفکیک د. دریافت وجه ازشکارچیان نسبت به صدور دفترچه ویژه شناسایی اقدام بنماید 
  . گلوله زنی و ساچمه زنی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران خواهد رسید 



سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور موظف است هر ساله مبالغی را در الیحه ساالنه براي اعطاي اعتبار صدور خـدمات فنـی و    - 65ماده 
و همچنین مابه التفاوت نرخ سود منظور دارد این مبلغ به عنوان سپرده دولت نزد بانک توسعه ) ریدار اعتبار فروشنده و اعتبار خ( مهندسی 

صادرات منظور می گردد و نحوه پرداخت اعتبار و تفاوت سود و کارمزد براساس آئین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد سازمان مـدیریت و  
  .وسعه صادرات غیر نفتی به تصویب هیات وزیران خواهد رسیدبرنامه ریزي کشور با هماهنگی شوراي عالی ت

 اعتبارات مرکز آموزش مدیریت دولتی در قوانین بودجه ساالنه براساس قانون نحوه انجام امور مـالی ومعـامالتی دانشـگاههاو     - 66ماده
چگـونگی اجـرا و تطـابق بـا قـانون فـوق       .  و آئین نامه آن قابل هزینه می باشـد  18/10/1369مصوب  -موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 

  .الذکر، تشکیل و ترکیب هیات امناء این مرکز به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
چـاپ ، تکثیـر و تجهیـزات     به فرهنگستانها و بنیاد ایران شناسی اجازه داده می شود در قبال ارائه امکانات و خدمات خود مانند - 67ماده 

رایانه اي نتایج تحقیقات علمی وفنی و اطالعات تولیدي و اطالعات بانکهاي اطالعاتی و کتب ونشریات و نوارهاي صوتی وتصویري و صـفحه  
ل اعتبـار  معادل وجوه واریـزي مـذکور از محـ   . هاي فشرده به متقاضایان ، وجوه مناسب دریافت و به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند 
  .درآمد اختصاصی در بودجه سنواتی پیش بینی و در اختیار دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت

به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ومتناسب با عواملی همانند کاهش هزینـه   - 68ماده 
نیروي انسانی و نرخ تورم ، هر سه سال یک بار نسبت به کاهش یا افـزایش مبـالغ ریـالی    هاي دولتی ناشی از اصالح ساختار اداري و کاهش 

مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرائم ، تعرفه ها و خدمات دولتی ، حقوق دولتی و عناوي مشابه با رعایت مفاد برنامـه  
  .ان اقدام و مراتب را ابالغ نمایدهاي توسعه اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایر

کلیه اراضی ، امالك و ابنیه اي که براي استفاده وزارتخانه ها، موسسات دولتی از جمله موسسـاتی کـه شـمول قـانون بـر آنهـا        - 69ماده 
آن وزارت خانـه ، موسسـه   مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به 

خریداري شده یا می شود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوري اسالمی ایران به عنـوان مالـک بـا حـق اسـتفاده      
اداره کـل  ( دارائی تغییر دستگاه بهره بردار مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادي و . وزارتخانه یا موسسه مربوط درج می گردد 

ایـن  )  89( ماده ) ب ( قرار می گیرد ودر خصوص واگذاري حق استفاده از ساختمانهاي مازاد دستگاههاي مذکور مطابق بند ) اموال دولتی 
  .قانون اقدام خواهد شد

رف عمـومی یـا اختصاصـی    اراضی ملی و دولتی ومنابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی دستگاهها براي واگـذاري جهـت مصـا    - 1تبصره 
( و )  31( اشخاص غیر دولتی در اختیار آنها می باشد و تا کنون واگذار نشده از جمله اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزي موضوع مـواد  

نقـالب  شـوراي ا  21/1/1359الیحه قانونی اصالح الیحه قانونی احیاء و واگذاري اراضی در حکومت جمهـوري اسـالمی ایـران مصـوب     )  32
تـابع مقـررات مربـوط اسـت و چنانچـه دسـتگاههاي اجرائـی ، نیروهـاي مسـلح و           2/6/1366مصـوب  قانون زمین شـهري  واراضی موضوع 

ت خاص است براي نیازهاي عمـومی و عمرانـی و یـا    سازمانهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررا
عوض آن نیاز به این اراضی داشته باشند در حدي که به تصویب هیات وزیران می رسد با رعایـت مفـاد ایـن مـاده بـه صـورت بالعـوض در        

  .اختیار آنها قرار خواهد گرفت
مذکور وهیاتهاي واگذاري زمین مشروط بر آنکـه مطـابق طـرح    قانون )  32( و )  31( در مورد اراضی واگذار شده توسط کمیسیونهاي مواد 

مصوب احیاء گردیده اند چنانچه در داخل حریم و محدوده قانونی شهرها قـرار گرفتـه ومالکیـت اراضـی بـه وزارت مسـکن وشهرسـازي یـا         
راضی را با قیمت کارشناسی روز بـدون  سازمانهاي تابعه منتقل گردیده است وزارت مسکن وشهرسازي و سازمانهاي تابعه مکلفند اسناد این ا

  .لحاظ کردن ارزش افزوده ناشی از سرمایه گذاري انجام شده توسط سرمایه گذاران به آنها منتقل نمایند
فروش و واگذاري امالك و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شـرکتهاي دولتـی قـرار داده اسـت نیـز موکـول بـه         - 2تبصره 

ات وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههاي این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار وزارتخانه ها وموسسات دولتی تصویب هی
  . قرار می گیرد 



قانون محاسبات عمومی کشـور مصـوب   ) 113(نحوه تنظیم اسناد اراضی و سایر اموال غیر منقول طرحهاي عمرانی موضوع ماده  - 3تبصره 
  .که مجري آن وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشند تابع مقررات این ماده خواهد بود 1/6/1366

تعیین بهره بردار، بهره برداري ، چگونگی تنظیم سندعرصه و اعیان امالك و اراضی که براي استفاده دولت و یا موسسات دولتـی   - 4تبصره 
  .ات مقرر در این ماده خواهد بودوقف شده است با رعایت وقف نامه هاي مربوط تابع ترتیب

واگذاري حق استفاده از اراضی وامالك این قانون به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات خیریه و عـام المنفعـه بـا     - 5تبصره 
س از رفع نیاز آنهـا بـه   پ. تصویب هیات وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه هاي پنج ساله و قوانین مربوط امکان پذیر خواهد بود 

  .تشخیص وزارتخانه مربوط و تصویب هیات وزیران ، ملک یا زمین موردواگذاري به دولت اعاده خواهد شد
چنانچه امالك واراضی که به موجب وظایف قانونی سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی در اختیار این سازمان قرار گرفتـه   - 6تبصره 

اههاي دولتی باشد، حسب مورد با پیشنهاد وزیر با باالترین مقام ارجائی دستگاه مستقل و تصویب هیات وزیـران و بـا   است ، مورد نیاز دستگ
  .رعایت شرایط این ماده در اختیار آن دستگاه قرار می گیرد

در اختیـار خـود را بـه    سازمان جمع آوري و فروش اموال تملیکی مکلف است براي تسهیل در اجراي این ماده فهرست امـوال غیـر منقـول    
  .هیات دولت ارائه نماید

  .عدم اجراي این قانون توسط هر یک از مقامات و کارمندان در حکم تصرف غیر مجاز در اموال دولتی محسوب می شود - 7تبصره 
تخانـه هـا ، موسسـات    به منظور فراهم آوردن موجبات تسریع در رفع اختالفات مربوط به سـاختمانها ، تاسیسـات و اراضـی وزار    - 8تبصره 

دولتی ، شرکتهاي دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و نهادهاي عمـومی غیـر دولتـی ، نیروهـاي     
نظامی و انتظامی که در گذشته براساس نیازها و ضرورتهاي مختص اوایل انقالب اسـالمی و جنـگ تحمیلـی ، بـدون اخـذ مجـوز قـانونی و        

فقت متصرف پیشین یا با موافقت آن تصرف گردیده و در حـال حاضـر مـورد نیـاز متصـرفان پیشـین مـی باشـد کمیسـیونی مرکـب از           موا
نمایندگان تام االختیار وزراي امور اقتصادي و دارائی ، مسکن و شهرسازي ، جهـاد کشـاورزي ، سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور و        

باالترین مقام اجرائی دستگاههاي مستقل طرف اختالف با مسئولیت معاونت حقوقی امور مجلس رئیس جمهـور   نماینده تام االختیار وزارء یا
  .تشکیل گردد

اجراي حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و نیرهاي مسلح زیر نظر مقام معظم رهبري است با رعایـت نظـر موافـق    
در صـورت عـدم اجـراي آراء    . کمیسیون فوق الذکر براي دستگاههاي اجرائـی ذیـربط الزم االجـراء اسـت      آراي صادره. آن مقام خواهد بود 

مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههاي اجرائی ذیربط ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است معـادل ارزش  
ون مذکور بر حسب مورد ، بدون الزام به رعایت محدودیتهاي جابجـایی در بودجـه   قیمت روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسی

  .جاري و عمرانی ، از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید
الم وزارت امـور اقتصـادي و دارائـی و    سازمان ثبت اسنادو امالك کشور، اسناد اراضی وامالك دولتی را براساس این اقنون و یا اع - 9تبصره 

با صـدور سـند   . بدون نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در اختیار دارد اصالح و سند جدید صادر می نماید 
  .جدید، اسناد قبلی ار درجه اعتبار ساقط خواهد بود

انک اطالعاتی جـامع از اراضـی وامـالك دولـت موضـوع ایـن قـانون بـا اسـتفاده از          وزارت امور اقتصادي ودارائی موظف است ب - 10تبصره 
  .تجهیزات رایانه اي تهیه و در اختیار دستگاههاي اجرائی قرار دهد

 به منظور بازسازي صنعت گاز مایع و ارائه خدمات منطبق با استاندارهاي ملی و اجباري و عدم دریفات هر گونه یارانه در مراحل - 70ماده 
 انتقال ، ذخیره سازي ، گازپرکنی وتوزیع گاز مایع اعم از با ظرف و بدون ظرف به مصرف کنندگان نهایی ، ارائه نرخ خدمات گاز مایع توسط
شرکتهاي توزیع کننده در سراسر کشور بر مبناي عرضه و تقاضا بوده و با نظارت سـازمان حمایـت مصـرف کننـدگان و تولیـد کننـدگان و       

  .شهر و روستا به اجراء در می آیدشوراي اسالمی 



به شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران اجازه داده می شود بـه منظـور حفـظ و صـیانت از سـرمایه هـاي ملـی         - 71ماده 
متهاي جهـانی  را براساس قی) نفت گاز و نفت سفید، نفت کوره وبنزین ، گاز طبیعی مصرفی داخل کشور ( ،قیمت فرآورده هاي نفتی به جز 

  .و با رعایت صرفه وصالح کشور تعیین و به فروش برساند
ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکـی و  ) ج ( بند )  2( مبانی وفاصله طبقات محاسبه مالیات موضوع جز  - 72ماده 

بـه نسـبت چهـار     2/10/1371اخل و قطعات آنها مصـوب  سود بازرگانی و مالیات انواع خوردوها و ماشین آالت راه سازي وارداتی و ساخت د
  .برابر افزایش می یابد

مالیات فروش خودروهاي سواري حذف می گردد و بـا ر مـالی ناشـی از آن بـا تعـدیل نـرخ سـودبازرگانی         1381از ابتداي سال  - 1تبصره 
  .این ماده تامین خواهد شد)  2( مربوطه منظور شده در تبصره 

کلف است سود بازرگانی را به گونه اي تنظیم نماید که موجبات تشویق افزایش ساخت داخلی قطعات خـودرو سـواري را   دولت م - 2تبصره 
براي خودرو با % ) 10( براي مجموعه قطعات وارداتی و حداقل ده درصد % ) 60( فراهم آورد و حداقل سود بازرگانی به میزان شصت درصد 

  .ظور نمایدساخت داخلی من% ) 50( پنجاه درصد 
  .کاهش خواهد یافت "به میزان درصد سهم ساخت داخلی باتایید وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی تعیین شده متناسبا - 3تبصره 
  : یل اصالح می شودبه شرح ذ12/4/1346مصوب  آئین نامه مالی شهرداریها)  32( ماده  - 73ماده 
به شهرداریهاي کل کشور اجازه داده می شود تامطالبات خود را با اقساط حداکثر سی وشش ماهه مطابق دسـتورالعملی کـه بـه     - 32ماده 

در هر حال صدور مفاصا حسـاب موکـول بـه تادیـه کلیـه      . پیشنهاد شهردار به تصویب شوراي اسالمی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید 
  .ی مودي خواهد بودبده

بشرح زیـر اصـالح مـی     12/2/1378و تبصره هاي آن مصوب  قانون نحوه تامین بودجه سازمان فرهنگی هنري شهرداري تهران - 74ماده 
  : گردد

از درآمدهاي وصولی خود را براي امـور فرهنگـی ، هنـري و ورزشـی     ) % 4( شهرداري تهران مکلف است در بودجه سالیانه خود چهاردرصد 
  .پرداخت تخصیصی بایستی به صورت ماهانه و یک دوازدهم صورت گیرد. اختصاصی و در قالب بودجه ساالنه به تصویب برساند 

جدید فصلهاي کشاورزي ، منابع  با توجه به وجود دوره هاي آب و هوائی خشک در کشور، دولت مکلف است در سرمایه گذاري - 75ماده 
بـا همکـاري   ( ، مهارآبهـا، اصـالح روشـهاي آبیـاري     ) برنامه هـاي آب شـهري و روسـتائی    ( طبیعی ، منابع آب و عمران شهري و روستائی 

  .و تقویت نظام بیمه محصوالت کشاورزي ، کشور را براي مقابله با عوارض خشکسالی مجهز نماید) بخشهاي غیر دولتی 
اجراي خطوط و شبکه هاي برق ،آب ، گاز ومخابرات در منتهی الیه حریم راهها با هماهنگی وزارت راه وترابري در صـورتی کـه    - 76ماده 

  .به تاسیسات راه لطمه وارد نکند بدون پرداخت هرگونه وجهی مجاز می باشد
کل کشور بر اساس نظام جدید بودجه ریـزي وتغییـر نظـام طبقـه بنـدي دریافتهـا و        1381قانون بودجه سال با توجه به ارائه   - 77ماده 

پرداختهاي دولت ، به منظور هماهنگی بین تعاریف بکار برده شده در نظام جدید با تعاریف منـدرج در قـوانین موجـود مـالی ومحاسـباتی ،      
  :اضافه می گردد 10/12/1351برنامه و بودجه کشورمصوب قانون ) 1(تعاریف زیر به ماده 

  .منظور ارزش کلی دارائی ها منهاي ارزش کل بدهی هاي بخش دولتی است -ارزش خالص 
  . منظور آن دسته از داد وستدهاي بخش دولتی است که ارزش خالص را افزایش می دهد  -درآمد 

  . دهد  اي بخش دولتی است که ارزش خالص را کاهش میمنظور اعتبار آن دسته از دادوستده -اعتبار هزینه 
منظور دارایی هاي تولید شده یا تولید نشده اي است که طی مدت بیش از یکسال درفرآیند تولید کـاال وخـدمات    -دارایی هاي سرمایه اي 

  .بکار می رود
دارایی تولید شده به سـه گـروه عمـده دارایـی     . است  منظور دارایی هاي است که در فرآیند تولید حاصل گردیده -دارایی هاي تولید شده 

  .هاي ثابت ، موجودي انبار و اقالم گرانبها تقسیم می شود



منظور دارایی هاي تولید شده اي است که طی مدت بیش از یکسال بطور مکرر ومستمر در فرآیند تولید به کاربرده مـی   -دارایی هاي ثابت 
  .شود

و خدماتی است که توسط تولید کنندگان به منظور فروش ،اسـتفاده در تولیـد و یـا سـایر مقاصـد در آینـده       منظور کاالها  -موجودي انبار 
  .نگهداري می شوند 

. منظور اقالمی با ارزش قابل مالحظه است که نه به منظور تولید و مصرف ، بلکه به دلیل ارزشی که دارند نگهداري می شود  -اقالم گرانبها 
  ). خطی ، فلزات گرانبها مانند تابلو، کتب( 

   0)مانند زمین و ذخایر معدنی. (منظور دارایی هاي مورد نیاز تولید است که خودشان تولید نشده اند  -دارایی هاي تولید نشده 
منظور یک سلسله عملیات و خدمات مشخص است که براي تحقق بخشیدن به هدفهاي ساالنه برنامه طی یـک سـال اجـراء مـی      -فعالیت 

  .و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات مربوط به هزینه تامین می گردد شود 
منظور اعتبارمجموعه عملیاتوخدمات مشخصی است کـه براسـاس مطالعـات تـوجیهی ، فنـی و       -اعتبار طرح تملک دارایی هاي سرمایه اي 

ار معین براي تحقـق بخشـیدن بـه هـدفهاي برنامـه      اقتصادي و اجتماعی که توسط دستگاه اجرائی انجام می شود طی مدت معین و با اعتب
 توسعه پنج ساله به صورت سرمایه گذاري ثابت یا مطالعه براي ایجاد دارایی سرمایه اي اجرا می گردد و منابع مورد نیاز اجـراي آن از محـل  

  .عی تقسیم می گردداعتبارات مربوط به تملک دارایی هاي سرمایه اي تامین می شود و به دو نوع انتفاعی و غیر انتفا
  .دولت موظف است حداکثر یک ماه پس از تصویب قانون بودجه ساالنه کل کشور، بودجه دستگاههاي اجرائی را ابالغ نماید - 78ماده 

دستگاههاي اجرائی مکلفند پس از ابالغ اعتبارات مربوط به تملک دارائیهـاي سـرمایه اي توسـط سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور         
قتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي جدید مندرج در قوانین بودجه ساالنه را براي مبادله موافقتنامه بـه  مواف

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور ارسال نمایندو سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور نیز موظف است ظرف مدت یک مـاه موافقتنامـه   
  . ، اصالح و ابالغ و یا با ذکر دلیل اعاده نماید مذکور را بررسی 

کلیه دستگاههاي اجرائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلفند موافقتنامه شرح فعالیتهـاي مربـوط بـه اعتبـارات هزینـه اي را بـر       
ن مذکور موظف اسـت نسـبت بـه تاییـد و     اساس فرمهاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور به سازمان مذکور ارسال دارند، سازما

  .ابالغ و یا اعاده موافقتنامه مذکور جهت اصالح اقدام نماید
 افزایش اعتبار هزینه هر یک از برنامه ها و فصول هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظـور در قـوانین بودجـه سـاالنه از      - 79ماده

ذیربط، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات هزینه اي آن دسـتگاه تغییـري حاصـل نشـود      محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه
به پیشـنهاد بـاالترین مقـام دسـتگاه اجرائـی و تاییـد سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور مجـاز مـی              % ) 30( حداکثر تا سی درصد 

لـوم ، تحقیقـات و فـن آوري و بهداشـت ، درمـان و آمـوزش       باشددانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه هاي ع
پزشکی کماکان بودجه خود را در قالب برنامه وطرح ، تنظیم و اجراءمی نمایند و تخصیص دریافت می کننـد و تـابع قـانون تشـکیل هیـات      

ون نحـوه انجـام امـور مـالی و     شوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و قـان     1367امناء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب سال 
مجلس شوراي اسالمی و آئین نامه هاي مربوطه می باشـند   18/10/1369معامالتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 

 .  
  . باشد  تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت ازشمول محدودیتهاي این ماده مستثنی می

، خزانه مکلف است به تقاضاي سازمان مذکور، کسور مربوط 8/3/1354مه سازمان بازنشستگی کشوري مصوب اساسنا)  11( در اجراي ماده 
  .به هر دوره را از تخصیص اعتبار آن دوره برداشت و به صندوق بازنشستگی کشوري پرداخت نماید 

از اعتبـارات هزینـه اي مصـوب خـود     % ) 10( رصد به دستگاههاي اجرائی مرکزي اجازه داده می شودموارد لزوم حداکثر تا ده د - 80ماده 
رابه ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبـارات مربـوط در هـر مـورد بنـا بـه       

از بودجـه دسـتگاه اجرائـی مـذکور     پیشنهاد وزیر یا باالترین مقام دستگاه اجرائی مرکزي ذیربط توسط سازمان مدریت و برنامه ریزي کشور 
  .کسر و بر حسب برنامه و فواصل هزینه به اعتبارات هزینه اي دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد 



به منظور کمک به تهیه به موقع مصالح ، تجهیزات ، ماشـین آالت ، قطعـات یـدکی مـورد نیـاز پـیش بینـی شـده در طراحـی           - 81ماده 
اعتبـارات مصـوب طرحهـاي    % ) 5( یهاي سرمایه اي با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تا میزان پنج درصد طرحهاي تملک دارائ

اعتبـارات تملـک   % ) 10( اعتبارات تملک دارائیهـاي سـرمایه اي ملـی و ده درصـد     % ) 10( تملک دارائی هاي سرمایه اي ملی و ده درصد 
ازم ومصالح فوق اختصاص داده می شود ودستگاه هاي اجرائی حسب مورد مکلفند پـس از تحویـل   دارائیهاي مصوب استانی ، جهت خرید لو

 کاالها ومصالح خریداري شده به پیمانکاران ، هزینه تمام شده آنها را به میزانی که در آئین نامه این ماده پیش بینی خواهـد شـد از صـورت   
  .می گرددوضعیت کسر و مابه التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور 

به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزیر ذیربط و یا باالترین مقام دستگاه اجرائـی تمـام یـاپروژه هـائی از طرحهـاي       - 82ماده 
  .تملک دارائیهاي سرمایه اي ملی مندرج در قوانین بودجه ساالنه را تغییر دهد 

هشی مجازند سهم ادارات و واحدهاي سازمانی مذکور از محل اعتبـارات مصـوب   وزارتخانه ها وموسسات دولتی و آموزشی و پژو - 83ماده 
مربوط اعم از هزینه اي و تملک دارائی هاي سرمایه اي و از محل درآمد اختصاصی یا اعتبارات اختصـاص یافتـه از محـل ردیفهـاي متفرقـه      

  .به واحدهاي ذیربط ابالغ نمایند  1/6/1366قانون محاسبات عمومی کشورمصوب )  75( قانون بودجه را مطابق ماده 
 در موارد مذکور وهمچنین دیگر مواردي که براساس مقررات قوانین بودجه و دیگر قوانین و مقررات ، عملیات اجرائی تمام پروژه هائی از هر

می ایران واگذار وابالغ اعتبـار  یک از طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي براي اجراء به دستگاههاي اجرائی یا نیروهاي مسلح جمهوري اسال
می شود، دستگاه یا واحد سازمانی گیرنده اعتبار به عنوان دستگاه صاحب اعتبار مکلف است همچنان براساس شـرح فعالیتهـاي موافقتنامـه    

  .هاي متبادله در حدود اعتبارات ابالغی تخصیص یافته عمل نماید 
ین قانون وسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران اجازه داده می شـود بارعایـت   ا)  2( به شرکتهاي دولتی مشمول ماده  - 84ماده 

مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثناي خودرو از طریق مزایده و همچنـین کسـب درآمـد پخـش آگهـی      
) قیمـت و اگهـی ثبـت شـرکتها     (و اصالحات بعدي  26/12/1310مصوب  قانون ثبت اسناد و امالك) 14(و ) 12(، ) 11(ثبتی موضوع مواد 

  .بطور نقدیا اقساط اقدام نمایند
   – 85ماده 
ات فصـول طرحهـاي   اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاههاي اجرائی وتایید سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تفکیـک اعتبـار   -الف 

  .تملک دارائیهاي سرمایه اي مندرج در قوانین بودجه ساالنه متناسب با پیشرفت عملیات هر طرح پس از اصالح موافقتنامه تغییر یابد
به دولت اجازه داده می شود متناسب با تغییر تشکیالت ، جا به جایی وظائف بین دستگاههاي اجرائی و تغییـر در تقسـیمات کشـوري     -ب 
  .اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي مصوب را تغییر دهدبر
  .هر گونه تغییر در اعتبارات مصوب ناشی از اجراي مفاد ذیربط این تبصره بایستی در موافقتنامه هاي اصالحی درج گردد -ج 

مان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههاي اجرائی کـه  مابه التفاوت واریزي ساز - 86ماده 
  .واریز می گردد، مشمول مالیات بر درآمد نمی باشد ) نزدخزانه داري کل(به درآمد عمومی 

ایه گذاري از محل منابع داخلـی بـیش   این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژه هاي سرم)  2( شرکتهاي دولتی موضوع ماده  - 87ماده 
  .ریال خود را، براي یک بار به تایید شوراي اقتصاد برسانند)  000/000/000/8( از هشت میلیارد 

قـانون اساسـی جمهـوري    )  30( ام  و سی)  29( در اجراي وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول بیست نهم  - 88ماده 
منظور منطقی نمودن حجم و اندازه دولت وکاهش تدریجی اعتبارات هزینه اي و بهبود ارائـه خـدمات بـه مـردم و جلـب       اسالمی ایران و به

و سـی آم  ) 29(، بیسـت و نهـم   ) 3(مشارکت بخش غیر دولتی و توسعه اشتغال و صرفه بودجه و درآمدهاي عمومی با رعایت اصـول سـوم   
صالح عامه، وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهاي دولتی که عده دار ارائـه خـدمات اجتمـاعی ،    قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و م) 30(

فرهنگی ،خدماتی و رفاهی از قبیل آموزش فنی و حرفه اي، آمـوزش عمـومی، تربیـت بـدنی درمـان، توانبخشـی ، نگهـداري از سـالمندان،         
ی وهنري، خدمات شـهري و روسـتائی، ایرانگـردي و جهـانگردي مـی      معلولین و کودکان بی سرپرست، کتابخانه هاي عمومی، مراکز فرهنگ



باشند مجازند براي توسعه کمی وکیفی خدمات خود وکاهش حجم تصدي هاي دولت بر اساس مقررات و ضوابط این ماده اقـدامات ذیـل را   
  :انجام دهند

ماده می باشند می بایست صـالحیت هـاي فنـی و     اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این -الف 
  .اخالقی الزم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند

ارائه خدمات موضوع این ماده توسط بخش غیر دولتی به سه روش ، خرید خدمات از بخش غیر دولتی ، مشارکت با بخش غیر دولتـی   -ب 
  .می شود  و واگذاري مدیریت بخش غیر دولتی انجام

موضوع بنـد  ( دستگاههاي اجرائی مشمول این ماده براي توسعه کمی خدمات خود با استفاده از ظرفیتهاي موجود در بخش غیر دولتی  -ج 
  .و با پرداخت هزینه سرانه خدمات ، نسبت به خرید خدمات و ارائه آن به مردم طبق شرایط دولتی اقدام نمایند) الف 

توسعه اینگونه واحدها ، دولت موظف است حمایتهاي الزم از قبیل واگذاري زمین، ارائه خدمات زیربنائی و اسـتفاده از  براي ایجاد و  -تبصره 
  .تسهیالت وجوه اداره شده طبق ضوابط و به میزانی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می گردد اقدام نماید

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ، دستگاههاي مشـمول  قانون برنامه )  64( ماده ) ب ( در اجراي بند  -د 
این ماده مجازند مراکز و واحدهاي خدماتی ، اجتماعی و رفاهی موجود و یا نیمه تمام خود را به صورت اجاره به اشخاص حقیقی و حقـوقی  

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

  0نهادهاي عمومی غیر دولتی نظیر شهرداریها و دهیاریها    -
  . موسسات عام المنفعه که براساس مجوزهاي قانونی تشکیل شده یا می شوند  -
 0می آنها با دستگاه دولتینهادهاي متشکل از کارکنان دستگاه واگذارکننده ، مشروط بر قطع رابطه استخدا  -
 0سایر اشخاص حقیقی و حقوقی  -
 .واگذاري بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی می باشند مشمول حکم این بند نمی گردد - 2تبصره  -
در موارد استثنایی با ذکر دالئل موجـه  . تغییر کاربري مراکز و واحدهایی که واگذار می شوند ممنوع می باشد  - 3تبصره  -

از دریافت مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربري به نفع دولت با پیشنهاد باالترین مقام دسـتگاه اجرائـی ذیـربط و تصـویب      و پس
 .هیات وزیران بالمانع است 

تعیین میزان اجاره و قیمت گذاري کلیه اموال منقول و غیرمنقول در واحـدهاي مشـمول ایـن بنـد بـا لحـاظ        - 4تبصره  -
 .کاربري آنها براساس متوسط نظر سه نفر کارشناس رسمی دادگستري صورت می گیرد نمودن 

اجراي این بند از طریق نشر آگهی در روزنامه هاي کثیراالنتشار براي اطالع عمـوم از شـرایط دسـتگاه اجرائـی      - 5تبصره  -
 .انجام خواهد شد 

قده با نهادهاي عمـومی غیـر دولتـی، موسسـات عمـومی عـام المنفعـه ،        دستگاههاي مشمول این ماده می توانند براساس قرارداد منع -هـ 
مـی باشـند، مـدیریت    ) الـف  ( تعاونیهایی که از پرسنل منفک شده از دستگاه اجرائی تشکیل شـده اسـت و واجـد شـرایط مـذکور در بنـد       

در ایـن صـورت ایـن واحـدها براسـاس ضـوابط       . واحدهاي خود را با حفظ مالکیت دولت بر اموال منقول و غیر مقنول به آنها واگذار نمایند 
  .حاکم بر واحد طرف قرارداد اداره خواهند شد 

  .باشد  مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداري اموال دولت به عهده طرف قرارداد می - 1تبصره 
یافـت مـی نماینـد براسـاس تعرفـه هـاي       اینگونه واحدها موظفند با دریافت سرانه متناسب که از دستگاههاي اجرائی ذیـربط در  - 2تبصره 

  .این ماده خدمت نمایند ) ز ( مصوب توسط مراجع ذیربط براسس بند 
طرف قرارداد موظف است ضمن حفظ کاربري واحد مربوطه در صورت تقاضاي کارکنان براي ادامه خدمت در آن واحدها حداقل  - 3تبصره 

بقیـه کارکنـان در   . مور بپذیردوحقوق و مزایاي آنها را طبق احکام رسمی پرداخت نماید از کارکنان شاغل را بعنوان ما% ) 50( پنجاه درصد 
  .سایرواحدها یدستگاه ذیربط اشتغال خواهند یافت 



تعیین سیاستهاي اجرائی، استانداردها، اعمال نظارت حاکمیت دولت بر اینگونه واحدها با رعایـت قـوانین مربوطـه توسـط      -
  . ط انجام خواهد شد باالترین مقام دستگاه ذیرب

تعرفه ارائه خدمات توسط بخشهاي غیردولتی فوق الذکرمطابق ضوابط قانونی مربوط تعیین مـی گـردد و در مـواردي کـه       - ز
 . ضابط قانونی مشخص وجود ندارد با پیشنهاد وزیر و یا باالترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط به تصویب شوراي اقتصاد خواهد رسید 

به منظور کاهش هزینه هاي جاري و حجم تصدي هـاي دولـت ، برنامـه اجرائـی ایـن مـاه را حسـب        دولت موظف است    - س
وظایف مربوط،شامل هدفهاي کمی ومیزان صرفه جوئی در هزینه هاي دولتی ومیزان اعتبار مربوط براي پرداخت یارانـه هـا بـه بخـش غیـر      

 .دولتی را همه ساله در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید 
 . لیه درآمدهاي دستگاههاي دولتی حاصل از این ماده به حساب خزانه داري کل واریز می گردد ک -ط 

آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریـزي و بـا همکـاري دسـتگاههاي      -
   .ذیــــــــــــربط تهیــــــــــــه و بــــــــــــه تصــــــــــــویب هیــــــــــــات وزیــــــــــــران مــــــــــــی رســــــــــــد   

پروژه هاي تملک دارائیهاي سرمایه اي نیمه تمام و خاتمه یافتـه   –الف :  ا و موسسات دولتی اجازه داده می شودبه وزارتخانه ه - 89ماده 
غیر مورد نیاز و مصالح و تجهیزات مازاد طرحهاي خاتمه یافته را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریـزي کشـور و بـا رعایـت مقـررات      

نزد خزانـه  ( ریق مزایده طبق قوانین ومقررات مربوطه به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی مربوط، به طور نقد یا اقساط از ط
 . این حکم شامل شرکتهاي دولتی ، موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی نیز می شود . واریز نمایند ) داري کل 

ه وزارتخانه هـا، موسسـات و سـازمانهاي دولتـی در مرکـز بـه پیشـنهاد        حق استفاده از ساختمانهاي مازاد بر نیاز دستگاههاي وابسته ب -ب 
سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تصویب هیات وزیران دراستانها به پیشنهاد استاندار یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریـزي اسـتان   

  .  و تصویب شوراي برنامه ریزي بالعوض به دستگاههاي دولتی نیازمند واگذار گردد
   – 90ماده 
به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد مشـترك وزارت کشـور و سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشـور اعتبـارات مصـوب           -الف 

دستگاههاي اجرائی را متناسب با واگذاري فعالیت مدیریت شـهري بـه شـهرداریها، از اعتبـارات دسـتگاه اجرائـی مربـوط کسـر ودر اختیـار          
  ربط قرار دهد شهرداري ذی

با رعایت احکام برنامه هاي توسعه ،، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور مکلف است با تصویب هیات دولت ، متناسب با واگذاري هر  -ب 
وراي یک از فعالیتهاي دستگاههاي اجرائی به شوراهاي اسالمی روستاها و دهیاریها، اعتبارات دستگاه اجرائی مربـوط را کسـر ودر اختیـار شـ    

  . اسالمی روستا یا دهیاریهاي ذیربط قرار دهد 
  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در مورد اعتبارات مذکور در این ماده الزامی ا ست )  55( رعایت مفاد اصل پنجاه وپنجم  -تبصره 
قـانون ، سـاختمانهائی را کـه تشـخیص     به دستگاههاي اجرائی اجازه داده می شود از محل بودجه هاي پیش بینی شده در ایـن   - 91ماده 

سازمان میراث فرهنگی کشور، داراي ارزش فرهنگی و تاریخی هستند و با کاربریهاي مورد نظر دستگاه قابل تطبیق هسـتند وسـاختمانهاي   
تجهیز و بهـره  حریم آنها طبق تشخیص سازمان میراث فرهنگی کشور، خریداري و با نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تعمیر، 

  .برداري از آنها اقدام نمایند 
براي تحقق این هدف ، وزارتخانه هاي مسکن وشهرسازي و جهاد کشاورزي موظفند با تقاضاي دستگاه اجرائی خریدار و موافقـت فروشـنده   

  عادالنه اقدام نمایندنسبت به تامین زمین جایگزین براي این حکم وتملک امالك و ساختمانهاي موضوع این ماده با دریافت بهاي 
به سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود درآمد حاصل از فروش و واگذاري تولیـد   - 92ماده 

  . واریز نماید ) نزد خزانه داري کل ( محصوالت آموزشی و کمک آموزشی خود را به حساب درآمد عمومی 
و برنامه ریزي کشور مکلف است درپایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه آهـن و بهـاي سـوخت     سازمان مدیریت - 93ماده 

،آب ، فاضالب ، برق ، گاز، مخابرات و بدهی به صندوقهاي بازنشستگی وبیمه خدمات درمانی نیروهاي نظامی وانتظـامی جمهـوري اسـالمی    
یربط، از اعتبارات ردیفهاي دستگاههاي ذیربط کسر و حسب مورد به دستگاه طلبکـار و  ایران رادر صورت عدم پرداخت توسط دستگاههاي ذ



همچنین هزینه هـاي سـوخت، آب، بـرق، مخـابرات وتعمیـرات جزئـی خانـه هـاي         . وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح پرداخت نماید 
می ایـران کـه بـه کارهـاي انتفـاعی مـی پردازنـد، از محـل         سازمانی توسط بهره بردار و هزینه واحدهائی از نیروهاي مسلح جمهـوري اسـال  

در مورد آب و برق خانه هاي سازمانی به استثناي خانه هاي سـازمانی پاسـگاههاي مـرزي، نیروهـاي     . درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد 
سـلح هزینـه بـرق و آب مصـرفی را     مسلح موظفند با نصب کنتور مجزا با هماهنگی وزارتخانه هـاي کشـور و دفـاع و پشـتیبانی نیروهـاي م     

  . توسط بهره بردار به شرکتهاي خدمات دهنده پرداخت نمایند  "مستقیما
 مجمع تشخیص  29/8/1369کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی موظفند براساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب  - 94ماده

یط کارمطابق آئین نامه پیشنهادي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آمـوزش  مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبتهاي بهداشتی در مح
از سـود خـالص سـال قبـل خـود را بـا       ) 5/0(پزشکی و کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، حداقل نیم درصد 

کل هزینه هـائی  . هداشت و درمان به مصرف برساندنظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براي آموزش و اجراي گسترش ضوابط ب
که به موجب این ماده صورت می گیرد جزء هزینه هاي قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی واز درآمد مشـمول مالیـات آنهـا کسـر     

  . خواهد شد
نعقـده بـین جمهـوري اسـالمی ایـران و      در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براس مسافران مرزي کشور که براساس پروتکلهـاي م  - 95ماده 

ریـال و حـداکثر   )  500/27( کشورهاي همسایه در محدوده مجاز مورد تایید دولت تردد می نمایند حداقل بیست و هفـت هـزار و پانصـد    
  یکصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزار 

  .واریز نماید ) نزد خزانه داري کل ( ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور )  000/110( 
صدور کارت شناسائی صدور دفترچه اقامت موقت ، صدور برگ ( در قبال ارائه خدمات ویژه : به وزارت کشور اجازه داده می شود - 96ماده 

به پناهنـدگان واتبـاع   ) تردد، صدور المثنی براي این موارد، صدور پروانه اقامت ، تمدید تابعیت ، بقاء بر تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه 
  .غی با تصویب هیات وزیران دریافت وبه حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید خارج مبال

بشـرح زیـر    28/12/1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در مـوارد معـین مصـوب    )  26( ماده ) ب ( بند  - 97ماده 
  :اصالح می شود

را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاري که براي کارگران ایرانـی اخـذ    از حقوق و مزایاي کلیه کارکنان خارجی% ) 30( معادل سی درصد 
  .واریز نماید ) نزدخزانه داري کل ( می شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی 

اد رسـمی و آراء محـاکم و   اعم از اجرائیه اسن( چنانچه زوجه پس از صدور اجرائیه در خصوص وصول مهریه و الزم االجراء شدن  - 98ماده 
  .به هر علت از ادامه عملیات اجرائی منصرف شود از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهند بود) مراجع قضائی 

  .حکم این ماده به پرونده هاي اجرائی سابق که مختومه شده اند و نیم عشردولتی آنها وصول نشده نیز تسري می یابد 
زي و سازمان انرژي اتمی ایران اجازه داده می شود با رعایت احکام قوانین برنامه هاي توسـعه اقتصـادي ،   به وزارت جهاد کشاور - 99ماده 

اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران درآمد حاصل از فروش نیروگاههاي آبی ، بادي و خورشـیدي و فـروش انـرژي بـرق خـود را بـه       
  .واریز نمایند ) نزدخزانه داري کل (درآمد عمومی 

 اجازه داده می شود نسبت به واگذاري اراضی دولتی با کـاربري  ) سازمان ملی زمین ومسکن ( به وزارت مسکن و شهرسازي  - 100ماده
به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و به بخش غیر دولتی به قیمت کارشناسـی  ) آموزشی ، ورزشی ، بهداشتی و فرهنگی ( عمومی 

  .اقدام نماید ) حداکثر بیست ساله(به شرط تملیک  روز به صورت اجاره
اجازه داده می شود براي بهبود شرایط حمل ونقل شهري و کاستن از آلودگی هواي شهرها بـا مشـارکت شـهرداریها، موسسـات      - 101ماده 

تسهیالت و امتیازات شـرکتها و  اتوبوسرانی شهري به صورت شرکتهاي تعاونی و خصوصی تاسیس شود و از نظر رفت وآمد و سایر مقررات از 
  .سازمانهاي اتوبوسرانی موجود استفاده کنند



براي توسعه و بهره وري بیشتر حمل ونقل شهري ، براساس موافقت نامه اي که از طریق وزارت کشور و وزارت تعاون با سـازمان مـدیریت و   
ن بودجه سنواتی بخشی از هزینه سرمایه گـذاریهاي مزبـور بـراي    برنامه ریزي کشور مبادله می شود از محل اعتبار پیش بینی شده در قوانی

  .خرید خودروي جمعی به صورت کمک ، وام و یارانه سود تسهیالت به عنوان وجوه اداره شده پرداخت می گردد 
دولـت مکلـف   . د شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصی و تعاونی مکلفند خدمات الزم را در مقابل تسهیالت وکمکهاي دریـافتی ارائـه نماینـ   

است از شرکتها و سازمانهاي بخش خصوصی و تعاونی در مقابل تسهیالت و کمکهاي اعطـائی تعهـد و تضـمین الزم بـراي خریـد خـودروي       
آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه ریـزي کشـور    . جمعی وارائه خدمات در محورهاي تعیین شده را اخذ نماید 

  .ب هیات وزیران خواهد بود وتصوی
 وزارت نیرو مکلف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روسـتائی   - 102ماده

ز شـبکه فشـار   و مراکز و دفاتر پستی مخابراتی روستائی تا دویست متري شبکه وبرق رسانی به خانواده هاي روستائی تا فاصله دویست متر ا
  .ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید 

 اجازه داده می شود کل اعتبارات هزینه اي ، تملک دارائیهاي سرمایه اي و اختصاصـی دانشـگاهها وموسسـه هـاي آمـوزش       - 103ماده
ه به وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگسـتانها ومراکـز آموشـی و    عالی و پژوهشی وابست

پژوهشی وابسته به سایر دستگاهها که داراي مجوز از سوي شوراي گسترش آموزش عالی می باشد، براسـاس قـانون تشـکیل هیـات امنـاي      
شـوراي عـالی انقـالب فرهنگـی و قـانون نحـوه انجـام امـور مـالی و معـامالتی            1367وب دانگشاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی مص

مجلس شوراي اسالمی و آئین نامه هاي مربـوط در قالـب برنامـه و     18/10/1369دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 
قـانون محاسـبات عمـومی کشـور     )  31(ربه اسـتثناي مـاده   طرح به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین ومقررات عمومی کشو

بـا  ) به استثناء طرحهاي تجهیزاتی ( موافقتنامه هاي طرحهاي تملک دارائیهاي سرمایه اي مراکز فوق الذکر . هزینه شود  1/6/1366مصوب 
م امـور امـالی و معـامالتی دانشـگاهها و     انجـا . هماهنگی وزارتخانه هاي متبوع با سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشـور مبادلـه مـی گـردد     

مشـمول   "موسسات آموش عالی ومراکز سایر دستگاههائی که داراي مجوز از شوراي فوق الذکر و یا مجلس شوراي اسالمی می باشـد صـرفا  
  . مقـــــــــــــــــــــــررات ایـــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــاده مـــــــــــــــــــــــی باشـــــــــــــــــــــــد 

 دانشگاهها وموسسات آموزش عالی و تحقیقـاتی  نحوه تخصیص اعتبارات هزینه اي و تملک دارائیهاي سرمایه اي واختصاصی  - 104ماده
قـانون نحـوه انجـام    )  4( و )  3( وابسته به وزارتخانه هاي علوم ، تحقیقات وفناوري و بهداشت ،درمـان و آمـوزش پزشـکی براسـاس مـواد      

  .وط خواهد بود و آئین نامه هاي مرب 18/10/1369امورمالی ومعامالتی دانشگاهها وموسسه هاي آموزش عالی وتحقیقاتی مصوب 
 به وزارتخانه هاي بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فنـاوري اجـازه داده مـی شـود هزینـه ارزشـیابی        - 105ماده

) نزد خزانه داري کـل  ( مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن و دانشجویان انتقالی خارج از کشوررا از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور 
  .واریز نمایند

 به دانشگاهها ومراکز پژوهشی اجازه داده می شود که براساس سیاستهاي کلی دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشـی و   - 106ماده
  .توسعه همکاري علمی با دانشگاهها ومراکز پژوهشی و صنعتی سایر کشورها اقدام نمایند 

معـادل وجـوه   ) نـزد خزانـه داري کـل    (پژوهشی پس از واریز به حساب درآمـد عمـومی   درآمدهاي ناشی از فروش دانش فنی واجراي امور 
واریزي از محل ردیف خاصی که در قوانین بودجه ساالنه منظور خواهد شد جهت توسعه کیفی امر آموزش و تحقیقات در اختیار دانشـگاهها  

  .و مراکز پژوهشی ذیربط قرار خواهد گرفت 
این قانون جهت اجراي طرحها و پروژه هـاي تملـک   )  33( ز خارج از کشور توسط دستگاههاي موضوع ماده خرید دانش فنی ا - 107ماده 

دارائی هاي سرمایه اي مذکور در قوانین بودجه ساالنه به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص وزارت علـوم ، تحقیقـات و فنـاوري دانـش     
وزارتخانه مذکور موظف است با کسب اطـالع از کلیـه مراکـز ذیـربط حـداکثر ظـرف       . د فنی مورد نیاز آن در داخل کشور وجود نداشته باش

  .مدت دو ماه نظر خود را حسب مورد به دستگاه اجرائی درخواست کننده اعالم نماید 



 دولتـی  کلیه دستگاههاي اجرائی اعم از موسسات دولتی ، شرکتهاي دولتـی وموسسـات انتفـاعی وابسـته بـه دولـت و غیـر         - 108ماده
موظفند قبل ازانجام هرگونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که به نحوي با پرتوهاي یـون سـاز و غیریـون سـاز سـروکار      

سازمان مذکور موظف است حـداکثر  . دارند از سازمان انرژي اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی وعدم دانش فنی داخلی را دریافت نمایند 
  .ت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضا نسبت به صدور گواهی مزبور اقدام نمایدظرف مد

ن در صورت توان داخلی طبق استاندارهاي الزم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی ، سازنده و تولیدي سازمان انرزي اتمی ایرا
  .اعتبارات مربوط را هزینه نمایند 

هر گونه دانشکده ، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی باالتر ازکاردانی توسط وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتی  در ایجاد و توسعه - 109ماده 
و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است بجز وزارتخانـه هـاي علـوم ، تحقیقـات و فنـاوري و بهداشـت ، درمـان وآمـوزش         

  .دون مجوز شوراي گسترش آموزش عالی ممنوع است پزشکی و همچنین دانشگاههاي نیروهاي مسلح ب
وزارت جهاد کشاورزي موظف است اراضی واگذار شده توسط هیاتهاي واگـذاري زمـین را بـدون اسـتثناء و بـدون هـیچ پـیش         - 110ماده 

اقسـاط بفروشـد و    شرطی به کشاورزان متقاضی خرید با حفظ کاربري کشاورزي حداکثر قیمت منطقه اي زمان واگذاري به صورت نقـد یـا  
  . کل واریزنماید ) نزد خزانه داري ( درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی 

را بـا قیمـت   ) شرکتهاي صنعتی دامـداري  ( وزارت جهاد کشاروزي مکلف است اراضی مورد نیازبراي ایجاد مجتمع هاي دامپروري  -تبصره 
  .و بهره برداران قرار دهد منطقه اي با اقساط پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران 

 7/12/1362شهرکهاي صنعتی غیر دولتی از امتیازات مقرر درقانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهاي صـنعتی ایـران مصـوب     - 111ماده 
ــد    ــی گردنــــــــــــــ ــوردار مــــــــــــــ ــدي آن برخــــــــــــــ ــاي بعــــــــــــــ ــالحیه هــــــــــــــ   . واصــــــــــــــ

جهاد کشاروزي و سازمان محـیط زیسـت بـه تصـویب     اجازه داده می شود براساس تعرفه هایی که به پیشنهاد مشترك وزارت   - 112ماده 
( هیات وزیران می رسد، درآمد حاصل از صدور مجوز بهره برداري و استحصال آرتمیا در پارك ملی دریاچه ارومیه به حساب درامد عمـومی  

  .واریز گردد ) نزد خزانه داري کل 
با رعایت قوانین برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتمـاعی و فرهنگـی    وزارتخانه هاي صنایع و معادن و جهاد کشاروزي موظفند  - 113ماده 

جمهوري اسالمی ایران حسب مورد نسبت به ایجاد بورسهاي تخصصی فلزات و بورسهاي تخصصی کاالهاي عمـده بخـش کشـاورزي اقـدام     
  .نمایند 
 با آن لغو می گرددالزم االجراء می باشد و قوانین مغایر  1/1/1381این قانون از تاریخ  - 114ماده .  

قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران    )  85( قانون فوق مشتمل بر یکصد و چهارده ماده و بیست و هفت تبصره طبق اصل هشتاد وپنجم 
در جلسه روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزارو سیصد وهشتاد کمیسیون برنامه و بودجه و محاسـبات مجلـس شـوراي اسـالمی     

و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم دیماه یکهزار و سیصد و هشتاد با چهارسال مدت اجراي آزمایشی آن موافقـت  تصویب 
  . به تایید شوراي نگهبان رسیده است  8/12/1380شده بود، در تاریخ 


