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 1صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 دولت مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون

 : گرددمی الحاق 1366.6.1مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 24) ماده به تبصره یک عنوان به زیر متن - 1 ماده

 .گرددمی تعیین دولت عمومی بودجه( %3) درصد سه تا حداکثر خزانه گردان تنخواه میزان - تبصره

 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 4) ماده موضوع دولتی شرکتهای عالی شوراهای یا عمومی مجامع به - 2 ماده

 مؤسسات ها،وزارتخانه به متعلق مشترکاً یا منفرداً آنها سهام یا و سرمایه(%50) درصد پنجاه از بیش که شرکتهاییسایر و

 شمول که دولتی شرکتهای سایر همچنین و( بیمه کتهایشر و اعتباری مؤسسات و بانکهااستثنای به) دولتی دولتی،شرکتهای

 به ستهواب و تابعه شرکتهای و ایران نفت ملی شرکت جمله از استنام یاتصریح نام ذکر مستلزم آنها بر عمومی مقررات و قوانین

 وانینق در آنها بودجه که االک وتوزیع تهیه مرکزو تابعه شرکتهای و ایران ملی صنایع سازمان و آنها تابعه شرکتهای و نفت وزارت

 .شودمی داده اجازه گردد،می درج سنواتی بودجه

 یا لت،دو سیاستهای براساس را مزبور درقوانین مندرج بودجه به مربوط ارقامکشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان از نظر کسب با

 شدن فراهم صورت در یا هستند، آن اتخاذ به زمجامذکور، مؤسسات و شرکتها تشکیل قانون یا اساسنامه طبق که تصمیماتی

 و اقتصادی تحوالت دیگر تبعبه یا قیمتها، نوسان از ناشی مقتضیات بنابر یا شرکت اصلی فعالیتهای دیگر یا تولید افزایش موجبات

 : تغییر این اینکه به مشروط دهند تغییر عمل مورد اساسنامه مقررات رعایت با مالی،

( 32) ماده موضوع وام جمله از خارجی و داخلی وامهای بازپرداخت همچنین و دولت سهام سود و مالیات ارقام شکاه موجب - اوالً

 .نشود( احتمالی اصالحی یا) مصوب بودجه در مندرج 1351.12.5 مصوب بودجهو برنامه قانون

 .ندهد افزایش را دولت عمومی بودجه محل از شرکت استفاده میزان - ثانیاً

 .نیابد افزایش کشور بانکی سیستم از دریافت قابل تسهیالت میزان - اًثالث

 تطبیق گزارش موظفند مالی صورتهای تصویب و رسیدگی موقع در ماده، این موضوع شرکتهای عالی شوراهای یا عمومی مجامع

 و رسیدگی از پس و شودمی یهته انتفاعی مؤسسه یا شرکت توسط کمی هدفهای به توجه با که را مصوب بودجهبا شرکت عملیات

 یا عمومی مجمع به شرکت مصوب هایهزینه و هاهدف با اجرائی عملیات انطباق باب درقانونی بازرس صریح و روشن اظهارنظر

 .نمایند اتخاذمقتضی تصمیمات و کنند ارزیابی گرددمی ارائه عالی شورای

 بودجه اصالح برای مجاز زمان آخرین. خواهندبود ماده این اجرای ؤولمس دولتی شرکتهای عمومی مجامع و عالی شوراهای رؤسای

 .شودمی تعیین سال هر ماه آبان تاپانزدهم ماده این موضوع دولتیشرکتهای توسط
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 2صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 مجاز دولت ، ایران اسالمی جمهوری وفرهنگی اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 4) ماده( 2) تبصره اجرای در - تبصره

 .نماید صادر گذاریسرمایه و مشارکت مجوز ماده این موضوع دولتی شرکتهای برای( %20) درصد بیستتا حداکثر تاس

 از قانون این( 2) ماده موضوع دولتی شرکتهای گذاریسرمایه برای نیاز مورد وجوه و نقدینگی کمبود شودمی داده اجازه - 3 ماده

 :گردد تأمین زیر موارد رعایت با بانکیسیستم منابع

 قانون( 19) ماده موضوع پولی سیاستهای رعایت ضمن باید دولتی شرکتهای به اعطاء قابل بانکی تسهیالت ریالی سقف - الف

 تسهیالت استثناء به سنواتی، بودجه قوانین در شده بینیپیش هایسقف تا وحداکثر 1362.6.8 مصوبربا بدون بانکی عملیات

 وزیران هیأت تصویب به جداگانه طور به مزبور قوانین در مندرج هایتبصره سایر مفادرعایت با آنها ردشگ در سرمایه برای بانکی

 .برسد

 مرکزی بانک. باشدمی هااندوخته و ذخایر محل از قبلی وامهای سررسید اقساط بازپرداخت به منوط مذکور تسهیالت پرداخت - ب

 کمیسیون به را تسهیالت این عملکرد بار یک ماه شش هر موظفند کشور ریزینامهبر و مدیریت سازمان و ایراناسالمی جمهوری

 .نمایند گزارش اسالمی شورایمجلس محاسبات و بودجه و برنامه

 و مؤسسات ها،وزارتخانه توسط وحقوقی حقیقی اشخاص از عنوان هر تحت خدمات یا و کاال وجه، هرگونه دریافت - 4 ماده

 در جنسی و نقدی کمک و هدایا اخذ همچنین. شودمی یا شده معین مربوط قانونی مقررات در که مواردی زا غیردولتی شرکتهای

 عمومی نهادهای و مؤسسات و دولتی شرکتهای و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه توسط خارجیو داخلی از اعم معامالت کلیه قبال

 وعممن هستند خاص قوانین تابع یا و است نام تصریح یا نام ذکر مستلزم آنهابر قانون شمول که شرکتهایی و مؤسسات دولتی، غیر

 .باشدمی

 ازمانس ایران، ملی اسناد سازمان شناسی،بنیادایران فرهنگستانها، پژوهشی، عالی، آموزش مؤسسات و دانشگاهها هایکتابخانه به

 و اشیاءهنری کتابخانه، صاحبان به شودمی داده اجازه میاسال شورای مجلس کتابخانه و ایران ملی کتابخانه کشور،فرهنگی میراث

 امناء هیأت تأیید با کنندمی اهداء فوق در مذکور مؤسسات به را آنها از بخشی یا و خود ملکیاشیاء و کتابها مجموعه که ایموزه

 قیمت (%60) درصد شصت از نباید لغمب این. بپردازند متقابل هدیهعنوان به مبالغی ربطذی دستگاه مقام باالترین یا مربوطه

 .باشد بیشتر هدایا کارشناسی

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیه کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان توسط ماده این اجرائی نامهآیین

 : گرددمی الحاق 1366.6.1مصوب کشور عمومی محاسبات قانون به( مکرر 71) ماده عنوان به زیر متن - 5 ماده
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 3صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 به قانون، این( 2) ماده موضوع دولتی شرکتهای دولتی، مؤسسات و هاوزارتخانه توسط وجهی هرگونه پرداخت - مکرر 71 ماده

 شده تعیین مربوط قانونی مقررات در که مواردی در جز به غیرنقدی و نقدی صورت به هدیه یا کمک عنوانبه اجرائی دستگاههای

 نیادب و فرهنگستانها عالی، آموزش دولتی،مؤسسات دانشجویی خوابگاههای احداث و دولتیدانشگاههای به که مبالغی و شودمی یا

 سازمان و ایران بدنی تربیت سازمان و پرورش و آموزش و علمیه هایحوزهو جهاددانشگاهی تحقیقاتی طرحهای شناسی،ایران

 و بهداشتی هایپروژه و اورژانس و وتحقیقاتی فناوریصنعتی و لمیع شهرکهای و( ره) خمینی امام امداد کمیته و کشور بهزیستی

 .است ممنوع گردد،می پرداخت روستایی ورزشی

 شودمی اهداء قانون این( 4) ماده بارعایت دولتی شرکتهای و دولتی مؤسسات ها،وزارتخانه به خاص مصارف برای که نقدی هدایای

 مصرف. گردد واریز شودمی یا شده افتتاح مذکور دستگاههای برای کشور کل داریخزانه توسط که مجاز بانکی حساببه تنها باید

 تصویب به و تهیه دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط که بود خواهد اینامهآیین برابر کننده، اهداءهدفهای رعایت با مذکور وجوه

 دولتی اموال مقررات مشمول گرددمی اهداء دولتی مؤسسات و هاهوزارتخان بهغیرنقدی طور به که هدایایی. رسدمی وزیران هیأت

 مانساز به شده اهداء هدایای. نمایند ثبت خود دردفاتر حسابداریاصول طبق باید را موارد گونهاین دولتی شرکتهای و بود خواهد

 امداد کمیته و کشور بهزیستی

 با مردمی مشارکت شورای نظر با نکند اعالم را خود هدف کنندهاءاهد چنانچهو شودمی تلقی خاص هدایای( ره) خمینی امام

 .رسید خواهد مصرف به( ره) خمینی امام امداد کمیته و بهزیستی

 سایر دولتی معامالت انجام برای کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد براساس شودمی داده اجازه دولت به - 6 ماده

 قطعی تعدیل و کارکرد صورت محل از مشاوران و پیمانکاران مطالبات و...( و نامهسفته،بیمه) بهادار اوراق مانندمعتبر ضمانتهای

 .نماید تعیین نامهضمانت عنوان به( چک استثناء به) نقدی سپرده یا موجودهاینامهضمانت بر عالوه را آنان

 بانکی سیستم به پرداخت از بعد شودمی منظور بودجه و برنامه قوانین در شده اداره وجوه عنوان تحت که اعتباراتی کلیه - 7 ماده

 مذکور وجوه تسهیالت از ناشی دریافتی اقساط و مذکور وجوه از حاصل سود. گرددمی منظور قطعی هزینه به اعتباریمؤسسات و

 سنواتی هایبودجه در عیناً و واریز کل داریهخزان در ایویژه حساب به گرددمی تعیین ماده ایناجرائی نامهآیین در که ترتیبی به

 .شد خواهد لحاظ موردنظر اهداف تحقق برای مجدداً

 : شود الحاق 1370.6.13 مصوب دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون( 9) ماده به( 3) تبصره عنوان به زیر متن - 8 ماده

 و باشند بیشتر و سن سال شصت دارای که لشکری و کشوری گانبازنشست برای اوالد و مندیعائله هزینه کمک - 3 تبصره

 و دیکص معادل مندیعائله هزینه کمک ماهانه قانون، مطابق دریافتی میزانمقرر بر عالوه( سنی شرط بدون)ازکارافتاده مستخدمین
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 4صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 فرزند هر ازای به اوالد حق و دولت کارکنان پرداخت هماهنگ نظام قانون( 1)ماده جدولمبنای حقوق حداقل( %120)درصدبیست

 .گرددمی پرداخت مذکور، جدول مبنای حقوقحداقل(%35) درصد پنج و سی معادل( فرزند سه تا حداکثر)

 مصوب اسالمی انقالب جانبازان اجتماعی و استخدامی تسهیالت قانون( 11) ماده به( 2) تبصره عنوان به زیر متن - 9 ماده

 : گرددمیالحاق 1374.3.31

 شیمیایی و روان و اعصاب جانبازان و باالتر و( %50) درصد پنجاه جانبازان سالمت از حمایت منظور به است موظف دولت - 2 تبصره

 از هک کاری ساعت میزان و مجروحیت از ناشی ضایعات نوع و شدت براساس و امورجانبازان سازمان پزشکی کمیسیونتشخیص به

 مورد اعتبار و اقدام کارگران ماهانه دستمزد حداقل مبنای به پرستاری حق پرداخت و برقراری به نسبتشود،می مراقبت جانبازان

 .منظورنماید سنواتی بودجه لوایح در را نیاز

 حوادث از دیدهآسیب مناطق نوسازی و بازسازی امدادرسانی، پیشگیری، ها،آگاهیپیش برای شودمی داده اجازه دولت به - 10 ماده

 هایواپیدمی کشاورزی محصوالت فراگیر هایآفت دریا، آب پیشروی طوفان، تگرگ، زلزله،سرمازدگی، سیل، جملهاز رقبهغیرمت

 .نماید منظور ساالنه بودجهلوایح در را نیاز مورد اعتبار دامی،

 پرداخت برای را بالعوض کمکهای ربطذی دستگاههای هماهنگی با کشور وزارت و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 نسبت یادشده غیرمترقبه حوادث از ناشی خسارت جبران در بیمه اعتباراقدامات سهم که کنندمی تعیینطریقی به دیدگانخسارت

 .شوند حذف بالعوض کمکهای تدریج به کامل ایبیمه پوششبا و یابد افزایش ساالنه بالعوض، کمکهای به

 از( %1) درصد یک معادل تا آنها ومانند سیل خشکسالی، جمله از غیرمترقبه حوادث وقوع صورت در شودمی داده اجازه دولت به

 مذکورحداکثر تنخواه. نماید هزینه و تأمین قانون این( 1) ماده موضوع خزانه گردانتنخواه افزایش محل از را سالهر عمومی بودجه

 .شد خواهد تسویه ساالنه بودجه اصالح یا و عمومی اعتبارات در جوییصرفهمحل از سال همان پایان تا

 وزیران هیأت تصویب به کشور وزارت و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان مشترک پیشنهاد به بنا ماده این اجرائی نامهآیین

 .رسید خواهد

 1373.12.28 وبمص معین درموارد آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 79) ماده در مندرج متن - 11 ماده

 : گرددمی الحاق آن( ج) و( ب)بندهای عنوان به زیر متون و درج( الف)بند عنوان تحت

 ایتعرفه براساس را ایران در خارجی کاراتباع پروانه تمدید و صدور از حاصل درآمد است موظف اجتماعی امور و کار وزارت - ب

 .نماید واریز عمومی آمددر حساب وبه وصول رسد،می وزیران هیأتتصویب به که
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 5صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 به مشروط دارند اشتغال مربوط هایدرنمایندگی که خارجی سیاسی هاینمایندگی اعزامی خدماتی مأمورین و محلی کارکنان

 .باشندمی مستثنی فوق وجوه ازپرداخت مذکور کشور توسطمتقابل عمل رعایت

 کارفرمایانی است مکلف اجتماعی امور و کار وزارت کشور، کار بازار در خارجی غیرمجاز کار نیروی حضور از جلوگیری منظور به - ج

 دستمزد حداقل برابر پنج معادل خارجی کارگر هر مجاز غیر اشتغال روز هر بابت گیرندکارمی به را پروانه فاقدخارجی اتباع که

 .شد خواهد برابر دو جریمه این تخلفتکرار صورت در نماید، جریمه روزانه

 محاکم در توانندمیاعتراض صورت در مذکور کارفرمایان. شد خواهد واریز( کل داری خزانه نزد) عمومی درآمد به لهحاص درآمد

(181) ماده براساس کیفری تعقیب بند، این در مقرر جریمه پرداخت از کارفرمایان خودداری صورت در. نمایند دعوی طرح صالحه

 .آمد خواهد عمل به نظام صلحتم تشخیص مجمع 1369.8.29 مصوب کار قانون

 .شودنمی آنان نگهداری اردوگاههای درون در خارجی اتباع کارگیریبه شامل بند این مفاد

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 61) ماده به تبصره عنوان به زیر متن - 12 ماده

 : گرددمیالحاق 1373.12.28

 مهارت درجه تعیین بابت که را مبالغی شودمی داده اجازه ایحرفه و فنی آموزش سازمان - اجتماعی امور و کار وزارت به - تبصره

 هیأت تصویب به آزاد آموزشگاههای کارآموزان آزمون حق و آزاد ایحرفه و فنی آموزشگاههای کار پروانه تمدیدو مجوز صدور و

 .واریزنماید کل داریخزانه نزد کشور عمومی درآمدابحس به و دریافت را رسدمی وزیران

 .باشندمی معاف هزینه پرداخت از( ره) خمینی امام امداد کمیته و کشور بهزیستی سازمان پوشش تحت مددجویان

 مناطق و شهرستانها استانها، در وپرورش آموزش شوراهای تشکیل قانون( 14) ماده به( 3) تبصره عنوان به زیر متن - 13 ماده

 : شودمی الحاق 1372.10.26مصوب کشور

 بدون را خود پرورشی و آموزشی هایبرنامه غیرپرسنلی اعتبارات شودمی داده اجازه استانها پرورش و آموزش سازمان به - 3 تبصره

 ماده(2) تبصره بطضوا رعایت با و دولت عمومی مقررات دیگر و 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانونرعایت به الزام

 است، نشده تشکیل پرورش و آموزش شوراهای که مناطقی در .نمایند هزینه استانها پرورش و آموزششوراهای تشکیل قانون( 14)

 .بود خواهد مذکور شوراهای جانشینفوق قانون( 14) و( 11) مواد موضوع وجوه هزینه جهت از مدرسه مالی شورای

 خالی ظرفیتهای از استفاده با شودمی داده اجازه( استانها پرورش و آموزش هایسازمان) پرورش و آموزش وزارت به - 14 ماده

 هایدوره برقراری همچنین و ورودی هایآزمون ورزشی، و علمی مسابقات برگزاری به نسبت خود پوشش تحتآموزشی مراکز

 فتیدریا وجوه. نماید اقدام افرادمتقاضی و مؤسسات از آموزشی هایهزینه دریافت با مدتکوتاهو جبرانی و تقویتی شبانه، آموزش
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 رایب استان همان سنواتی بودجه قوانین در آن معادل و شودمی واریز استان معیننزدخزانه اختصاصی درآمد حساب به بابت این از

 خواهد قرار ربطذی استانهای رورشپ و آموزش سازمانهایاختیار در و منظور مذکور هایدوره و مدارس اعتبار از بخشی تأمین

 .گرفت

 رفاهی مراکز در خدمات ارائه از حاصل درآمد است مکلف( استانها پرورش و آموزش سازمانهای) پرورش و آموزش وزارت - 15 ماده

 درمان ت،بهداش وزارت مجوز با که فرهنگیان - درمانی بهداشتی، مراکز همچنین معلمو هایخانه فرهنگیان، باشگاههایشامل

 برای سنواتی بودجه قوانین در را آن معادل و کند واریز استانها اختصاصی درآمدهای حساب به را اندشدهتأسیس پزشکی وآموزش

 .برساند مصرف به و منظور مذکور مراکز از برداریبهرهو توسعه تجهیز، نگهداری، و تعمیر هایهزینه

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به پرورش و آموزش زارتو پیشنهاد به ماده این اجرایی نامهآیین

 دفاع، صنایع سازمان از را خود نیاز مورد نظامی تجهیزات و مهمات موظفند ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای - 16 ماده

 پشتیبانی و دفاع وزارت دتأیی مورد یا و وابسته و تابعه سازمانهای و هوائی صنایع سازمانهای و الکترونیک صنایعسهامی شرکت

 پشتیبانی و دفاع وزیر تأیید به که را نظامی تجهیزات از قسمت آن تنها و نمایند تأمین ایراناسالمی جمهوری مسلح نیروهای

 از لحمس نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت طریق از تنها نباشد، تولیدکشورقابل داخل در معادن و صنایع وزیر و مسلح نیروهای

 .نمایند خریداری جخار

 هایکانال از تعداد آن ، مسلح نیروهای کل فرماندهی تصویب صورت در مکلفند ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای - 17 ماده

 اختیارشرکت در عمومی استفاده جهت امتیاز حفظ با...( و الین هات و RD , FX از اعم)را خود ضروری برنیازهایمازاد مخابراتی

 موظفند مزبور شرکتهای و دهند قرار استانها مخابراتیشرکتهای و ایران تمخابرا

 .قراردهند مزبور نیروی اختیار در وجهی گونههیچ دریافت بدون نیروها، مجدد نیاز صورت در

 1373.12.28 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 32) ماده( 3) و( 2) بندهای - 18 ماده

 : شودمی اضافه مذکور ماده به( 5) و(4) بندهای عنوان به بند دو و اصالحذیل شرح به

 مربوط جداول. شودمی تعیین ریال( 350000) هزار پنجاه و سیصد الی ریال( 10 000) هزار ده از رانندگی تخلفات مجازات - 2

 .بود خواهد وزیران هیأت تصویب و کشور وزارت پیشنهاد با بعدی تغییراتو رانندگی تخلفات به

 معادل. شودمی واریز کل داریخزانه کشورنزد عمومی درآمد حساب به شهرها داخل و خارج در رانندگی جرایم از حاصل وجوه - 3

 .برسد مرور و عبور بهبود مصرف به صرفاً تا بینیپیش ساالنه بودجه قوانین در ساله همهواریزی وجوه
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 قداما مرور و عبور و نقل و حمل امور و ورانندگی راهنمایی نامهآیین تهیه به نسبت مکلفند ترابری و راه و کشور هایوزارتخانه - 4

 .شود گذارده اجراء موقع به وزیران هیأت تصویباز پس تا نمایند

 .است اجباری کشور امکانات با متناسب و بند این مفاد رعایت با خودروها فنی معاینه انجام - 5

 هبرعهد را فنی معاینه برگه صدور و معاینه انجام وظیفه مجاز فنی مراکز یا هاشهرداری به وابسته خودرو فنی معاینه ادهایست

 هزینه و خودروها انواع فنی معاینه هایدوره تعیین و آن انجام بر نظارت و بندیزمان و بند این اجرایچگونگی. داشت خواهند

 روینی. بود خواهد وزیران هیأت تصویب با ترابری و راه و کشور هایوزارتخانهپیشنهاد به منطقه ره امکانات با متناسب مربوطه

. مایدن جلوگیری فنی معاینه برگ فاقد خودروهای تردد از مذکورتصویبنامه براساس است مکلف ایران اسالمی جمهوری انتظامی

 خواهد واریز کل داریخزانه نزد کشور عمومیدرآمد حساب به و اخذ ریال( 2 000) هزار دو مبلغ فنی معاینه برگ هر صدور برای

 .شد

 1373.12.28 مصوب معین درموارد آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 31) ماده در مندرج متن - 19 ماده

 : گرددمی الحاق( 31) ماده به( ج) و( ب)بندهای عنوان به زیر بندهای و درج( الف)بند عنوان تحت

 سه) دارمدت معافیتهای اعطای بابت وظیفه مشموالن از شده اخذ وجوه است موظف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی - ب

( 1363.7.29 مصوب) عمومی وظیفه خدمت قانون اجرایی نامهآیین( 103) ماده اجرای تضمین بابت همچنینو( ساله پنج و ساله

 .نماید واریز عمومی درآمد حساب به داردمیدریافت مربوط مقررات براساس که را

 عمومی وظیفه خدمت انجام از انحاءمختلف به که مشموالنی از یک هر از است موظف ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی - ج

 کفالت، کی،پزش هایمعافیت از که مشموالنی از همچنین و کشور از خارج در وظیفه خدمت مشموالن جملهمنشوندمی معاف

 همچنین و کشور بهزیستی سازمان و( ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تحت افراد استثناءبه نمایندمی استفاده تعهد و مازاد

 هیأت بتصوی به که هاییتعرفه براساس را مبالغی نمایند،می المثنی درخواستو اندنموده مفقود را خود معافیت کارت که کسانی

 .نماید واریز( کل داریخزانهنزد) کشور عمومی درآمد حساب به و وصول سد،رمی وزیران

 امتیازات نمودنفراهم منظور به کشور وزارت موافقت با شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی به - 20 ماده

 زهایمر کنترل هایپست ساحلی، و مرزی هایپاسگاه شامل کشور مرزی مناطق در سازمانی شغل سبب به کهپرسنلی برای ویژه

 در که پرسنلی و مرزی مناطق و هاحوزه مدیران و مترجمین ساحلی، و مرزی هایحوزهآنها، جانشین و مرزبانان ودریایی، زمینی

 .ایدنم معاف دهدمی قرار آنان اختیار در مناطق این درکه سازمانی هایخانه اجاره پرداخت از کنندمی خدمت جزایر

 ویس از که مبالغی ازای به که است موظف دولت انتظامی، و نظامی نیروهای پرسنل مسکن تأمین به کمک منظور به - 21 ماده

 هایسازمان گذاریسرمایه و تعاون هایصندوق یا عامل بانکهای از یکی در خود ماهانه دریافتی از و داوطلبانه کهشاغل کادر پرسنل
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 جمهوری انتظامی نیروی اسالمی، انقالب پاسداران سپاه ایران، اسالمی جمهوری ارتش ایران،اسالمی جمهوری مسلح نیروهای

 مبلغ هارمچ یک میزان به نمایند،می گذاریسپرده مسلح نیروهای کل ستادو مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت ایران، اسالمی

 بودجه قانون در خاصی ردیف محل از آنان شغل العادهفوقو حقوق عمجمو( %5) درصد پنج تا حداکثر و پرسنل توسط واریزی

 .نمایند اقدام گرددمی بینیپیش منظور همین به سنواتی

 مربوط مقررات و قوانین براساس که تسهیالتی سایر و بانکی نظام توسط اعطایی تسهیالت سایر بر عالوه گذاریهاسپرده قبیل این

 لپرسن اختیار در مسکن احداث یا و خرید جهت شودمی واگذار پرسنل به مسلح نیروهای مسکن وام امر در مسلحنیروهای طرف از

 ملی یتامن کمیسیونهای و مرکزی بانک به را خود عملکرد کامل گزارش یکبار ماه شش هر مکلفندمذکور صندوقهای. گیردمی قرار

 مکلف ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک. نمایند ارائه میاسال شورای مجلسمحاسبات و بودجه و برنامه و خارجی سیاست و

 .نماید اعمال را صندوقها اینگونه عملکرد بر مستمر نظارت است

 تصویب هب کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت پیشنهاد به بنا ماده این اجرایی نامهآیین

 .رسیدخواهد وزیران هیأت

 به باتوجه شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت و مسلح نیروهای به - 22 ماده

 دستگاههای با اجرایی هایپروژه و طرحها اجرای برای رزمی توان حفظ با نظرخودتحت نیروهای ظرفیت و هاتواناییو هاتخصص

 نزد اختصاصی درآمد حساب به مذکور قراردادهای بابت از دریافتی وجوه کلیه. نمایند منعقدپیمانکاری قرارداد کشور اجرایی

 آالتماشین استهالک جایگزین و مربوطه نیروی تقویت و فوق قراردادهایاجرای جهت در آن معادل و گرددمی واریز کل داریخزانه

 .یابدمی اختصاص سنواتی بودجه در

 اقتصادی امور و مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع هایوزارتخانه همکاری با مسلح نیروهای کل ستاد توسط ادهم این اجرائی نامهآیین

 زیرانو هیات تصویب به مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت طریق از و تهیه کشور ریزیبرنامه و مدیریتسازمان و دارائی و

 .رسید خواهد

 ایران اسالمی جمهوری احمرهالل جمعیت عنوان تحت مصوب قوانین براساس که را اییدرآمده است موظف دولت - 23 ماده

 این یاختصاص درآمد حساب به تا کند، واریز شودمی افتتاح اجرایی دستگاه آن برای خزانه توسط که حسابهاییبه کند،می وصول

 .شود منظور دستگاه

 در منظور همین به که ایران، اسالمی جمهوری احمرهالل جمعیت اختصاصی درآمد اعتبار محل از واریزی وجوه معادل ساله همه

 .گرفت خواهد قرار مذکور دستگاه اختیار در شود،می بینیپیش سنواتیبودجه قوانین
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 و ورود مجوز اصالح و تمدید و صدور ازاء در را وجوهی شودمی داده اجازه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به - 24 ماده

 برای پروانه صدور و پزشکی تجهیزات و آنها بندیبسته و اولیه مواد بهداشتی و آرایشی آشامیدنی، خوراکی، مواددارو، ساخت

 زمایشگاه،آ درمانگاه، بیمارستان، از اعم آنها فنی مسؤولین و پزشکی مؤسسات پروانه مطب، پروانهتمدید و صدور آنها، فنی مسؤولین

 مائیما و دندانپزشکی داروسازی، پزشکی، موقت و دایم هایپروانه صدور پزشکی،حرف به وابسته مؤسسات و داروخانه رادیولوژی،

 کیدندانپزش و پزشکی ملزومات و تجهیزات و بهداشتی و آرایشی غذایی،مواد داروسازی، هایکارخانه پروانه تمدید و اصالح و صدور

 دارویی، و آزمایشگاهی مواد و هافرآورده آزمایش حقو طبی تشخیص شگاههایآزمای به مربوط آزمایشات اجرای آزمایشگاه، و

 و زشکیدندانپ و پزشکی ملزوماتو ودستگاهها تجهیزات انواع کیفی کنترل و بیولوژیک و آرایشی بهداشتی آشامیدنی، خوراکی،

 معاینات و درمانی وبهداشتی مراکز و بیمارستان تأسیس پروانه صدور و هانقشه نمودن داخل،استاندارد ساخت بیولوژیک هایفرآورده

 تأییدو پزشکی وآموزش درمان بهداشت، وزارت پیشنهاد به که هاییتعرفه مبنای بر وظیفه مشموالن معاینه و پزشکی عالی شورای

 قوانین ختصاصیا درآمدهای حساب به و دریافت آنها از رسدمی وزیران هیأت تصویب به کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 واتیسن بودجه قوانین درآمداختصاصی اعتبار محل از کل داریخزانه به واریز از پس مزبور مبالغ معادل. واریزنمایدسنواتی بودجه

 وجه معادل است موظف پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت. گیردقرارمی پزشکی آموزش ودرمان بهداشت، وزارت اختیار در

 ربطذی واحدهای و ودرمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای اختیاردر اعتبار ابالغ طریق از مورد حسب را واریزی

 .گردد هزینه مربوط مقررات و قوانین طبق تا دهد قرار

 کشور، توسعه هایبرنامه سیاستهای رعایت با شودمی داده اجازه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت به - 25 ماده

 مطابق را( مراکز و هابیمارستان از خارج) کشور سراسر درمانی بهداشتی، خدمات و پزشکی علوم دانشگاههایهایداروخانه

 دارها خودگردان صورت به رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به پزشکی آموزش و درمانبهداشت، وزیر پیشنهاد با که اینامهآیین

 .نماید

 وجوه معادل و واریز خزانه نزد مربوطه پزشکی علوم دانشگاههای اختصاصی درآمد حساب به خدمات و ودار فروش از حاصل وجوه

 یهاهزینه جهت پزشکی علوم اختیاردانشگاه در شد خواهد منظور بودجه قوانین در که اختصاصی درآمدهای و هزینهمحل از واریزی

 .گرفت خواهد قرار دارومجدد خرید و پرسنلی و جاری

 الیتفع پروانه زیر امور در فعالیت متقاضیان برای کارشناسی هایبررسی از پس است موظف کشور بهزیستی سازمان - 26 دهما

 :نماید صادر

 .کودک مهدهای تأسیس -1

 .خیابانی و سرپرستبی کودکان روزیشبانه نگهداری مراکز تأسیس -2
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 .زنان و دختران سالمت خانه تأسیس -3

 .بهزیستی خدمات مراکز و اهمجتمع تأسیس -4

 .اجتماعی مددکاری هایاورژانس و کلینیک تأسیس -5

 .اجتماعی ایمشاوره خدمات مراکز تأسیس -6

 .معلولین توانبخشی مراکز تأسیس -7

 .معلولین آموزیحرفه مراکز تأسیس -8

 .سالمندان نگهداری و توانبخشی مراکز تأسیس -9

 .مزمن روانی بیماران یدرمان و توانبخشی مراکز تأسیس -10

 .ژنتیک مشاوره خدمات مراکز تأسیس -11

 .معتادین بازتوانی و درمانی مراکز تأسیس -12

 .نمایندمی فعالیت کشور بهزیستی سازمان اهداف راستای در که خیریه و دولتی غیر مؤسسات و هاانجمن تأسیس -13

 وسطت که ایتعرفه براساس دارند انتفاعی جنبه که هائیفعالیت از تعداد آن برای پروانه صدور مقابل در است مجاز مذکور سازمان

 دریافت فعالیت پروانه تمدید یا صدور هزینه عنوان به را وجوهی رسد،می وزیران هیأت تصویب به و تعیین کشوربهزیستی سازمان

 در که اعتباری ردیف محل از واریزی وجوه لمعاد ساله همه. نماید واریز( کل داریخزانه نزد)کشور عمومی درآمد حساب به و

 خود پوشش تحت مراکز اداره و نگهداری جهت در تا گیردمی قرار مذکورسازمان اختیار در گرددمی بینیپیش ساالنه بودجه قوانین

 .نماید هزینه

 الحاق 1373.8.3 مصوب کشور رمانید خدمات همگانی بیمه قانون( 9) ماده به( 3) و( 2) هایتبصره عنوان به زیر متن - 27 ماده

 : گرددمی

 کارمندان، سهم درمان بیمه سرانه حق مکلفند درمانی خدمات بیمه سازمان با قرارداد طرف اجرائی دستگاههای - 2 تبصره

 هایدستگاه. نمایند واریز مذکور سازمان حساب به ماه یک مدت در حداکثر و کسر ماهانه حقوقاز را موظفین و بازنشستگان

 نهم دو معادل و کسر ماهانه حقوق از را مذکور افراد درمان بیمه سرانه حقمکلفند دیگر گربیمه مؤسسات با قرارداد طرف اجرایی

 .نمایند پرداخت قراردادطرف گربیمه مؤسسه به را آن مابقی و الذکرفوق سازمان حساب به را آن
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 خدمات بیمه سرانه حق از دولت سهم به مربوط اعتبارات ساله هر است وظفم کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان - 3 تبصره

 قالب رد جداگانه و مشخص ردیف یک صورت به را کشوری استخدام قانون مشمول موظفین و بازنشسته شاغل،مستخدمین درمانی

 یا درمانی خدمات بیمه انسازم اختیار در مورد حسب همگانی، بیمه قانون در شده تعییننصاب بارعایت کشور کل بودجه

 .دهد قرار هستنددیگر گربیمه مؤسسات با قرارداد طرف که اجرایی دستگاههای

 د،کننمی استفاده آنها از که هاییدرفرصت را خود پوشش تحت واحدهای شود،می داده اجازه کشور بهزیستی سازمان به - 28 ماده

. نماید متقاضیان،واگذار از مربوط هایهزینه دریافت با فوق فضاهای و مراکز اجاره یا و انعقادقرارداد طریق از یا و خدمتارائه برای

 .کند واریز اختصاصی درآمد حساب بهرا بابت این از دریافتی وجوه

 گرفت خواهد قرار کشور بهزیستی اختیارسازمان در و منظور ساالنه بودجه قانون در ساله هر مذکور اختصاصی درآمدهای معادل

 .نماید هزینه سازمان آن پوشش تحت مراکز هایهزینه ازبخشی تأمین برای ات

 و اقدام خارجی بیماران پذیرش به شودنسبتمی داده اجازه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاههای به - 29 ماده

 درآمد حساب به و دریافت رسدمی زشکیپ آموزش و درمان بهداشت، وزارت تصویب به که هاییتعرفه براساسرا مربوطه هزینه

 سنواتی بودجه قوانین در هرساله مذکور اختصاصی درآمد( %100) صددرصد معادل. نمایند واریزکشور کل داریخزانه نزد اختصاصی

 رراتمق طبق مربوطه درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه «درمانیخدمات » برنامه قالب در و بینیپیش کشور کل

 .شد خواهد هزینه

 و 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 4) ماده موضوع دولتی شرکتهای و مؤسسات ها،وزارتخانه کلیه - 30 ماده

 شرکتهای و دولتی مؤسسات ها،وزارتخانه به مشترکاً یا منفرداً آنها سهام و سرمایه(%50) درصد پنجاه از بیش کهشرکتهایی سایر

 که دولتی مؤسسات و شرکتها همچنین و باشد داشته تعلق قانونی، بیمه شرکتهای و اعتباریمؤسسات و بانکها استثنای هب دولتی،

 وابسته و هتابع شرکتهای و ایران نفت ملی شرکت جمله از است نام تصریحیا نام ذکر مستلزم آنها به عمومی مقررات و قوانین شمول

 شرکتهای و ایران ملی صنایع سازمان تابعه، شرکتهای و ایرانصنایع نوسازی و گسترش سازمان نها،آ تابعه شرکتهای و نفت وزارت به

 .باشندمی ماده این مفاد مشمول کاالکه توزیع و تهیه مرکز و تابعه

 غیر بخش هب خدماتی امور واگذاری سیاست رعایت با که شودمی داده اجازه ماده این موضوع اجرایی دستگاههای کلیه به - الف

 .نمایند خریداری داخلی سواری خودروی مصوب، بودجهقالب در و دولتی

. هستند مستثنی خارجی سواری خودروی خرید ممنوعیت از کشور از خارج در ایران اسالمی جمهوری هاینمایندگی - تبصره

 هساالن اعتبارات محل از دولت هیأت ویبتص و کشور وزارت پیشنهاد با ساالنه است مجاز ایران اسالمی جمهوریانتظامی نیروی

 .نماید خریداریخارجی خودروی مصوب
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 تصویب به و تدوین کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و دارایی و اقتصادی امور وزارت توسط ماده این اجرایی نامهآیین - ب

 .رسدمیوزیران هیأت

 یدولت مؤسسات و شرکتها و دولتی مؤسسات،شرکتهای ها،وزارتخانه طتوس اختصاصی هواپیمای نمودن اجاره یا خرید - 31 ماده

 و 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 4) ماده مشموالن و است نام یاتصریح نام ذکر مستلزم آنها بر قانونشمول که

 رورتض صورت در استثناء موارد و ستا ممنوع مطلقاً اختصاصی هواپیمای با مذکور دستگاههای کارکنانو مسؤوالن هاینیزمسافرت

 .هستند مستثنی هواپیما اجاره ممنوعیت شمول از قوه سه رؤسای.گرددمی تعیین وزیران هیأت تصویب با

 هایآگهی اطالعیه و سالنامه و تقویم چاپ برای قانون این( 30) ماده در مذکور دستگاههای توسط هزینه هرگونه انجام - 32 ماده

 مرانیوع جاری اعتبارات محل از داخلی جمعی و فردی هایمیهمانی و تشریفاتی پالکاردهای و تسلیت و تشکر ویکتبر به مربوط

 اموال در غیرقانونی تصرف حکم در و ممنوع سنواتی بودجه قوانین اختصاصی درآمدهای و کمکهاو شمول از خارج اعتبارات و

 .است عمومی و دولتی

 و دولتی مدیریت آموزش مرکز و فرهنگستانها و شناسیایران بنیاد پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها به - 33 ماده

 شودمی داده اجازه آموزشیهایبیمارستان

 ایلطمهآنها جاری و مستمر وظایف و فعالیتها به که آن بر مشروط خود موجود امکانات و ساختمانها از بهینه استفاده منظور به

 نگذارد، نامطلوبی تأثیر و ننماید وارد

 کلفندم فوق دستگاههای. دهنداجاره روز قیمت به حقوقی و حقیقی اشخاص به تمدید قابل و کمتر یا یکساله اجاره موقت صورت به

 .نمایند واریز کل دارینزدخزانه اختصاصی درآمد حساب به را حاصل درآمد

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول نونقا( 24) ماده به تبصره عنوان به زیر متن - 34 ماده

 :گرددمیالحاق 1373.12.28

 و خریدتعهد برای که شودمی داده اجازه پزشکی آموزش و درمان بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه به - تبصره

 ای کرده خودداری تعهدات ایفای از که اعزامی یا و بورسیه شجویاندان ثبتی اجرائیه صدور همچنین و وثائقو مدارک نمودن آزاد

 به پرداختی ارزهای کلیه ارز روز نرخ ریالی التفاوتمابه معادل مربوطه خسارت و تعهداتجبران برای آنان، هایضامن و کنندمی

 عمومی درآمد حساب به و دریافت تضامناًم یا و وی ضامن یا دانشجواز را قبلی شده پرداخت نرخ و بازپرداخت زمان در دانشجو

 .نمایند واریز کشور
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 ماندر بهداشت، فناوری، و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه پیشنهاد به که اینامهآیین موجب به بدهی پرداخت نحوه و بدهی میزان

 صرهتب این مفاد. شد خواهد عیینت رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمانو پزشکی آموزش و

 .دارد تسری نیز گذشته به 1307.2.18 مصوب مدنیقانون( 2) ماده اخیر قسمت به توجه با

 پرداخت از پزشکی آموزش و درمانبهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه قضایی، مراجع در دعوا اقامه صورت در

 .باشندمی معاف مراحل کلیه در دادرسی هزینه

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 25) ماده به( ج) بند عنوان به زیر متن - 35 ماده

 :گرددمی الحاق1373.12.28

 دانشجویان پذیرش به نسبت خود هایهزینه از بخشی تأمین برای توانندمی پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها - ج

 وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت تأیید مورد تحصیلی رشته در کشورها سایر دانشگاههای در که ایرانی دانشجویانیا ارجیخ

 نحوه دستورالعمل و ضوابط دانشجو، پذیرش درصد سقف. نمایند اقدام هستند تحصیل به مشغول پزشکیآموزش و درمان بهداشت،

 رماند بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه پیشنهاد به شرایط شهریه،سایرزانمی پذیرش، شرایط شهریه، دریافت

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویببه کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و پزشکی وآموزش

 ینا در را پژوهشی و آموزشی مدت کوتاه هایدوره که خارجی دانشجویان از توانندمی فرهنگستانها و شناسیایران بنیاد همچنین

 هب بند این اجرای از حاصل وجوه مذکور ضوابط مطابق کنند، دریافت را مربوط هایوهزینه نامثبت حق کنند،میطی دستگاهها

 .گردد هزینه مربوطه مقررات طبق تا گرددمی واریز ربطذیمؤسسات اختصاصی درآمد حساب

 هب کمک و جمعیت نفر هزار سی زیر شهرهای هایشهرداری به کمک عناوین با سنواتی دجهبو قوانین در که اعتباراتی - 36 ماده

 کشور یزیربرنامه و مدیریت سازمان تأیید و شهرداریها سازمان پیشنهاد با رسدمی تصویب به کوچک شهرهایزیربنائی تأسیسات

 و ریزیبرنامه شورای نظر با و استاندار پیشنهاد با شده دیا هایردیف محل از استان هرسهم. گرددمی توزیع کشور استانهای بین

 حسب استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان با موافقتنامه مبادله ازپس و شد خواهد توزیع نیازمند هایشهرداری بین استان توسعه

 زیر شهرهای در زیربنائی تتأسیسا احداثو جمعیت نفر هزار سی زیر شهرهای هایشهرداری جاری بودجه به کمک برای مورد

 .شد خواهد هزینه جمعیت نفر هزار پنجاه

 یدکی قطعات و اتوبوس خرید» ،«اتوبوسرانی بلیط یارانه» عناوین تحت سنواتی بودجه قوانین در شده منظور اعتبار - 37 ماده

 هایسیستم از برداریبهره هایینههز کسری جبران منظور به «شهری قطارهای بلیط یارانه» و «شهری هایاتوبوسرانیبرای

 هایشهرداری سازمان پیشنهاد به بنا شهرداریها به وابستهشهری آهنراه و اتوبوسرانی
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 بین که هائیموافقتنامه براساستا گرددمی توزیع شده یاد هایسیستم بین کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید و کشور

 ملح هایسیستماز حمایت برای گردد،می مبادله نفعذی شهرداریهای با شهرداریها سازمان با کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

 .برسد مصرف به شهرها جمعی عمومی، نقل و

 یشرکتها و مؤسسات ها،وزارتخانه توسط مربوطه مقررات و قوانین برحسب که کل داریخزانه حسابهای در متمرکز وجوه - 38 ماده

 هایشهرداری سازمان) کشور وزارت پیشنهاد به که اجرائی نامهآیین مفاد براساس گردد،می واریز و وصول شهرداریهانام به دولتی

 سیسجدیدالتأ و نیازمند هایشهرداری بین رسد،می وزیران هیأت تصویب به کشور، ریزیبرنامهو مدیریت سازمان تأیید و( کشور

 .گرددمی توزیع

 و ورکش ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به و تنظیم کشور هایشهرداری سازمان توسط ماه سه مقاطع در قانون این عملکرد گزارش

 .گرددمی تقدیم اسالمی شورای مجلس درربطذی کمیسیونهای

 : گرددمی اصالح ذیل شرح به 1343.9.8 مصوب عمومی و عمرانی اعتبارات تأمین قانون( 2) ماده - 39 ماده

 .گرددمی تعیین آن بهای( %10) درصد ده معادل بنزین لیتر هر فروش بابت از شهرداریها عوارض - 2 ماده

 که درشهرهائی سواری خودروهای گذاریشماره هزینه کل از( %10) درصد ده میزان به است موظف کشور وزارت - 40 ماده

 معادل نماید، واریز کل دارینزدخزانه عمومی درآمد حساب به و اخذ رسدمی برداریبهره یا اجراء مرحله به آنهاشهری قطار سیستم

 سپ تا گیردمی قرار ربطذی هایاختیارشهرداری در شودمی منظور سنواتی بودجه قوانین درکه خاصی ردیف محل از مبالغواریزی

 برداریرهبه هایهزینه از بخشی جبران یا ااجر هزینه از بخشی تأمین جهتکشور ریزیوبرنامه مدیریت سازمان با موافقتنامه مبادله از

 .گردد مصرف شهر همان شهری قطار خطوط

 مدیریت سازمان به را ماده این در شده درج موارد عملکرد گزارش بار یک ماه شش هر است موظف هاشهرداری سازمان - تبصره

 .ایدنم ارائه اسالمی شورای مجلس در ربطذی کمیسیونهایو کشور ریزیبرنامه و

 باالترین یا وزیر اختیار در تخصیص مراحل انجام از قبل دستگاه، هر ملی هایطرح اعتبارات سرجمع از( %5) درصد پنج - 41 ماده

 عملیات شرح قالب در ربطذی هایطرح عملیات کار پیشرفت براساس ضرورت حسب تا گیردمی قرار اجرائیدستگاه مقام

 ایشور مجلس تصویب از قبل جدید ملی عمرانی هایطرح اجرائی عملیات شروع. گردد پرداختو دتعه شده مبادله هایموافقتنامه

 .است ممنوع اسالمی

 دولتی شرکتهای همچنین و نمایندمی استفاده پژوهشها به مربوط عمرانی و جاری اعتبارات از که اجرائی دستگاههای - 42 ماده

 عمومی اعتبارات از که دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون(4) ماده موضوع
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 طریق از را مذکور تحقیقاتی منحصراً اعتبارات از( %20) درصد بیست حداقل موظفند کنند،میاستفاده خود به مربوط یا و پژوهشی

 ساتمؤس شناسی،ایران بنیاد و فرهنگستانها ی،دولت غیر و دولتی عالی آموزشمؤسسات و دانشگاهها با پژوهشی قراردادهای عقد

 قاتتحقی سازمان دانشگاهی، جهاد و پزشکی آموزش و درمان بهداشت،و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه به وابسته پژوهشی

 اجازه. مایندن هزینه شده ذکر پژوهشی مؤسسات ودانشگاهها مدیریت مجوز با علمی هیأت اعضای یا کشاورزی ترویج و آموزش

 دیگر و 1366.6.1 مصوب کشورعمومی محاسبات قانون رعایت به الزام بدون مذکور اعتبارات کل( %50) درصدپنجاه شودمی داده

 یعموم محاسباتقانون رعایت از قانون موجب به که اعتباراتی کردن هزینه نحوه قانون رعایت با و دولت عمومی مقررات و قوانین

 مادهاین صدر در مذکور اجرائی دستگاههای. گردد هزینه 1364.11.19مصوب هستند مستثنی دولت عمومی رراتمق دیگر و کشور

 زمانسا. نمایند ارائه کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به را ماده این عملکرد به مربوط گزارش سال هر ماه شهریور در مکلفند

 .نماید ارائه اسالمی شورای مجلس مربوط کمیسیونهای به را ماده این عملکرد رشگزا است مکلف نیز کشور ریزیبرنامهو مدیریت

 و مدیریت سازمان و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه توسط ماده این اجرائی نامهآیین

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به و تهیهکشور ریزیبرنامه

 1373.12.28 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 86) ماده در مندرج متن - 43 ماده

 : گرددمی الحاق( 86) ماده به( ب)بند عنوان به زیر متن و درج( الف)بند عنوان تحت

 ریزیهبرنام و مدیریت سازمان مشترک پیشنهاد به که اینامهآیین براساس شودمی داده اجازه دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه به - ب

 ودخ موجود امکانات و ساختمانها از بهینه استفاده منظور به رسدمی وزیران هیأت تصویب به دارائی و اقتصادی اموروزارت و کشور

 اشخاص هب موقت صورت به د،نگذار نامطلوبی تأثیر و ننماید وارد ایلطمه آنها جاری و مستمر وظایفو فعالیتها به که آن بر مشروط

 .دهند اجاره کمتر یا سالیک مدت به روز قیمت به حقوقی و حقیقی

 سازمان پیشنهاد براساس استان، ساالنه مصوب بودجه ابالغ از پس است موظف استان توسعه و ریزیبرنامه شورای - 44 ماده

 اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه هایمهبرنا سیاستهای و اهداف چارچوب در و استان ریزیبرنامهو مدیریت

 را عمرانی اعتبارات کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ابالغی هایدستورالعمل و هامشی خط واستان و کشور سطح در ایران

 هب را دستگاه هر مصوب یجار اعتبارات و شهرستان هر تفکیک به عمرانی طرحهایو اجرایی دستگاههای ها،برنامه فصول، بین

 .نماید توزیع هزینه فصول و برنامه تفکیک

 عضویت و( کمیته دبیر) ریزیبرنامه و مدیریت سازمان نماینده ،(کمیته ریاست) فرماندار از متشکل شهرستان ریزیبرنامه کمیته

 موظف فرمانداران. بود خواهد هستند ناستا توسعه و ریزیبرنامه شورای عضو آنها کل مدیران که اجراییدستگاههای رؤسای

 دعوت جلسات در ناظر عنوان به اسالمی شورای مجلس در شهرستان نمایندگان از کمیتهجلسات تشکیل از قبل هفته هستندیک

 هایگاهدست با موافقتنامه مبادله جهت شهرستان ریزیبرنامه کمیته درتصویب از پس شهرستانها عمرانی هایپروژه. آورند عمل به
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 هب استان توسعه و ریزیبرنامه شورای دبیرخانهوظیفه. شد خواهد اعالم استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به ربطذی اجرایی

 .است استان ریزیبرنامه و مدیریت سازمان عهده

 هایپروژه تکمیل و جدید کوچک هایپروژه به «خودیاری» عنوان تحت سنواتی بودجه قوانین در شده منظور اعتبارات - 45 ماده

 هزارنفر، پنجاه باالی شهرهای در و( %30) درصدسی نفر هزار پنجاه زیر شهرهای در( %10)درصد ده روستاها در استانی،تمام نیمه

 و مدیریت سازمان پیشنهاد به استان هر اعتبار.یابدمی اختصاص شود، تأمین مردم وسیله به آنهااعتبار که( %50) درصد پنجاه

 .گرددمی توزیع استان شهرستانهای بین استانتوسعه و ریزیبرنامه شورای تصویب و ریزیبرنامه

 مراکز در مستقر و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه تابعه سطح هم سازمانی واحدهای و کل ادارات استانی هایسازمان - 46 ماده

 ولتید مؤسسه یا هاوزارتخانه بودجه ضمن سنواتی بودجه قوانین در آنها اراتاعتب که استانها ازمراکز غیر هاییشهرستانیا هااستان

 محلی اجرایی دستگاه حکم در 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون مقررات اجرای نظراز است، شده منظور مربوط

 .شوندمی محسوب

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 84) ماده به( 5) بند عنوان به زیر متن - 47 ماده

 : گرددمی الحاق1373.12.28

 یا و صدور محل از شودمی داده اجازه تابعه دستگاههای و کشاورزی جهاد وزارت به ، مرتع در دام تعادل ایجاد راستای در - 5

 درآمد حساب به و دریافت دامی واحد هر متوسط زشار هزار در یک معادل را مبلغی مراتع، در دام چرایپروانه ساالنه تجدید

 .نماید واریز( کل دارینزدخزانه) عمومی

 رعایت با برداریبهره پروانه محدوده اراضی واگذاری و شده محسوب معارض مدرک( مراتع برداریبهره پروانه) چرا پروانه - 1 تبصره

 سازمان و کشاورزی جهاد وزارت مشترک پیشنهاد به که بود خواهد هایینامهآیین براساس برداریبهره پروانهدارندگان حقوق

 .رسید خواهد وزیران هیأتتصویب به کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 پرداخت مستلزم و شودمی محسوب جرم پروانه در شده تعیین ظرفیت بر مازاد یا و چرا پروانه بدون مراتع در دام چرای - 2 تبصره

 نزد) عمومی درآمد حساب به باید وصول از پس که بود خواهد سال در دامی واحد متوسط ارزش( %20)درصد بیست معادل

 .شود واریز( کل داریخزانه

 1373.12.28 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 27) ماده در مندرج متن - 48 ماده

 : گرددمی الحاق ماده این به (ب) بند عنوان هب زیر متن و درج( الف)بند عنوان تحت
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 ادوات و آالت و صید فروش از حاصل درآمد شودمی داده اجازه( ایران شیالت سهامی شرکت) کشاورزی جهاد وزارت به - ب

 به .نماید اریزو عمومی درآمد حساب به را بند این از ناشی هایجریمه و آن هایفرآورده و آبزی صید انواعقاچاق و صید غیرمجاز

 جهت را الزم اعتبار فوق اجرایی دستگاه نیاز با متناسب عمومی درآمد حساب به واریزی وجوه به باتوجه شود،می داده اجازه دولت

 .نماید منظور بودجه لوایح در آبزی ذخایر بازسازی و آبزیان منابع از حفاظت واحدهای احداث وتجهیز و توسعه

 مصوب دولت کارکنان به ضروری هایهزینه از بخشی و خدمت پایان پاداش پرداخت قانون اصالح قانون( 1) هماد آخر به - 49 ماده

 : گرددمی الحاق زیر عبارت1376.9.16

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

 سهمیه مجوز صدور نیز و آن ورود و صدور و خارجی و داخلی کاالهای وشفر و خرید از اعم تجاری فعالیت هرگونه - 50 ماده

 و مؤسسات همچنین و قانون این( 30) ماده موضوع اجرایی دستگاههای توسط فعالیتها نوع این برای گذاریسرمایهمشارکت

 .است ممنوع نیست آنها وظایف جزو بازرگانی فعالیتکه دولتی غیر عمومی نهادهای

 .گیرد رتصو ربطذی دولتی مؤسسه یا وزارتخانه توسط بایستی صرفاً ماده این موضوع هایفعالیت انجام برای مجوز دورص - تبصره

 مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون (1) ماده به( ت) و( ش) ،(ر) ،(ق) ،(ص) بندهای عنوان به زیر بندهای - 51 ماده

 : شوندمی الحاق 1373.12.28 مصوب معینموارد در آن

 انواع رداداست حق با معامالت استثنای به فروش برای وکالت و هبه صلح، بیع، اسناد قبیل از قطعی رسمی اسناد ثبت تعرفه - ص

 و داخل مونتاژ و ساخت موتورسیکلت و کشاورزی و راهسازی آالتماشین و غیرسواری و سواری از اعم سنگینو سبک خودروهای

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 1) ماده( الف) بنددر مذکور ابهاینص از خارج ساخت

 و خودروها برای هزار در بیست و داخل مونتاژ و داخل ساخت موتورسیکلتهایو خودروها برای هزار در ده مأخذ به 1373.12.28

( 2) و( 1) هایتبصره تجویز به ساله هر که دارائی و اقتصادی اموروزارت شده تعیین جداول براساس خارج ساخت موتورسیکلتهای

 انتقال و نقل مالیات وصول مالک 1374.7.16مصوب خدمات و کاالها برخی از غیرمستقیم مالیات وصول اجازه قانون( 9) ماده

( C.I.F) سیف ارزش یافروش بهای علت هر به که صورتی در. یابدمی تغییر گیرد،می قرار مذکور موتورسیکلتهای و خودروها

 باشد نشده قید الذکرفوق جداول در مذکور آالتماشین

 .استدارایی و اقتصادی امور وزارت با الثبتحق وصول برای آن بهای تعیین

 تمام قیمت نمیزا به را مذکور سازمان مصرفی دفاتر و اوراق بهای شودمی داده اجازه کشور امالک و اسناد ثبت سازمان به - ق

 بر آنها چاپ که کشور امالک و اسناد ثبت سازمان مصرفی اوراق بهای همچنین. نماید واریز کل داریخزانهبه و وصول آنها شده
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 و دارایی و اقتصادی امور وزیر از متشکل هیأتی توسط آنها شده تمام هایقیمت براساساست دارایی و اقتصادی امور وزارت عهده

 به صولو از پس و تعیین آنها نمایندگان یا کشور ریزیبرنامه و مدیریتسازمان رئیس و کشور امالک و اسناد بتث سازمان رئیس

 .گرددمی واریز کل داریخزانه

 مصوب رسمی اسناد دفاتر قانون( 38) ماده( 2) بند در مقرر نقدی جریمه است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان - ر

 و ازدواج سردفتران تخلفات به مربوط نقدی جریمه همچنین و رسمی اسناد دفاتر دفتریاران و سردفترانصخصو در 1354.4.25

 .نماید واریز عمومی درآمد حساب به و وصول رسدمی وزیرانهیأت تصویب به که ایتعرفه براساس را طالق

 براساس را( کاداستر ) ثبتی بردارینقشه اتاطالع فروش از حاصل درآمد است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان - ش

 .نماید واریز عمومی درآمد حساب به و وصول رسدمی وزیران هیاتتصویب به که ایتعرفه

 براساس و بینیپیش کشور کل بودجه لوایح در ،(کاداستر) ثبتی بردارینقشه طرح توسعه و تجهیز و تدارک جهت نیاز مورد اعتبار

 وزیران اتهی تصویب به و تهیه کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان توسطکه اجرائی نامهآیین

 .بود خواهد هزینه قابل رسد،می

 طبیقت به نسبت و بررسی را خودرو و امالک مشاورین شغل به اشتغال تقاضای است موظف کشور امالک و اسناد ثبت سازمان - ت

 شتغال،ا پروانه تمدید یا صدور قبال در و اقدام مقررات طبق دارند، اشتغال مذکور شغل به قانون این تصویب تاریخات که آنها وضع

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد حساب به و وصول مبالغی رسدمی وزیران هیاتتصویب به که ایتعرفه براساس

 هایکنفرانس و سمینارها برگزاری زمینه در خدمات ارائه از ناشی درآمد شودمی داده اجازه خارجه امور وزارت به - 52 ماده

 ازمانهاس از را ایران مقیم خارجی کنسولی و سیاسی نمایندگیهای به شده ارائه وخدمات شودمی تشکیلایران در که المللیبین

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی آمددر به و وصول خارجیهاینمایندگی و کننده برگزار ودستگاههای

 مراکز تولیدی آسفالت و ماسه و شن مصالح مازاد شودمی داده اجازه کشاورزی جهاد وزارت و ترابری و راه وزارت به - 53 ماده

 مایندن واگذار اجاره به را مذکور آالتماشین آنکه یا و برسانند فروش به را خود آسفالت هایکارخانه تولیدی یاشکنسنگ و سرند

 .نمایند واریز( کل داریخزانه نزد) کشور عمومیدرآمد حساب به را حاصله وجوه و

 چراغهای و هاتونل تهویه و روشنائی برای مصرفی برق بهای و برق انشعاب حق هزینه پرداخت از ترابری و راه وزارت - 54 ماده

 .است معاف راهی بین مساجد همچنین و کشور راههای طول در زنچشمک چراغهایگیر،مه نقاط ویژه
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 و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 63) و( 62) مواد موضوع درآمدهای است مکلف کشور هایفرودگاه شرکت - 55 ماده

 قالب در و نموده تلقی شرکت درآمد عنوان به را حاصل وجوه و نماید وصول را 1373.12.28 مصوب معین موارددر آن مصرف

 .نماید هزینهشرکت آن سنواتی مصوب بودجه

 و خصوصی بخشهای آمادگی با متناسب است مکلف کشور فرودگاههای شرکت سازی،خصوصی سیاستهای اجرای در - تبصره

 .نماید واگذار آنها به را فرودگاهیخدمات تعاونی

 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 85) ماده به «تبصره» عنوان به زیر متن - 56 ماده

 :گردد الحاق1373.12.28

 .است افزایش قابل وزیران هیات تصویب و دارائی و اقتصادی امور وزارت پیشنهاد به ماده این در مذکور مبلغ - تبصره

 1373.12.28 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت درآمدهای از برخی وصول قانون( 87) ماده در مندرج متن - 57 ماده

 : گرددمی الحاق آن به( ب)بند عنوان به زیر متن و درج( الف)بند عنوان تحت

 هزار سی مبلغ باشندمی کشور از خارج عازم زمینی و دریایی هوایی، مرزهای از که مسافرانی از شودمی داده اجازه دولت به - ب

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی مددرآ حساب به و دریافتریال( 30 000)

 بهمحاس رایگان را تکایا و هاحسینیه دینی، علوم مدارس مساجد، گاز انشعاب حق که است موظف ایران گاز ملی شرکت - 58 ماده

 .نماید محاسبه رایج نرخ متوسط( %50) درصد پنجاه با هرمترمکعب براساس را آن مربوطگاز هزینه و کند

 نیاز مورد مایع گاز و سفید نفت شهری کنندگانمصرف مشابه است موظف نفتی هایفرآورده پخش سهامی شرکت - 59 هماد

 .نماید تأمین رسمی قیمت به آنان زندگی محل کیلومتری پنج درشعاع را عشایر نیاز مورد و کشور سراسردر را روستائیان

 یرز شرح به را مبالغی شناسائی کارت صدور و سجلی ویژه خدمات کلیه ازای به است موظف کشور احوال ثبت سازمان - 60 ماده

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد حساب به و دریافتمتقاضیان از

 .ریال( 50 000) هزار پنجاه خانوادگی نام و نام تغییر - 1

 .ریال( 100 000) هزار یکصد سن تغییر - 2

 .ریال( 20 000) هزار بیست لسج سند اختالف حل - 3

 .ریال( 5 000) هزار پنج عکس الصاق - 4
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 .ریال( 10 000) هزار ده تجرد گواهی صدور - 5

 .ریال( 50 000) هزار پنجاه المثنی شناسنامه نخستین صدور - 6

 .ریال( 100 000) هزار یکصد المثنی شناسنامه دومین صدور - 7

 .ریال( 2 500) نصدپا و هزار دو شناسائی کارت صدور - 8

 .ریال( 10 000) هزار ده شناسنامه صدور - 9

 تحقیقات ملی طرح عنوان تحت که طرحهایی اعتبار پژوهشی، هایپروژه نظارت و اجرا تصویب، در هماهنگی منظور به - 61 ماده

 برای شورک ریزیبرنامه و مدیریت انسازم تصویب و اجرایی دستگاههای پیشنهاد به بنا رسد،می تصویب به ساالنه بودجهقوانین در

 مبادله از پس و گیرد قرار ربطذی اجرایی دستگاههای اختیار در تا یابدمی اختصاص ملی پژوهشیمشخص طرحهای اجرای

 بلقا شمول،م اجرایی دستگاه هر به یافته تخصیص اعتبار مانده. برسد مصرفبه کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان با موافقتنامه

 خصوصی و تیدول غیر بخش تحقیقاتی مراکز و دانشگاهها .استهزینه قابل مربوط موافقتنامه قالب در صرفاً و بوده بعد سال به انتقال

 .نماینداستفاده ایران صنعتی و علمی هایپژوهش سازمان طریق از تبصره این اعتبارات از توانندمی

 اشت،بهد وزارت و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ادپیشنه به بنا ماده این اجرایی نامهآیین

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به پزشکیآموزش و درمان

 یمتهایق با را دولتی و خصوصی بخشهای تولیدکنندگان و نیروگاهها توسط تولیدی برق انرژی است مکلف نیرو وزارت - 62 ماده

 در. رسید دخواه اقتصاد شورای تصویب به کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به تضمینی نرخ. نماید ریداریختضمینی

 ناشی یهاجوییصرفه و محیطی زیست مثبت هایجنبه به باتوجه نو هایانرژی منابع از دولتی غیر هایبخشتولیدی برق نرخ مورد

 اوج اتساع برای ساعت وات کیلو هر ازاء به تولید نوع این در گذاریسرمایه تشویق منظوربه و فسیلی انرژی منابع مصرف عدم از

 در ساعت چهار حداکثر) ریال  (450) پنجاه و چهارصد حداقل باریکمساعات برای و ریال( 650) پنجاه و ششصد حداقل عادی و

 .گیرد قرار عمل مورد تولید محل در( روزشبانه

 : گرددمی الحاق 1361.12.16مصوب آب عادالنه توزیع قانون( 24) ماده به تبصره یک عنوان به یرز متن - 63 ماده

 طرحهای پوشش تحت آب جدید برداشت حق واگذاری قبال در مکلفند خوزستان برق و آب و ایمنطقه آب شرکتهای - تبصره

 ازمانس با متبادله موافقتنامه براساس را حاصله درآمد و دریافت اشتراک حق تخصیصی، آب سهم با متناسبآب، انتقال و تأمین

 برداریبهره دست در آبی هایسازه مرمت و نگهداری اولویت با مربوط عمرانی طرحهایاجرای برای کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 .برسانند مصرف به منطقه همان در
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 به ونیر وزارت و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان مشترک پیشنهاد با اشتراک حق تعرفه شامل قانون این اجرایی نامهآیین

 .رسید خواهدوزیران هیأت تصویب

 قبال در شکارگاهها از برداریبهره امر در ریزیبرنامه منظور به که شودمی داده اجازه زیست محیط حفاظت سازمان به - 64 ماده

 فکیکت به دفترچه صدور بهای به مربوط تعرفه. بنماید اقدام اییشناس ویژه دفترچه صدور به نسبت شکارچیاناز وجه دریافت

 .رسید خواهد وزیران هیأت تصویب به زیست محیط حفاظت سازمان پیشنهادبه زنیساچمه و زنیگلوله هایدفترچه

 صدور اعتبار اعطای برای ساالنه بودجه الیحه در را مبلغی ساله هر است موظف کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان - 65 ماده

 هسپرد عنوان به مبلغ این دارد منظور سود نرخ التفاوتمابه همچنین و( خریدار اعتبار و فروشنده اعتبار) مهندسیو فنی خدمات

 به هک بود خواهد اینامهآیین براساس کارمزدو سود تفاوت و اعتبار پرداخت نحوه و گرددمی منظورصادرات توسعه بانک نزد دولت

 واهدخ وزیران هیأت تصویب به نفتی غیر صادرات توسعه عالی شورای هماهنگیبا کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان یشنهادپ

 .رسید

 گاههادانش معامالتی و مالی امور انجام نحوه قانون براساس ساالنه بودجه قوانین در دولتی مدیریت آموزش مرکز اعتبارات - 66 ماده

 قانون با تطابق و اجرا چگونگی. باشدمی هزینه قابل آن نامهآیین و 1369.10.18 مصوب تحقیقاتی و لیعا آموزشمؤسسات و

 خواهد وزیران هیأت تصویب به کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد به مرکز این امناءهیأت ترکیب و تشکیل الذکر،فوق

 .رسید

 و تکثیر چاپ، مانند خود خدمات و امکانات ارائه قبال در شودمی داده اجازه شناسیایران بنیاد و فرهنگستانها به - 67 ماده

 صوتی نوارهای و نشریات و کتب و اطالعاتی بانکهای اطالعات و تولیدی اطالعات و فنی و علمی تحقیقات نتایجایرایانه تجهیزات

 یواریز وجوه معادل. نمایند واریز اختصاصی درآمد حساب به و دریافت مناسب وجوه متقاضیان،به فشرده هایصفحه و تصویری و

 .گرفت خواهد قرار مربوطه دستگاه اختیار در و بینیپیش سنواتیبودجه در اختصاصی درآمد اعتبار محل از مذکور

 کاهش همانند عواملی با متناسب و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان پیشنهاد براساس شودمی داده اجازه دولت به - 68 ماده

 ایشافز یا کاهش به نسبت بار یک سال سه هر تورم، نرخ و انسانی نیروی کاهش و اداری ساختار اصالح از ناشیدولتی هایهزینه

 با مشابه عناوین و دولتی حقوق دولتی، خدمات و هاتعرفه جرائم، میزان زمینه در مقررات وقوانین در مندرج مشخص ریالی مبالغ

 .نماید ابالغ را مراتب و اقدام ایران اسالمی جمهوری فرهنگیو اجتماعی اقتصادی، توسعه هایبرنامه مفاد رعایت

 رآنهاب قانون شمول که مؤسساتی جمله از دولتی مؤسسات ها،وزارتخانه استفاده برای که ایابنیه و امالک اراضی، کلیه - 69 ماده

 وزارتخانه، آن نام به یا و است شده تملک قانونی طرق از یکی به است خاص قوانین و مقررات تابع یا نام تصریحیا نام ذکر مستلزم

 اب مالک عنوان به ایران اسالمی جمهوری دولت نام آنها مالکیت اسناد در و بوده دولت به متعلقشودمی یا شده خریداری مؤسسه
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 کلیه. باشدمی وزیران هیأت عهده به مورد هر در برداربهره دستگاه تغییر .گرددمی درج مربوط مؤسسه یا وزارتخانه استفاده حق

 در و گیردمی قرار( دولتی اموال کل اداره) دارائی و اقتصادیامور وزارت اختیار در اموال این با مرتبط موجود مدارک سوابق، اسناد،

 .شد خواهد اقدام قانون این (89) ادهم(ب) بند مطابق مذکور دستگاههای مازاد ساختمانهای از استفاده حق واگذاری خصوص

 یا عمومی مصارف جهت واگذاری برای دستگاهها قانونی اختیارات حسب که طبیعی منابع و دولتی و ملی اراضی - 1 تبصره

 وعموض کشاورزی جهاد وزارت اختیار در اراضی جمله از نشده واگذار تاکنون و باشدمی آنها اختیار در دولتی غیر اشخاصاختصاصی

 1359.1.21 مصوب ایران اسالمی جمهوری حکومت در اراضی واگذاری و احیاء قانونی الیحه اصالح قانونیالیحه( 32) و( 31) مواد

 اجرایی، دستگاههای چنانچه و است مربوط مقررات تابع 1366.6.2 مصوب شهری زمینقانون موضوع اراضی و انقالب شورای

 نیازهای رایب است خاص مقررات و قوانین تابع یا نام تصریح یا نام ذکرمستلزم آنها بر قانون لشمو که سازمانهایی و مسلح نیروهای

 ماده این مفاد رعایت با رسدمی وزیران هیأت تصویببه که حدی در باشند داشته اراضی این به نیاز آن عوض یا و عمرانی و عمومی

 .گرفت خواهد قرار آنها اختیار در بالعوض صورت به

 مطابق آنکه بر مشروط زمین واگذاری وهیاتهای مذکور قانون( 32) و( 31) مواد کمیسیونهای توسط شده واگذار اراضی مورد رد

 و مسکن وزارت به اراضی مالکیت و گرفته قرار شهرها قانونی محدوده و حریم داخل در چنانچه اندگردیدهاحیاء مصوب طرح

 قیمت با را اراضی این اسناد مکلفند تابعه سازمانهای و شهرسازی و مسکن وزارت استدیدهگر منتقل تابعه سازمانهای یا شهرسازی

 .نمایند منتقل آنها به گذارانسرمایه توسط شده انجام گذاریسرمایهاز ناشی افزوده ارزش کردن لحاظ بدون روز کارشناسی

 موکول نیز است داده قرار دولتی شرکتهای اختیار در را آنها از استفاده حق دولت که اراضی و امالک واگذاری و فروش - 2 تبصره

 و اهوزارتخانه اختیار در آن در مقرر ترتیب به که باشد ماده این دستگاههای نیاز مورد آنکه مگر است وزیرانهیأت تصویب به

 .گیردمی قرار دولتی مؤسسات

 کشور عمومی محاسبات قانون( 113) ماده موضوع عمرانی رحهایط غیرمنقول اموال سایر و اراضی اسناد تنظیم نحوه - 3 تبصره

 .بود خواهد ماده این مقررات تابع باشندمی دولتی موسسات و هاوزارتخانه آن مجری که 1366.6.1مصوب

 وسساتم یا و دولت استفاده برای که اراضی و امالک اعیان و عرصه سند تنظیم چگونگی برداری،بهره بردار،بهره تعیین - 4 تبصره

 .بود خواهد ماده این در مقرر ترتیبات تابع مربوط هاینامهوقف رعایت با است شدهوقف دولتی

 و خیریه مؤسسات و دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها به قانون این امالک و اراضی از استفاده حق واگذاری - 5 تبصره

 سپ. بود خواهد پذیرامکان مربوط قوانین و ساله پنج هایبرنامه احکام و فاهدا تحقق جهت در وزیران هیأتتصویب با المنفعهعام

 .شد خواهد اعاده دولت به واگذاری مورد زمین یا ملک وزیران، هیأت تصویب و مربوطوزارتخانه تشخیص به آنها نیاز رفع از
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 سازمان این اختیار در تملیکی اموال فروش و آوری جمع سازمان قانونی وظایف موجب به که اراضی و امالک چنانچه - 6 تبصره

 تصویب و لمستق دستگاه اجرائی مقام باالترین یا وزیر پیشنهاد با مورد حسب باشد، دولتی دستگاههای نیاز مورد است،گرفته قرار

 .گیردمی قرار دستگاه آن اختیار در ماده این شرایطرعایت با و وزیران هیأت

 خود اختیار در منقول غیر اموال فهرست ماده این اجرای در تسهیل برای است مکلف تملیکی الامو فروش و آوری جمع سازمان

 .نمایدارائه دولت هیأت به را

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

 اتمؤسس ها،وزارتخانه اراضی و تأسیسات ها،ساختمان به مربوط اختالفات رفع در تسریع موجبات آوردن فراهم منظور به - 8 تبصره

 نیروهای دولتی، غیر عمومی نهادهای و مؤسسات است، نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که شرکتهایی و دولتی شرکتهایدولتی،

 قانونی مجوز اخذ بدون تحمیلی، جنگ و اسالمی انقالب اوایل مختص یهاضرورت و نیازها براساس گذشتهدر که انتظامی و نظامی

 از مرکب کمیسیونی باشدمی پیشین متصرفان نیاز مورد حاضر حال در و گردیده تصرف آنموافقت با یا پیشین متصرف موافقت و

 و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان کشاورزی، جهاد شهرسازی، ومسکن دارائی، و اقتصادی امور وزرای االختیارتام نمایندگان

 یسرئ مجلس امور و حقوقی معاونت مسؤولیت با اختالفطرف مستقل دستگاههای اجرائی مقام باالترین یا وزراء االختیارتام نماینده

 .گردد تشکیل جمهور

 نظر رعایت با است رهبری معظم اممق زیرنظر مسلح نیروهای و نهادها تصرف مورد که ساختمانهایی مورد در ماده این حکم اجرای

 عدم صورت در. است االجراءالزم ربطذی اجرائی دستگاههای برای الذکرفوق کمیسیون صادره آرای. بود خواهدمقام آن موافق

 فلمک کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ربط،ذی اجرایی دستگاههای توسط دلیل هر بهشده تعیین مهلت در مذکور آراء اجرای

 رعایت به الزام بدون مورد، حسب بر مذکور کمیسیون پیشنهادبه بنا را تصرف مورد مایملک روز قیمت ارزش معادل است

 افهاض نفعذی اجرایی دستگاه بودجه به و کسرمذکور دستگاه سنواتی بودجه از عمرانی، و جاری بودجه در جابجایی هایمحدودیت

 .نماید

 و اقتصادی امور وزارت اعالم یا و قانون این براساس را دولتی امالک و اراضی اسناد کشور، امالک و داسنا ثبت سازمان - 9 تبصره

. نمایدمیصادر  جدید سند و اصالح دارد اختیار در را مالکیت اسناد که سازمانی یا و متصرف سازمان نظر اخذ به نیازبدون و دارائی

 .بود خواهد ساقط باراعت درجهاز قبلی اسناد جدید، سند صدور با

 استفاده با قانون این موضوع دولت وامالک اراضی از جامع اطالعاتی بانک است موظف دارائی و اقتصادی امور وزارت - 10 تبصره

 .دهد قرار اجرایی دستگاههای اختیار در و تهیه ایرایانه تجهیزات از
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 یارانه هرگونه دریافت عدم و اجباری و ملی استانداردهای با منطبق تخدما ارائه و مایع گاز صنعت بازسازی منظور به - 70 ماده

 ماتخد نرخ ارائه نهایی، کنندگانمصرف به ظرف بدون و باظرف از اعم مایع گاز توزیع و گازپرکنی سازی،ذخیرهانتقال، مراحل در

 و نندگانکمصرف حمایت سازمان نظارت با و بوده تقاضا و عرضه مبنای بر کشور سراسر درکننده توزیع شرکتهای توسط مایع گاز

 .آیددرمیاجراء به روستا و شهر اسالمی شورای و تولیدکنندگان

 ی،مل هایسرمایه از صیانت و حفظ منظور به شودمی داده اجازه ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت به - 71 ماده

 هایقیمت براساس را( کشور داخل مصرفی طبیعی گاز ، بنزین و کوره نفت سفید، نفت و گاز نفت) جز به نفتی هایفرآوردهقیمت

 .برساند فروش به و تعیین کشور صالحو صرفه رعایت با و جهانی

 حقوق وصول و محاسبه چگونگی قانون واحده ماده( ج) بند( 2) جزء موضوع مالیات محاسبه طبقات فاصله و مبانی - 72 ماده

 1371.10.2 مصوب آنها قطعات و داخل ساخت و وارداتی سازیراه آالتماشین و خودروها انواع مالیات و زرگانیباسود و گمرکی

 .یابدمیافزایش برابر چهار نسبت به

 بازرگانی سود نرخ تعدیل با آن از ناشی مالی بار و گرددمی حذف سواری خودروهای فروش مالیات 1381 سال ابتدای از - 1 تبصره

 .شد خواهد تأمین ماده این( 2) تبصره در شده منظورطهمربو

 دروخو قطعات داخلی ساخت افزایش تشویق موجبات که نماید تنظیم ایگونه به را بازرگانی سود است مکلف دولت - 2 تبصره

 حداقل و( Pwh c.k.d) وارداتی قطعات مجموعه برای( %60) درصد شصت میزان به بازرگانی سود حداقل و آوردفراهم را سواری

 .نماید منظور داخلی ساخت( %50) درصد پنجاهبا خودرو برای( %10) درصد ده

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

 .یافت

 : شودمی اصالح ذیل شرح به 1346.4.12 مصوب شهرداریها مالی نامهآیین( 32) ماده - 73 ماده

 دستورالعملی مطابق ماهه شش و سی حداکثر اقساط با را خود مطالبات تا شودمی داده اجازه کشور کل شهرداریهای به - 32 ماده

 هب موکول مفاصاحساب صدور حال هر در. نماید دریافت رسدمی مربوطه شهر اسالمی شورای تصویب به شهردارپیشنهاد به که

 .بود خواهد مؤدی بدهی کلیه تأدیه

 زیر شرح به 1378.2.12 مصوب آن هایتبصره و تهران شهرداری هنری فرهنگی سازمان بودجه تأمین نحوه قانون - 74 ماده

 :گرددمی اصالح
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 و هنری نگی،فره امور برای را خود وصولی درآمدهای از( %4) درصد چهار خود سالیانه بودجه در است مکلف تهران شهرداری

 ورتص دوازدهم یک و ماهانه صورت به بایستی تخصیصی پرداخت. برساند تصویب به ساالنه بودجه قالبدر و اختصاص ورزشی

 .گیرد

 هایفصل جدید هایگذاریسرمایه در است مکلف دولت کشور، در خشک هوائی و آب هایدوره وجود به باتوجه - 75 ماده

 هایروش اصالح ها،آب مهار ،(روستائی و شهری آب هایبرنامه) روستائی و شهری عمران و آب بعمنا طبیعی،منابع کشاورزی،

 جهزم خشکسالی عوارض با مقابله برای را کشور کشاورزی، محصوالت بیمه نظام تقویت و( دولتیغیر هایبخش همکاری با) آبیاری

 .نماید

 در ترابری و راه وزارت هماهنگی با راهها حریم الیهمنتهی در مخابرات و ازگ ، آب ، برق هایشبکه و خطوط اجرای - 76 ماده

 .باشدمی مجاز وجهی هرگونه پرداخت بدون نکند وارد لطمه راه تاسیساتبه که صورتی

 دریافتها بندیطبقه نظام تغییر و ریزی بودجه جدید نظام براساس کشور کل 1381 سال بودجه قانون ارائه به توجه با - 77 ماده

 و مالی موجود قوانین در مندرج تعاریف با جدید نظام در شده برده بکار تعاریف بین هماهنگی منظور بهدولت، پرداختهای و

 :گرددمی اضافه 1351.12.10 مصوب کشور بودجه و برنامهقانون( 1) ماده به زیر تعاریف محاسباتی،

 .است دولتی بخش هایبدهی کل زشار منهای هادارائی کل ارزش منظور - خالص ارزش

 .دهدمی افزایش را خالص ارزش که است دولتی بخش ستدهای و داد از دسته آن منظور - درآمد

 .دهدمی کاهش را خالص ارزش که است دولتی بخش ستدهای و داد از دسته آن اعتبار منظور - هزینه اعتبار

 و االک تولید فرآیند در یکسال از بیش مدت طی که است اینشده تولید یا شده تولید هایدارایی منظور - ایسرمایه هایدارایی

 .رودمی بکار خدمات

 مدهع گروه سه به شده تولید دارایی. است گردیده حاصل تولید فرآیند در که است هاییدارایی منظور - شده تولید هایدارایی

 .شودمی متقسی گرانبها اقالم و انبار موجودیثابت، هایدارایی

 کار هب تولید فرآیند در مستمر و مکرر بطور یکسال از بیش مدت طی که است ایشده تولید هایدارایی منظور - ثابت هایدارایی

 .شودمی برده

 در دمقاص سایر یا و تولید در استفاده فروش، منظور به کنندگان تولید توسط که است خدماتی و کاالها منظور - انبار موجودی

 .شوندمی نگهداری یندهآ
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 گهدارین دارند که ارزشی دلیل به بلکه مصرف، و تولید منظور به نه که است مالحظه قابل ارزش با اقالمی منظور - گرانبها اقالم

 (گرانبها فلزات خطی، کتبتابلو، مانند. )شودمی

 (معدنی ذخایر و زمین مانند. )اندنشده تولید شانخود که است تولید نیاز مورد هایدارایی منظور - نشده تولید هایدارایی

 اجرا الس یک طی برنامه ساالنه هدفهای به بخشیدن تحقق برای که است مشخص خدمات و عملیات سلسله یک منظور - فعالیت

 .گرددمی تأمین هزینه به مربوط اعتبارات محل از آن نیاز موردمنابع و شودمی

 توجیهی، مطالعات براساس که است مشخصی خدمات و عملیات مجموعه اعتبار منظور - ایسرمایه یهادارایی تملک طرح اعتبار

 هب بخشیدن تحقق برای معین اعتبار با و معین مدت طی شودمی انجام اجرائی دستگاه توسط که اجتماعیو اقتصادی و فنی

 نیاز وردم منابع و گرددمی اجرا ایسرمایه دارایی ایجاد برای همطالع یا ثابت گذاریسرمایهصورت به سالهپنج توسعه برنامه هدفهای

 .گرددیم تقسیم غیرانتفاعی و انتفاعی نوع دو به و شودمی تأمین ایسرمایههایدارایی تملک به مربوط اعتبارات محل از آن اجرای

 ابالغ را اجرائی دستگاههای بودجه شور،ک کل ساالنه بودجه قانون تصویب از پس ماه یک حداکثر است موظف دولت - 78 ماده

 .نماید

 کشور زیریبرنامه و مدیریت سازمان توسط ایسرمایه دارائیهای تملک به مربوط اعتبارات ابالغ از پس مکلفند اجرائی دستگاههای

 مبادله برای را نهساال بودجه قوانین در مندرج جدید ایسرمایه دارائیهای تملک طرحهای به مربوط عملیاتشرح موافقتنامه

 مدت ظرف است موظف نیز کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و نمایند ارسال کشورریزیبرنامه و مدیریت سازمان به موافقتنامه

 .نماید اعاده دلیلذکر با یا و ابالغ و اصالح بررسی، را مذکور موافقتنامه ماه یک

 را ایزینهه اعتبارات به مربوط فعالیتهای شرح موافقتنامه مکلفند کشور ریزیامهبرن و مدیریت سازمان و اجرائی دستگاههای کلیه

 هب نسبت است موظف مذکور سازمان دارند، ارسال مذکور سازمان به کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان ابالغیفرمهای براساس

 .نماید اقدام اصالح جهت مذکورموافقتنامه اعاده یا و ابالغ و تأیید

 زا ساالنه، بودجه قوانین در منظور دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه هزینه فصول و هابرنامه از هریک هزینه اعتبار افزایش - 79 ادهم

 اصلح تغییری دستگاه آن ایهزینه اعتبارات جمع در آنکه به مشروط ربط،ذی دستگاه هزینه فصول و هابرنامه دیگرکاهش محل

 مجاز کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید و اجرائی دستگاه مقام باالترین پیشنهاد به(%30) درصدسی تا حداکثر نشود

 و درمان بهداشت، و آوریفن و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه به وابستهپژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها باشدمی

 ونقان تابع و کنندمی دریافت تخصیص و نمایندمیاجرا و تنظیم ح،طر و برنامه قالب در را خود بودجه کماکان پزشکی آموزش

 نحوه قانون و فرهنگی انقالب عالیشورای 1367 سال مصوب پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها امنای هیأت تشکیل
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 و اسالمی شورایلسمج 1369.10.18 مصوب تحقیقاتی و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی امور انجام

 .دباشمی مستثنی ماده این محدودیتهای شمول از دولت سهم بازنشستگی کسور پرداخت و تأمین .باشندمی مربوطه هاینامهآیین

 کسور مذکور، سازمان تقاضای به است مکلف خزانه ،1354.3.8 مصوب کشوری بازنشستگی سازمان اساسنامه( 11) ماده اجرای در

 .نماید پرداخت کشوری بازنشستگی صندوق به و برداشت دوره آن اعتبار تخصیص از را دورههر به مربوط

 مصوب ایهزینه اعتبارات از( %10) درصدده تا حداکثر لزوم موارد در شودمی داده اجازه مرکزی اجرائی دستگاههای به - 80 ماده

 هر در مربوط اعتبارات صورت این در و دهند اختصاص هستند انیاست بودجه نظام مشمول که استانها در تابعه اداراتبه را خود

 بودجه از کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان توسط ربطذی مرکزی اجرائی دستگاه مقام باالترینیا وزیر پیشنهاد به بنا مورد

 .شد دخواه اضافه مربوط محلی رائیاج دستگاه ایهزینه اعتبارات به هزینه فصولو برنامه حسب بر و کسر مذکور اجرائی دستگاه

 یطراح در شده بینی پیش نیاز مورد یدکی قطعات آالت،ماشین تجهیزات، مصالح، موقع به تهیه به کمک منظور به - 81 ماده

 حهایطر مصوب اعتبارات( %5) درصد پنج میزان تا کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید با ایسرمایه دارائیهایتملک طرحهای

 مصالح و لوازم خرید جهت استانی، مصوب ایسرمایه دارائیهای تملک اعتبارات( %10) درصدده وملی ایسرمایه دارائیهای تملک

 پیمانکاران، به شده خریداری مصالح و کاالها تحویل از پس مکلفند مورد حسباجرائی دستگاههای و شودمی داده اختصاص فوق

 زینهه به التفاوتمابه و کسر وضعیت صورت از شد خواهدبینیپیش ماده این نامهآیین در که میزانی هب را آنها شده تمام هزینه

 .گرددمی منظور طرح قطعی

 و ریتمدی سازمان تأیید و اجرائی دستگاه مقام باالترین یا و ربطذی وزیر پیشنهاد براساس شودمی داده اجازه دولت به - 82 ماده

 قوانین در مندرج ملی ایسرمایه دارائیهای تملک طرحهای از هائیپروژه یا تمام اجرائی دستگاه مورد، حسبکشور ریزیبرنامه

 .دهد تغییر را ساالنه بودجه

 اعتبارات محل از مذکور سازمانی واحدهای و ادارات سهم مجازند پژوهشی و آموزشی و دولتی مؤسسات و هاوزارتخانه - 83 ماده

 ردیفهای محل از یافته اختصاص اعتبارات یا اختصاصی درآمد محل از و ایسرمایه هایدارائی تملک و ایهزینه زا اعم مربوطمصوب

 .نمایند ابالغ ربطذی واحدهای به 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات قانون( 75) ماده مطابقرا بودجه قانون متفرقه

 یا تمام اجرائی عملیات مقررات، و قوانین دیگر و بودجه قوانین مقررات سبراسا که مواردی دیگر همچنین و مذکور موارد در

 اسالمی جمهوری مسلح نیروهای یا اجرائی دستگاههای به اجراء برای ایسرمایه دارائیهای تملک طرحهایاز یک هر از هائیپروژه

 همچنان است مکلف اعتبار صاحب دستگاه عنوان به اعتبار گیرنده سازمانی واحد یادستگاه شود،می اعتبار ابالغ و واگذار ایران

 .نماید عمل یافته تخصیص ابالغیاعتبارات حدود در متبادله هایموافقتنامه فعالیتهای شرح براساس
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 با شودمی داده اجازه ایران اسالمی جمهوری سیمای و صدا سازمان و قانون این( 2) ماده مشمول دولتی شرکتهای به - 84 ماده

 درآمد کسب همچنین و مزایده طریق از خودرو استثنای به خود نیاز بر مازاد منقول اموال فروش به نسبت مربوطمقررات رعایت

 و قیمت) بعدی اصالحات و 1310.12.26 مصوب امالک و اسناد ثبت قانون( 14) و( 12)،(11) مواد موضوع ثبتی آگهی پخش

 .مایندن اقدام اقساط یا نقد بطور( شرکتها ثبت آگهی

 ـ 85 ماده

 صولف اعتبارات تفکیک کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید و اجرائی دستگاههای پیشنهاد به شودمی داده اجازه - الف

 نامهموافقت اصالح از پس طرح هر عملیات پیشرفت با متناسب ساالنه بودجه درقوانین مندرج ایسرمایه دارائیهایتملک طرحهای

 .تغییریابد

 یماتتقس در تغییر و اجرائی دستگاههای بین وظائف جایی جابه تشکیالت، تغییر با متناسب شودمی داده اجازه دولت به - ب

 .یردهدتغی را مصوب ایسرمایه دارائیهای تملک و ایهزینه اعتبارات کشور، ریزیوبرنامه مدیریت سازمان پیشنهادبراساس کشوری

 .گردد درج اصالحی هایموافقتنامه در بایستی تبصره این ربطذی مفاد اجرای از ناشی مصوب تاعتبارا در تغییر هرگونه - ج

 دستگاههای وصول مازاد و عمومی درآمد به کنندگان تولید و کنندگان مصرف حمایت سازمان واریزی التفاوتمابه - 86 ماده

 .باشدنمی درآمد بر مالیات مشمول گردد،می واریز( کل داریخزانه نزد) عمومیدرآمد به که اجرایی

 داخلی منابع محل از گذاریسرمایه هایوپروژه طرحها تمام که مکلفند قانون این( 2) ماده موضوع دولتی شرکتهای - 87 ماده

 .برسانند اقتصاد شورای تأیید به بار یک برای را، خود ریال(8 000 000 000) میلیاردهشت از بیش

 اساسی قانون( 30) امسی و( 29) نهم و بیست اصول در مذکور تکالیف ویژه به دولت اجتماعی وظایف اجرای در - 88 ماده

 به خدمات ارائه بهبود و ایهزینه اعتبارات تدریجی کاهش و دولت اندازه و حجم نمودنمنطقی منظور به و ایراناسالمی جمهوری

 نهم و بیست ،(3)سوم اصول رعایت با عمومی درآمدهای و بودجه رفص و اشتغال توسعه و دولتیغیر بخش مشارکت جلب و مردم

 ارائه دارعهده که دولتی شرکتهای و مؤسسات ها،وزارتخانه عامه، مصالح و ایران اسالمیجمهوری اساسی قانون( 30) امسی و( 29)

 توانبخشی، درمان، بدنی، تربیت ،عمومی آموزش ای،حرفه و فنی آموزشقبیل از رفاهی و خدماتی فرهنگی، اجتماعی، خدمات

 ،روستائی و شهری خدمات هنری، و فرهنگی مراکز عمومی،هایکتابخانه سرپرست،بی کودکان و معلولین سالمندان، از نگهداری

 مقررات براساس دولت هایتصدی حجم کاهشو خود خدمات کیفی و کمی توسعه برای مجازند باشندمی جهانگردی و ایرانگردی

 : دهند انجام را ذیل اقدامات ماده این بطضوا و
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 فنی ایهصالحیت بایستمی باشندمی ماده این مفاد براساس خدمات ارائه متقاضی که دولتی غیر حقوقی و حقیقی اشخاص - الف

 .باشند داشته ربطذی قانونی مراجع از فعالیت پروانه و الزماخالقی و

 رغی بخش با مشارکت دولتی، غیر بخش از خدمات خرید روش؛ سه به دولتی غیر خشب توسط ماده این موضوع خدمات ارائه - ب

 .شودمی انجام دولتی غیر بخش مدیریت واگذاریو دولتی

)دولتی غیر بخش در موجود هایظرفیت از استفاده با خود خدمات کمی توسعه برای ماده این مشمول اجرائی دستگاههای - ج

 .نمایند اقدام دولتی شرایط طبق مردم به آن ارائه و خدمات خرید به نسبت خدمات، سرانه هزینه اختپرد با و( «الف»بند موضوع

 و بنائی زیر خدمات ارائه زمین، واگذاری قبیل از الزم هایحمایت است موظف دولت واحدها، اینگونه توسعه و ایجاد برای - تبصره

 .دنمای اقدام گرددمی بینیپیش سنواتی بودجه قوانین در که میزانی به و ضوابط طبق شده اداره وجوه تسهیالتاز استفاده

 دستگاههای ایران، اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 64) ماده( ب) بند اجرای در - د

 اشخاص به اجاره صورت به را خود تمامنیمه یا و موجود رفاهی و اجتماعی خدماتی، واحدهای و مراکز مجازندماده این مشمول

 .نمایند واگذار(الف) بند موضوع حقوقی و حقیقی

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

 .دهیاریها و شهرداریها نظیر دولتی غیر عمومی نهادهای -

 .شوندمی یا شده تشکیل قانونی زهایمجو براساس که المنفعهعام مؤسسات -

 .دولتی دستگاه با آنها استخدامی رابطه قطع بر مشروط کننده، واگذار دستگاه کارکنان از متشکل نهادهای -

 .حقوقی و حقیقی اشخاص سایر -

 .گرددنمی بند این حکم مشمول باشندمی ملی نفایس از که دولتی اموال و بناها واگذاری - 2 تبصره

 زا پس و موجه دالئل ذکر با استثنایی موارد در. باشدمی ممنوع شوندمی واگذار که واحدهائی و مراکز کاربری تغییر - 3 رهتبص

 تصویب و ربطذی اجرائی دستگاه مقام باالترین پیشنهاد با دولت نفع به کاربری تغییر از ناشی افزوده ارزشالتفاوتمابه دریافت

 .است بالمانع وزیران هیأت

 کاربری نمودن لحاظ با بند این مشمول واحدهای در غیرمنقول و منقول اموال کلیه گذاریقیمت و اجاره میزان تعیین - 4 تبصره

 .گیردمی صورت دادگستری رسمی کارشناس نفر سه نظر متوسطبراساس آنها
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 اهدخو انجام اجرائی دستگاه شرایط از عموم اطالع یبرا کثیراالنتشار هایروزنامه در آگهی نشر طریق از بند این اجرای - 5 تبصره

 .شد

 المنفعه،عام عمومی مؤسسات دولتی، غیر عمومی نهادهای با منعقده قرارداد براساس توانندمی ماده این مشمول دستگاههای -هـ

 مدیریت باشند،می( الف) بند در مذکور شرایط واجد و است شده تشکیل اجرائی دستگاه از شده منفک پرسنل ازکه تعاونیهایی

 بطضوا براساس واحدها این صورت این در. نمایند واگذار آنها به غیرمنقول و منقول اموال بر دولتمالکیت حفظ با را خود واحدهای

 .شد خواهند اداره قرارداد طرف واحد بر حاکم

 .باشدمی قرارداد فطر عهده به دولت اموال نگهداری و تعمیر و حراست و حفظ مسؤولیت - 1 تبصره

 هایعرفهت براساس نمایندمی دریافت ربطذی اجرائی دستگاههای از که متناسب سرانه دریافت با موظفند واحدها اینگونه - 2 تبصره

 .نمایند خدمت ماده این (ز) بند براساس ربطذی مراجع توسطمصوب

 واحدها آن در خدمت ادامه برای کارکنان تقاضای صورت در طهمربو واحد کاربری حفظ ضمن است موظف قرارداد طرف - 3 تبصره

. نماید پرداخت رسمی احکام طبق را آنها مزایای و حقوق و بپذیرد مأمور عنوان به را شاغل کارکنان از( %50) درصدپنجاه حداقل

 .یافت خواهند اشتغال ربطذی دستگاهواحدهای سایر در کارکنان بقیه

 االترینب توسط مربوطه قوانین رعایت با واحدها اینگونه بر دولت حاکمیت نظارت اعمال استانداردها، جرائی،ا سیاستهای تعیین - و

 .شد خواهد انجام ربطذیدستگاه مقام

 ابطهض که مواردی در و گرددمی تعیین قانونیمربوط ضوابط مطابق الذکرفوق دولتی غیر هایبخش توسط خدمات ارائه تعرفه - ز

 .درسی خواهد اقتصاد شورای تصویب به ربطذی اجرائی دستگاه مقام باالترین یا و وزیر پیشنهاد با ندارد وجود مشخصقانونی

 مربوط، وظایف حسب را ماده این اجرائی برنامه دولت، هایتصدی حجم و جاری هایهزینه کاهش منظور به است موظف دولت - ح

 ار دولتی غیر بخش به هایارانه پرداخت برای مربوط اعتبار میزان و دولتی هایزینهه در جوئیصرفه میزان و کمی هایهدفشامل

 .نماید منظور سنواتیبودجه لوایح در ساله همه

 .گرددمی واریز کل داریخزانه حساب به ماده این از حاصل دولتی دستگاههای درآمدهای کلیه - ط

 ربطذی دستگاههای همکاری با و ریزیبرنامه و مدیریت سازمان توسط ماه هس مدت ظرف حداکثر ماده این اجرائی نامهآیین - ی

 .رسدمی وزیران هیأت تصویببه و تهیه

 : شودمی داده اجازه دولتی موسسات و هاوزارتخانه به - 89 ماده
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 فتهیا خاتمه طرحهای مازاد تجهیزات و مصالح و نیاز مورد غیر یافته خاتمه و تمام نیمه ایسرمایه دارائیهای تملک هایپروژه - الف

 و وانینق طبق مزایده طریق از اقساط یا نقد طور به مربوط، مقررات رعایت با و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمانتأیید از پس را

 شرکتهای شامل حکم این. نمایند واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد به را حاصل وجوهو رسانده فروش به مربوطه مقررات

 .شودمینیز دولتی غیر عمومی نهادهای و مؤسسات دولتی،

 شنهادپی به مرکز در دولتی سازمانهای و مؤسسات ها،وزارتخانه به وابسته دستگاههای نیاز بر مازاد ساختمانهای از استفاده حق - ب

 ریزیرنامهب و مدیریت سازمان رئیس یا استاندار نهادپیش به استانها در وزیران هیأت تصویب و کشور ریزیبرنامه و مدیریتسازمان

 .گردد واگذار نیازمند دولتی دستگاههای به بالعوض ریزیبرنامهشورای تصویب و استان

 - 90 ماده

 مصوب اعتبارات کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و کشور وزارت مشترک پیشنهاد براساس شودمی داده اجازه دولت به - الف

 اختیار در و کسر مربوط اجرائی دستگاه اعتبارات از شهرداریها، به شهری مدیریت فعالیت واگذاری با متناسب را اجراییتگاههایدس

 .دهد قرار ربطذی شهرداری

 ریواگذا با متناسب دولت، هیأت تصویب با است مکلف کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان توسعه، هایبرنامه احکام رعایت با - ب

 در و کسر را مربوط اجرائی دستگاه اعتبارات دهیاریها، و روستاها اسالمی شوراهای به اجرائی دستگاههای فعالیتهایاز یک هر

 .دهد قرار ربطذی دهیاریهاییا روستا اسالمی شورای اختیار

 الزامی ماده این در مذکور اعتبارات مورد در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون( 55) پنجم و پنجاه اصل مفاد رعایت - تبصره

 .است

 به که را ساختمانهائی قانون، این در شده بینیپیش هایبودجه محل از شودمی داده اجازه اجرائی دستگاههای به - 91 ماده

 ستنده بیقتط قابل دستگاه نظر مورد کاربریهای با و هستند تاریخی و فرهنگی ارزش دارای کشور، فرهنگی میراثسازمان تشخیص

 نسبت کشور فرهنگی میراث سازمان نظارت با و خریداری کشور، فرهنگی میراث سازمان تشخیصطبق آنها حریم ساختمانهای و

 .نمایند اقدام آنها از برداریبهره و تجهیز تعمیر، به

 موافقت و خریدار اجرائی هدستگا تقاضای با موظفند کشاورزی جهاد و شهرسازی و مسکن هایوزارتخانه هدف، این تحقق برای

 بهای دریافت با ماده این موضوع ساختمانهای و امالک تملک و حکم این اجرای برای جایگزین زمین تأمینبه نسبت فروشنده

 .نمایند اقدام عادالنه
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 واگذاری و فروش زا حاصل درآمد شودمی داده اجازه پرورش و آموزش وزارت آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان به - 92 ماده

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد حساب به را خود آموزشی کمک و آموزشی محصوالتتولید

 بهای و آهن راه شده ارائه خدمات ارزش معادل ماه سه هر پایان در است مکلف کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان - 93 ماده

 انتظامی و نظامی نیروهای درمانی خدمات بیمه و بازنشستگی صندوقهای به بدهی و ابراتمخ گاز،برق، فاضالب،آب، سوخت،

 و کسر ربطذی دستگاههای هایردیف اعتبارات از ربط،ذی دستگاههای توسط پرداخت عدم صورتدر را ایران اسالمی جمهوری

 برق، آب، سوخت، هایهزینه همچنین. نماید تپرداخ مسلح نیروهای پشتیبانیو دفاع وزارت و طلبکار دستگاه به مورد حسب

 به که ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای از واحدهائی هزینهو برداربهره توسط سازمانی هایخانه جزئی تعمیرات و مخابرات

 هایخانه استثنای به سازمانی هایخانه برق و آبمورد در. شد خواهد پرداخت مزبور درآمدهای محل از پردازند،می انتفاعی کارهای

 نیروهای پشتیبانی و دفاع و کشورهایوزارتخانه هماهنگی با مجزا کنتور نصب با موظفند مسلح نیروهای مرزی، پاسگاههای سازمانی

 .نمایند پرداخت دهنده خدمات شرکتهای به برداربهره توسط مستقیماً را مصرفی آب و برق هزینه مسلح

 مجمع 1369.8.29 مصوب کار قانون در مندرج ضوابط براساس موظفند خصوصی بخش و دولتی کارخانجات کلیه - 94 ماده

 بهداشت، هایوزارتخانه پیشنهادی نامهآیین مطابق کار محیط در بهداشتی هایمراقبت مراکز ایجاد به نسبت نظاممصلحت تشخیص

 خالص سود از( %0.5) درصدنیم حداقل رسید، خواهد یرانوز هیأت تصویب به و تهیه اجتماعیامور و کار و پزشکی آموزش و درمان

 به درمان و بهداشت ضوابط گسترش اجرای و آموزش برای پزشکی آموزشو درمان بهداشت، وزارت نظارت با را خود قبل سال

 و تلقی مذکور جاتکارخان مالیاتی قبول قابل هایهزینهجزء گیردمی صورت ماده این موجببه که هائیهزینه کل. برساند مصرف

 .شد خواهد کسر آنها مالیات مشمول درآمد از

 ایران اسالمی جمهوری بین منعقده پروتکلهای براساس که کشور مرزی مسافران برای مرزی گذر پروانه صدور ازای در - 95 ماده

 و ریال( 27 500) پانصد و هزار هفت و بیست حداقل نمایندمی تردد دولت تأیید مورد مجاز محدوده در همسایهکشورهای و

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) کشور عمومی درآمد حساب به و دریافت ریال(110 000) هزار ده و یکصد حداکثر

 صدور موقت، اقامت دفترچه صدور شناسائی کارت صدور) ویژه خدمات ارائه قبال در: شودمی داده اجازه کشور وزارت به - 96 ماده

 به( اولیه تابعیت به رجوع و پدر تابعیت بر بقاء تابعیت، تمدید اقامت، پروانه صدور موارد، این برای المثنی صدور،تردد برگ

 .نماید واریز کشور عمومی درآمد حساب به و دریافت وزیران هیأت تصویببا مبالغی خارج اتباع و پناهندگان

 شرح به 1373.12.28 مصوب معین موارد در آن مصرف و دولت رآمدهاید از برخی وصول قانون( 26) ماده( ب) بند - 97 ماده

 :شودمیاصالح زیر
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 ایرانی کارگران برای که بیکاری بیمه حق مبلغ معادل با همراه را خارجی کارکنان کلیه مزایای و حقوق از( %30) درصدسی معادل

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد حساب به و دریافت مربوط کارفرمایاناز شودمی اخذ

 آراء و رسمی اسناد اجرائیه از اعم) شدن االجراءالزم و مهریه وصول خصوص در اجرائیه صدور از پس زوجه چنانچه - 98 ماده

 .بود خواهند معاف دولتی عشر نیم پرداخت از شود منصرف اجرائی عملیات ادامه از علت هر به( قضائیمراجع و محاکم

 .یابدمی تسری نیز نشده وصول آنها دولتی عشرنیم و اندشده مختومه که سابق اجرائی هایپرونده به ماده این کمح

 توسعه هایبرنامه قوانین احکام رعایت با شودمی داده اجازه ایران اتمی انرژی سازمان و کشاورزی جهاد وزارت به - 99 ماده

 انرژی فروش و خورشیدی و بادی آبی، نیروگاههای فروش از حاصل درآمد ایران المیاس جمهوری فرهنگی واجتماعی اقتصادی،

 .نمایند واریز( کل داریخزانهنزد) عمومی درآمد به را خود برق

 با دولتی اراضی واگذاری به نسبت شودمی داده اجازه( مسکن و زمین ملی سازمان) شهرسازی و مسکن وزارت به - 100 ماده

 به دولتی غیر بخش به و شده تمام قیمت به ربطذی دولتی سازمان به (فرهنگی و بهداشتی ورزشی، آموزشی،)میعمو کاربری

 .نماید اقدام( ساله بیست حداکثر) تملیک شرطبه اجاره صورت به روز کارشناسی قیمت

 شهرداریها، مشارکت با شهرها هوای آلودگی از کاستن و شهری نقل و حمل شرایط بهبود برای شودمی داده اجازه - 101 ماده

 و تسهیالت از مقررات سایر و آمد و رفت نظر از و شود تأسیس خصوصی و تعاونی شرکتهای صورت به شهری اتوبوسرانیمؤسسات

 .کنند استفاده موجود اتوبوسرانی سازمانهایو شرکتها امتیازات

 مدیریت سازمان با تعاون وزارت و کشور وزارت طریق از که ایافقتنامهمو براساس شهری، نقل و حمل بیشتر وریبهره و توسعه برای

 مزبور هایگذاریسرمایه هزینه از بخشی سنواتی بودجه قوانین در شده بینیپیش اعتبار محل از شودمی مبادله کشورریزیبرنامه و

 .گرددمی پرداخت شده اداره وهوج عنوان به تسهیالت سود یارانه و وام کمک، صورتبه جمعی خودروی خرید برای

 ولتد. نمایند ارائه دریافتی وکمکهای تسهیالت مقابل در را الزم خدمات مکلفند تعاونی و خصوصی بخش سازمانهای و شرکتها

 خرید برای الزم تضمین و تعهد اعطائی کمکهای و تسهیالت مقابل در تعاونی و خصوصی بخش سازمانهای و شرکتهااز است مکلف

 . نماید اخذ را شده تعیین محورهای درخدمات ارائه و جمعی ویخودر

 .بود خواهد وزیران هیأت تصویب و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان باپیشنهاد ماده این اجرائی نامهآیین

 درمانی هداشتیب مراکز و بهداشت هایخانه به رسانیبرق به نسبت داخلی منابع محل از است مکلف نیرو وزارت - 102 ماده

 تدویس فاصله تا روستایی هایخانواده به رسانی برق و شبکه متری دویست تا روستائی مخابراتی پستی دفاترو مراکز و روستائی



HTTP://MOAMELAT.NET سايت معامالت 

 

 34صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 اقدام فاز تک آمپر پنج و بیست کنتور نصب و انشعاب هزینه دریافت با فقط روستاها در خانوارهر ازاء به ضعیف فشار شبکه از متر

 .نماید

 آموزش هایمؤسسه و دانشگاهها اختصاصی و ایسرمایه دارائیهای تملک ای،هزینه اعتبارات کل شودمی داده اجازه - 103 ماده

 مراکز و فرهنگستانها و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه به وابستهپژوهشی و عالی

 تشکیل قانون اساس بر باشد،می عالی آموزش گسترش شورای سوی از مجوز دارای که دستگاههارسای به وابسته پژوهشی و آموزشی

 مالی امور انجام نحوه قانون و فرهنگی انقالب عالی شورای 1367 مصوب پژوهشیعالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها امنای هیأت

 مربوط هاینامهآیین و اسالمی شورای مجلس 1369.10.18 مصوبتحقیقاتی و عالی آموزش هایمؤسسه و دانشگاهها معامالتی و

 قانون( 31) ماده استثنای به کشور عمومی مقرراتو قوانین سایر رعایت به الزام بدون و کمک صورت به طرح و برنامه قالب در

 به) الذکرفوق مراکز ایسرمایهدارائیهای تملک طرحهای هایموافقتنامه. شود هزینه 1366.6.1 مصوب کشور عمومی محاسبات

 امور انجام.گرددمی مبادله کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان با متبوع هایوزارتخانه هماهنگی با( تجهیزاتی طرحهای استثناء

 مجلس یا و الذکرفوق شورای از مجوز دارای که دستگاههائی سایر مراکز و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها معامالتی و مالی

 .باشدمی ماده این مقررات مشمول صرفاً باشندمی اسالمیایشور

 و عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها اختصاصی و ایسرمایه دارائیهای تملک و ایهزینه اعتبارات تخصیص نحوه - 104 ماده

 نحوه قانون( 4) و( 3) مواد ساسبرا پزشکی آموزش و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه بهوابسته تحقیقاتی

 خواهد مربوطه هاینامهآیین و 1369.10.18 مصوب تحقیقاتی و عالی آموزش هایمؤسسه و دانشگاههامعامالتی و مالی امور انجام

 .بود

 ارزشیابی هزینه شودمی داده اجازه فناوری و تحقیقات علوم، و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، هایوزارتخانه به - 105 ماده

 داریخزانه نزد) کشور عمومی درآمد حساب به و اخذ آنها از را کشور از خارج انتقالی دانشجویان و التحصیالنفارغتحصیلی مدارک

 .نمایند واریز( کل

 ایقرارداده انجام به نسبت دولت کلی سیاستهای براساس که شودمی داده اجازه پژوهشی مراکز و دانشگاهها به - 106 ماده

 .نمایند اقدام کشورها سایر صنعتی و پژوهشی مراکز و دانشگاهها با علمی همکاریتوسعه و پژوهشی

 وجوه معادل( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد حساب به واریز از پس پژوهشی امور اجرای و فنی دانش فروش از ناشی درآمدهای

 اختیار در تحقیقات و آموزش امر کیفی توسعه جهت شد خواهد منظور هساالن بودجه قوانین در که خاصی ردیفمحل از واریزی

 .گرفت خواهد قرارربطذی پژوهشی مراکز و دانشگاهها
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 35صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 هایپروژه و طرحها اجرای جهت قانون این( 33) ماده موضوع دستگاههای توسط کشور از خارج از فنی دانش خرید - 107 ماده

 و تحقیقات علوم، وزارت تشخیص با که بود خواهد مجاز شرطی به ساالنه بودجه قوانین در مذکور ایسرمایههایدارائی تملک

 مراکز کلیه از اطالع کسب با است موظف مذکور وزارتخانه. باشد نداشته وجود کشورداخل در آن نیاز مورد فنی دانش فناوری

 .نماید اعالم کننده درخواست اجرائی دستگاهبه مورد حسب را خود نظر ماه دو مدت ظرف حداکثر ربطذی

 دولتی غیر و دولت به وابسته انتفاعی مؤسسات و دولتی شرکتهای دولتی، مؤسسات از اعم اجرائی دستگاههای کلیه - 108 ماده

 رس سازغیریون و سازیون پرتوهای با نحوی به که دستگاههائی و پرتوزا مواد زمینه در خارجی خرید هرگونه انجاماز قبل موظفند

 موظف مذکور سازمان. نمایند دریافت را داخلی فنی دانش عدم و داخلی تولید عدم گواهی ایراناتمی انرژی سازمان از دارند کار و

 .نماید اقدام مزبور گواهی صدور به نسبت تقاضادریافت تاریخ از ماه یک مدت ظرف حداکثر است

 انرژی سازمان تولیدی و سازنده تحقیقاتی، مراکز با قرارداد عقد طریق زا موظفند الزم استانداردهای طبق داخلی توان صورت در

 .نمایند هزینه را مربوطاعتبارات ایران اتمی

 سازمانهای و هاوزارتخانه توسط کاردانی از باالتر تحصیلی مقطع با آموزشی مؤسسه دانشکده، هرگونه توسعه و ایجاد - 109 ماده

 و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخانه بجز است نام ذکر مستلزم آنها بر ونقان شمول که مؤسساتیو دولتی

 .است ممنوع عالی آموزش گسترش شورای مجوز بدون مسلح نیروهای دانشگاههایهمچنین و پزشکی آموزش

 هیچ بدون و استثناء بدون را زمین واگذاری هیأتهای توسط شده واگذار اراضی است موظف کشاورزی جهاد وزارت - 110 ماده

 اقساط یا نقد صورت به واگذاری زمان ایمنطقه قیمت حداکثر کشاورزی کاربری حفظ با خرید متقاضی کشاورزانبه شرطی پیش

 .نماید واریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمدحساب به را حاصله درآمد و بفروشد

 با را( دامداری صنعتی شرکتهای) دامپروری هایمجتمع ایجاد برای نیاز مورد اراضی است مکلف کشاورزی جهاد وزارت - تبصره

 .دهد قرار بردارانبهره و گذارانسرمایه دراختیار ساله پنج اقساط باایمنطقه قیمت

 مصوب انایر صنعتی شهرکهای شرکت تأسیس به راجع قانون در مقرر امتیازات از دولتی غیر صنعتی شهرکهای - 111 ماده

 .گردندمی برخوردار آن بعدی هایاصالحیهو 1362.12.7

 به زیست محیط سازمان و کشاورزی جهاد وزارت مشترک پیشنهاد به که هاییتعرفه براساس شودمی داده اجازه - 112 ماده

 حساب به ارومیه دریاچه لیم پارک در آرتمیا استحصال و برداریبهره مجوز صدور از حاصل درآمد رسد،میوزیران هیأت تصویب

 .گرددواریز( کل داریخزانه نزد) عمومی درآمد
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 36صفحه  
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

 و اجتماعی اقتصادی، توسعه هایبرنامه قوانین رعایت با موظفند کشاورزی جهاد و معادن و صنایع هایوزارتخانه - 113 ماده

 بخش عمده کاالهای تخصصی هایبورس و فلزات تخصصی هایبورس ایجاد به نسبت مورد حسب ایران اسالمیجمهوری فرهنگی

 .نمایند اقدام کشاورزی

 .گرددمی لغو آن با مغایر قوانین و باشدمی االجراءالزم 1381.1.1 تاریخ از قانون این - 114 ماده

 میاسال جمهوری اساسی قانون( 85) پنجم و هشتاد اصل طبق تبصره هفت و بیست و ماده چهارده و یکصد بر مشتمل فوق قانون

 مجلس محاسبات و بودجه و برنامه کمیسیون هشتاد و سیصد و یکهزار ماه بهمن هفتم و بیست مورخ شنبهروز جلسه در ایران

 مدت سال چهار با هشتاد و سیصد و یکهزار ماه دی ششم و بیست مورخ چهارشنبه روزعلنی جلسه در تصویبو اسالمی شورای

 .است رسیده نگهبان شورای تأییدبه 1380.12.8 تاریخ در بود، شده موافقت آن آزمایشی اجرای

 

 کروبی مهدی

 اسالمی شورای مجلس رئیس


