
 (2)نظیم بخشی از مقررات مالی دولت متن کامل قانون الحاق برخی مواد به قانون ت

( در فرآیند 2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ی موادابالغ رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قانون الحاق برخ با

 .اجرا قرار گرفت

 

 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات  علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی مصوبه مجلس شورای اسالمی در مورد 

 .برای اجرا به حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد را( 2مالی دولت )

برخی  ایران قانون الحاقاسالمی ( قانون اساسی جمهوری 321یکصد و بیست و سوم ) در نامه الریجانی به روحانی آمده است: در اجرای اصل

الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و  طرح»نوان ( که با ع2مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

و تأیید  4/32/3131علنی روز دوشنبه مورخ  به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه« الحاقات بعدی آن اصالحات و

 .شودمی شورای نگهبان، به پیوست ابالغ

 یجانیرئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الر

 

 

 :ریزی کشور نوشتهمچنین رئیس جمهور در نامه دیگری به سازمان مدیریت و برنامه

از  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی»جمهوری اسالمی ایران، به پیوست  در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی

ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسالمی تصویب و  چهارم اسفندکه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ (« 2مقررات مالی دولت )

مجلس شورای اسالمی واصل  13/12/1393 مورخ 53018/455به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  6/12/1393 در تاریخ

 .شودشده، جهت اجراء ابالغ می

 رئیس جمهور ـ حسن روحانی

 



 

 (2قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) قانون الحاق برخی مواد به

 ـ3ماده

معادل  ربط،داری کل کشور( و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیبین دولت )خزانه منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حسابالف ـ به

فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی  مبالغ حاصل از خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی( صادراتی وسهمی از ارزش نفت )نفت

ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل  مزبورای شرکتای و هزینهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهبه گردد،تعیین می

های ناشی از هزینه درآمد و های نفتی خالصهای ناشی از فعالیتمحیطی و آلودگیجبران خسارات زیست ای و بیع متقابل وتعهدات سرمایه

 .شودشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میتعیین می (سیفهای حمل و بیمه )عملیات صادرات با احتساب هزینه

 شرکتهایمحل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای الزم را با  ربط موظف است ازوزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی

ریزی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه شده و در چهارچوب بودجه عملیاتیعملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام

 .نماید کشور منعقد

 قیمت نفت صادراتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معامالتی1

همچنین برای نفت تحویلی به پاالیشگاههای داخلی و  شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است وعرضه

 .مشابه در هر ماه شمسی است های صادراتی نفت( متوسط بهای محموله%38درصد )دولتی و خصوصی نودوپنج های پتروشیمی اعم ازمجتمع

 کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملیداخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می های نفتی درکه دولت برای مصرف فرآوردهـ تا زمانی2

تحویلی به پاالیشگاههای داخلی در هر سال برابر با گازی( های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت )نفت خام و میعاناتپاالیش و پخش فرآورده

ریزی کشور با رعایت مدیریت و برنامه پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمانبه اهد بود کهرقمی خو

با قیمت مذکور در  التفاوت این رقمشود که مابهرسد و اجازه داده میتصویب هیأت وزیران میبه 3155ها مصوب قانون هدفمندکردن یارانه

 .نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شودکل کشور ثبت و طبق آیین داریصورت حسابداری در دفاتر خزانهلف( به( بند )ا3جزء)

های هزینه منابع حاصل از فروش گاز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر ربط مبالغی ازـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی3

شود در راستای اجرای قانون موجب قوانین بودجه سنواتی معین می ابت گـاز تولیدی که هر ساله بهربط بواردات و سهم شرکت تابعه ذی

 .نمایدداری کل کشور واریز میها به خزانهیارانه هـدفمند کردن

 :شودها به شرح زیر اصالح می( قانون هدفمندکردن یارانه3ـ تبصره بند )ب( ماده )4

 ها را با رعایتخوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پاالیشی و پتروشیمی تبصره ـ وزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراک گاز و

 :معیارهای زیر تعیین کند

 با حفظمایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول  ـ متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا1

 متغیرهای کالن اقتصادی المللی و بهبودپذیری محصوالت تولیدی در بازارهای بینقابلیت رقابت

 ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی2



پتروشیمی  یه واحدهایقرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اول ( با انعقاد%10درصد)ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی3

 افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کنند و زنجیره ارزشداخلی که محصوالت میانی و نهائی تولید می

 .گردندشوند، از تخفیف بیشتری برخوردار میاندازی مییافته راهکمترتوسعه

مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف  دهایدر صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واح

وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی  خسارت 31/33/3130( قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 28برابر ماده ) است

 .جبران کند

 کنندگان داخلیمبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرفقیمت بورس  در خرید محصوالت پتروشیمی توسط یا به دستور دولت،

 .گیردقرار می ربطدر اختیار دستگاه ذی

ضوابط  جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوهآیین

دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابالغ این قانون تهیه  عت، معدن و تجارت و امور اقتصادی وهای نفت، صنمربوطه توسط وزارتخانه

 .رسدتصویب هیأت وزیران می شود و بهمی

از  های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعمربط، مکلف است دریافتیذی ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه

های موضوع این ماده الحساب پرداختعنوان علیبیع متقابل به تعهداتاز کسر بازپرداختر سال و سالهای قبل به هر صورت را پسصادرات ه

 .داری کل کشور واریز نمایددر خزانه مرکزی جمهوری اسالمی ایران به حسابهای مربوططریق حسابهای مورد تأیید بانک  بالفاصله از

 طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعهحاصله هر ماهه به سالمی ایران مکلف است از وجوهبانک مرکزی جمهوری ا

شود، درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می های بیع متقابل(، سهم صندوق توسعه ملی و سهمربط )با احتساب بازپرداختذی

داری کل کشور و مازاد خزانه کند به حساب مربوط نزدط آن را شورای پول و اعتبار مشخص میبه نرخی که ضواب پس از فروش مبالغ ارزی

 .آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید

 ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأییدنفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است سهم وزارت

کنندگان مواد و پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه شور در داخل و موردتأیید آن بانک در خارج از کشور برایداری کل کخزانه

 .تسهیالت مالی خارجی توثیق نماید های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهایطرف قرارداد و هزینه تجهیزات مربوط به

 شرکتهای پاالیش نفت داخلی و شرکتهای پتروشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای های نفتی ایران ووردهج ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآ

های شرکتهای پتروشیمی تحویلی به شرکت ملی پاالیش و فرآورده خوراک نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود و همچنین خوراک معادل

 .نمایند داری کل کشور واریز( بند )الف( این ماده محاسبه و به خزانه2مذکور در جزء) پخش را به قیمت

 دستیوجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پاالیشگاهها و شرکتهای پایین ربط، مکلف استوزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی

داری کل کشور مبالغ مربوط به واریز، در پایان هر ماه خزانه ید. در صورت عدمداری کل کشور واریز نماپتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه

کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک می الحساب برداشتصورت علیحسابهای شرکتهای پاالیش و پخش و پتروشیمی به ماه قبل را از

مکلف است با اعالم  (داری کل کشورقتصادی و دارایی )خزانهداری کل کشور، وزارت امور اخزانه ها به حسابپاالیشگاهها و پتروشیمی

 .داری کل کشور اقدام کندواریز آن به حساب خزانه وزارت نفت رأساً نسبت به برداشت از حساب شرکتهای بدهکار و



 از طریق شرکت دولتی خوراک پاالیشگاهها و شرکتهای پتروشیمی، وزارت نفت منظور تضمین وصول عواید حاصل از فروش نفتتبصره ـ به

 .اعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی به فروش خواهد رساند ربط، نفت خوراک واحدهای پاالیشی و پتروشیمی را از طریق گشایشتابعه ذی

بعد از  ل وتابع وزارت نفت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قب ای شرکتهای دولتیـ بـازپرداخت تعهدات سرمایهد 

های حمل و بیمه )سیف( و انبارداری فروش نفت با احتساب هزینه های صدور وشوند و همچنین هزینهاجرای این قانون ایجاد شده و یا می

 .باشدشرکتهای یادشده می عهدهبه

از  ایهای طرحهای سرمایهوافقتنامهربط موظف است مطریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت ازه

ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه های سنواتی و سایر منابع، بامحل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه

ریزی کشور و ت و برنامهسازمان مدیری ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی،را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه تولید نفت و گاز

 .انرژی مجلس شورای اسالمی ارائه نماید های برنامه و بودجه و محاسبات وکمیسیون

 کنندگان و همچنینمصرف در صورتحساب )قبوض(توجه به مالیات و عوارض مندرج  وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با

های نفتی توزیع آنها توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده بار در انتهای زنجیره تولید وقط یکهای وارداتی، فنفت تولیدی و فرآورده

ربط وزارت نیرو و شرکتهای تابع ذی ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی وپاالیش نفت( و شرکتهای دولتی تابع ذی ایران )شرکتهای

مزبور به حساب  شود. مالیاتاستانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می روستایی شرکتهای توزیع برق، آب و فاضالب شهری و

با اصالحات بعدی آن  3153( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 13ماده) داری کل کشور واریز و عوارض طبقدرآمد عمومی نزد خزانه

( قانون مالیات 15( ماده)3عوارض آالیندگی موضوع تبصره) ش برای محاسبهگردد. مبنای قیمت فروسازمان امور مالیاتی کشور واریز می توسط

واحدهای پتروشیمی آالینده نیز مشمول  کننده نهائی در داخل کشور است. پاالیشگاهها وفروش فرآورده به مصرف بر ارزش افزوده، قیمت

 .پرداخت عوارض آالیندگی هستند

باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن عوارض برق معاف می ز پرداختمشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی ا

 .اعمال نماید را

 ( آن براساس احکام قانون%300ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد )دهیاری ها وعنوان عوارض سهم شهرداریـ وجوه واریزی به3تبصره

 .شودربط واریز میای ذیصورت ماهانه به حسابهمالیات بر ارزش افزوده به

 ها و عملکرد موضوعوزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصـول درآمد، دریافتی داری کل کشور وـ سازمان امور مالیاتی، خزانه2تبصره

امور داخلی کشور مجلس اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و  هایاین بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیون

 .اسالمی ارائه کنند شورای

 ریالی و ارزی خود را به حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق زـ شرکـتهای دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهای

 .شود، واریز کنندمی داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاحخزانه

 ربط وداری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیحساب خزانه نامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسویهح ـ آیین

چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، گاز، پاالیش و  همچنین قراردادی که وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت مزبور در

نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان  هایپیشنهاد مشترک وزارتخانهظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کند،پخش منعقد می

فروش نفت خام و  های حسابداری الزم به نحوی که آثار تولید ورسد. دستورالعملوزیران میهیأت تصویبریزی کشور بهمدیریت و برنامه



 نفت وپیشنهاد وزارتربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد بهدولتی تابع ذی میعانات گازی در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای

 .شودتأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابالغ می

 .شودشورای انقالب اسالمی نسخ می 8/30/3185کل کشور مصوب  3185( دائمی الیحه قانونی بودجه سال 15ط ـ تبصره)

ایران از  ( قانون اساسی، سهم برداشت44قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم) ی ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر الزم و رعایت

ل به میزان برداشت کشورهای دارای از زمان تصویب این قانون حداق نفت خام، میعانات گازی و گاز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده

را به حداقل یکصد میلیون تن در  برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذکور ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی مخازن مشترک

 .در داخل کشور را به حداقل پنج میلیون بشکه در روز افزایش دهد سال و ظرفیت پاالیش نفت خام و میعانات گازی

پتروشیمی به  های نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهایهوایی شامل فرآورده التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوختک ـ مابه

ها کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهمصرفبه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده

توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات برارزش  خام معادل آنها وها و نفتهای انتقال داخلی فرآوردهزینهعالوه هبه حسب مورد

گردد و از آن طریق در نفت ثبت می نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارتشرکتهای پاالیش افزوده در دفاتر

شرکتهای اصلی و  داری کل کشور به حساب بستانکارشود. معادل این رقم در خزانهنیز ثبت می (ری کل کشوردابدهکار حساب دولت )خزانه

از  ماهه از پایان تیرماه پسصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهبه فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بنـد

های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و وزارتخانه روهی متشکل از نمایندگانگزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگ

نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه  گردد و تسویه حسابداری کل کشور تسویه میالحساب با خزانهصورت علیکشور به ریزیبرنامه

 .شودسال بعد انجام می

های کلی شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستتقسیم پذیر مکلفند سود سهام عدالتـ شرکتهای سرمایه2ماده

سازی پرداخت قانون یادشده به سازمان خصوصی ( قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب44چهل و چهارم ) اصل

( قانون 45طریق ماده) م موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده ازجهت وصول سود سها تواندنمایند. سازمان مذکور می

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این  اقدام نماید. اجرائیات 3111محاسبات عمومی کشور مصوب 

 .سازی همکاری کندسازمان خصوصی اقساط با

 ( قانون اجرای35( ماده)1مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند) ( قانون8( و )4مواد )ـ شرکتهای دولتی موضوع 1ماده

ای شامل سازمان گسترش و های دولتی و سازمانهای توسعهبیمه ( قانون اساسی، به استثنای بانکها و44و چهارم )های کلی اصل چهلسیاست

کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، وزارت نفت از  معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایعایران، سازمان توسعه و نوسازی  نوسازی صنایع

عمومی کشور  ( قانون محاسبات31( و )13(، )13شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد) ربط وطریق شرکت دولتی تابعه ذی

شود تا داری کل کشور واریز میشده از سوی خزانهبهای معرفیحسا باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات آنها بهمی

محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که  ( قانون31احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده) مورد طبقحسب

 .شوداست، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می خالف مقررات مذکور گشایش یافته

 اند،کشور موظفند نسبت به بستن حسابهایی که خالف مقررات مذکور افتتاح شده داری کلبانکهای عامل حسب اعالم بانک مرکزی و خزانه

 .اقدام کنند



 بینیپیش مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه ( قانون8ـ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده )4ماده

باشند. به صورت یک دوازدهم در هر ماه میبودجه مصوب به شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحسابمی

الحساب و یک دوازدهم، عوارض و علی صورتشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهاجازه داده می داری کل کشورخزانه

حساب آنها نزد  سازمان امور مالیاتی کشور( توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی براساس اعالممالیات برارزش افزوده )

ها و حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حسابخزانه

شده و مصوب مجمع صورتهای مالی حسابرسی به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای تمرکز وجوه

بخش غیردولتی  ( قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به8موضوع ماده ) عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی

باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر موضوع این ماده نمی یردولتی، مشمول پرداخت وجوهاست، به تناسب میزان سهام بخش غ

 .و اصالحات بعدی آن است 3111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال  در

 هایشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعمدیریت خدمات کشوری اجازه داده می ( قانون8ـ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) 8ماده

ها ها و دهیاریصالحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداری فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب

های مقاومت بسیج و ورزشی، رده هایاوی با اولویت فدراسیوندر شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مس با اولویت بخش تعاونی

رسانی این خدمات برداری واجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره صورتهیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی به

 دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از مابین بر عهدهقرارداد فی عنوان بخشی ازکننده بهمؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف

شود، به دستگاههای بینی میبه صورت ملی یا استانی پیش ای که در قوانین بودجه سنواتیاجرای این ماده براساس ردیفهای درآمدـ هزینه

 .ریزی کشور هزینه شودبرنامه یریت ویابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیا استانی اختصاص می ربط ملیاجرائی ذی

تعیین  داری کل کشور، نحوهبها به درآمدهای عمومی نزد خزانهو واریز وجوه اجاره نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیینآیین

ریزی کشور دیریت و برنامهاقتصادی و دارایی و سازمان م پیشنهاد وزارت امورکنندگان با صالحیت شرکتها و ارائه خدمات به مصرف

 .رسدوزیران می تصویب هیأتبه

محل یا ضرورت  شود در صورت نیاز به تغییرواحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده می ها و مؤسسات دولتی ملی وـ به وزارتخانه 1ماده

امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب  هماهنگی وزارت تبدیل به احسن، درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول خود را با

و اصالحات بعدی آن در هر  3183ایران مصوب  ( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری8دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده) مورد به

دبیرخانه کمیسیون  هری با تشخیصکنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه ش ربط ارسالهای ذییک از استان

بررسی موقعیت محل و امالک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به  ( ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با8ماده )

 .بالغ نمایدکمیسیون را به دستگاه متقاضی ا تغییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه صدور مجوز

دارایی،  های کشور و امور اقتصادی وبار عملکرد آن را به وزارتخانهسه ماه یک استانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر

ز فروش ها گزارش کنند. این دستگاهها موظفند پس ااستان هریک از استان ریزی و توسعهریزی کشور و شورای برنامهسازمان مدیریت و برنامه

داری کل کشور مکلف کل کشور واریز نمایند. خزانه داریمذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه امالک

وجوه واریزشده را در سقف  ریزی کشور، معادلموافقتنامه و ابالغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامه است یک هفته پس از مبادله

این  (21شده با رعایت ماده)ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروختهاجرائی ذی ارات مندرج در بودجه سنواتی در اختیار دستگاهاعتب

 .همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید تمام مصوب درای نیمههای سرمایهقانون یا تکمیل طرحهای تملک دارایی

 و اصالحات بعدی آن از 3153ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  ( قانون5موضوع ماده) تبصره ـ واگذاری منازل سازمانی

 .باشدشمول این حکم مستثنی می



ریالی  پرداختمنظور تأمین پیشربط، بهپیشنهاد دستگاه اجرائی ذیشود بهداده می ریزی کشور اجازهـ به سازمان مدیریت و برنامه3ماده

های جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییکنند، نسبت به جابهمی از منابع تسهیالت تأمین مالی خارجی)فاینانس( استفادهطرحهایی که 

 .ربط اقدام نمایدذی ( اعتبار هر طرح در هر دستگاه و در قالب فصل%10درصد )کاهش تا سقف سی ای وسرمایه

پرداخت و تجهیز پیش منظور صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برایرعایت قوانین مربوط به شود باـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می 5ماده

 شوند و یا شرکتهایی که موفق به صدور کاال یا خدمات فنی مهندسیبرنده می های خارجیکارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه

 .نماید گذاری ارزیشوند، در بانکهای داخل و خارج سپردهمی

در  شود با تصویب هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقررداده می ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه3ماده

 اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر های خدمات عمومیپروانه کارورها )اپراتورها( را جهت تحقق اهداف و برنامه

صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها  صورت درآمدـ هزینه و درشده در قوانین بودجه سنواتی بهبینیردیفهای پیش جمعیت از محل

الکترونیک، به وزارتخانه مذکور  اهداف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و تحقق دولت منظور تحققمصرف برساند. بهبه

 .کند ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینهمفاد موافقتنامه متبادله در طرحهای توسعه شود منابع یادشده را بر اساسداده میاجازه 

 شود کهمدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می ( قانون8ـ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده)30ماده

اجرائی که نامهریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیینبرنامه مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورایتمام دولتی های نیمهپروژه

 .استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند رسد، باوزیران میتصویب هیأت ریزی کشور بهسازمان مدیریت و برنامه پیشنهادبه

از  گیریای عمل کنند تا ضمن بهرهعالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ؤسسات آموزشـ هیأتهای امنای دانشگاهها و م33ماده

تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین گردد و از  های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی،امکانات و ظرفیت

 .عمل آیدمازاد بر منابع ابالغی جلوگیری به ایجاد تعهد

سنواتی در  شود مبلغی را که طبق قوانین بودجهربط اجازه داده میطریق شرکتهای تابعه ذی های نفت و نیرو ازـ به هر یک از وزارتخانه32ماده

ضو و و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص ع گردد، اخذقبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می

روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق  سوزی و مسمومیت مشترکان شهری وهای پزشکی ناشی از انفجار، آتشهزینه جبران

 .مناقصه اقدام کنند شرکتهای بیمه با برگزاری

های عالم روستاها خانه ها،شهدا، امامزادههای علمیه، گلزارهای ها، حوزهقرآنی، دارالقرآن ها، مؤسساتـ فضاهای اصلی مساجد، حسینیه31ماده

حکم  باشند. ایناز پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضالب، برق و گاز معاف می های دینی مصرح در قانون اساسیو اماکن مذهبی اقلیت

 .شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست

 .شودکننده خدمات موضوع این ماده تأمین میبه دستگاههای ارائه اعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت

های باز، زندان شوند یا درشود، زندانیانی که به مرخصی اعزام میتربیتی کشور اجازه داده می ها و اقدامات تأمینی وـ به سازمان زندان34ماده

شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری واجد  مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان

های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط تأمین از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیکی عالوه بر سپردن زندانیان

های مأخوذه کنندگان از محل ودیعهاستفاده ات مذکور از ناحیهتجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیز به تودیع وثیقه بابت

کننده اخذ و به حساب استفاده وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور ازتجهیزات مذکور هرسال توسط هیأت شود. تعرفه استفاده ازتأمین می

 .گرددمی داری کل کشور واریزدرآمد عمومی نزد خزانه



اختیار  از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در کام صادره در اجرای احکام صادرهبه احـ محکوم38ٌماده

مربوط به اعتبار پرداخت بدهیهای معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار  های قانونی مقرر، از محل حسابنیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت

مذکور، ستادکل نیروهای مسلح مکلف است  باشد. درصورت عدم کفایت موجودی حسابجه قابل برداشت میقانون بود 333300ـ5 ردیف

 .نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابالغ

اقدام  علیه اصلیمحل سایر حسابهای محکومٌبه از نسبت به توقیف و برداشت محکومٌ تواندتبصره ـ پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی می

 .نماید

ای هر هزینه جویی در اعتبارات( از محل صرفه%30درصد )ای تا معادل دههای سرمایهدارایی ـ افزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک31ماده

ربط و تأیید سازمان پیشنهاد دستگاههای ذیدارندگان ردیف منوط به دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و

 .ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح استبرنامه مدیریت و

نیافته، در  های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایانای آن دسته از طرحها و پروژهسرمایه هایمانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی

 .بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد تواند با درج درل مالی پس از واریز به خزانه میپایان هر سا

ساالنه  ای استانی برابر نصاب معامالت متوسطهای سرمایهمورد طرحهای تملک دارایی ها درـ سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان33ماده 

 .شوداصالح می

 ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملکهای سرمایهطرحهای تملک دارایی منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرایـ به35هماد

ای استانی مصوب شورای سرمایههای طرحهای تملک دارایی ( قوانین بودجه سنواتی و3ای مندرج در پیوست شماره)های سرمایهدارایی

ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد سرمایه هایشود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییها اجازه داده میستانا ریزی و توسعهبرنامه

ربط قرار دستگاه اجرائی ذی منظور اجرای همان طرح در اختیارشبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که به تسهیالت دریافتی خیرین از

ریزی کشور برنامه شود و سازمان مدیریت ونمایند. تسهیالت اعطائی، توسط خیرین تضمین می منظور قطعیهزینه ه بو  گیرد، پرداختمی

 بودجه سنواتی طرحهای خاتمه یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایح ماندهموظف است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیالت باقی

 .بینی کندپیش

سازوکارهای  رسانی دستگاه اجرائی در مورد طرحها، پذیرش خیرین متقاضی مشارکت،اطالع این ماده مشتمل بر چگونگی نامه اجرائیآیین

پیشنهاد سازمان مدیریت و اجرائی برای پرداخت به پیمانکاران، به واریز تسهیالت دریافتی توسط خیّرین و مصرف آنها توسط دستگاه

 .رسدوزیران میتصویب هیأتکشور به ریزیبرنامه

 های قرآنی شورای عالیفناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت های امور زنـان و خانواده و علمی وـ معاونت33ماده

های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در سیاست های اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف وانقالب فرهنگی مجازند فعالیت

سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ  شده مربوط به خود در قوانین بودجهبینیمابین از محل اعتبارات پیشفی وب تفاهمنامهچهارچ

بار به مجلس هر شش ماه یک ربط اخذ وخانواده موظفند گزارش عملکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذی قرآنی و معاونت امور زنان و

 .می تقدیم کنندشورای اسال

و  گذاران اعم از داخلیشده از سرمایهشود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیهمی ـ به وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده20ماده

یمت های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قهزینه داران در بخشهای مصرف وجویی حقآبهخارجی، آب مازاد ناشی از صرفه

 .پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند توافقی یا با



دولت  سازی فرآیند توزیع کاال و خدمات،وری شبکه توزیع و شفافرقابت، ارتقای بهره منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطحـ به23ماده

گذاری را به کاالها و خدمات عمومی و قانون اساسی، قیمت (44و چهارم )های کلی اصل چهلمکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست

 .ای و ضروری محدود کنداساسی یارانه انحصاری و کاالهای

کارگروهی  انحصاری و خدمات عمومی و فهرست و قیمت این کاالها و خدمات به پیشنهاد تبصره ـ دستورالعمل نحوه تعیین کاالهای اساسی،

ریزی کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامه های صنعت، معدن و تجارت، جهادگان وزارتخانهمتشکل از نمایند

 .رسدتصویب شورای اقتصاد میربط بهحسب مورد وزارتخانه ذی کشور و

 غل در سمتهای آموزشی و پژوهشی بادانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شا علمی آموزشی و پژوهشیـ اعضای هیأت22ماده

بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا مدیره شرکتهای دانشهیأت الشرکه و عضویت دراطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم

 .نیستند 3113نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب  و

 :پذیر استای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانهای سرمایههای تملک داراییـ پیشنهاد طرح21ماده

بودجه مصوب  ( قانون برنامه و21( و )22ای جدید با رعایت مواد)های سرمایهدارایی تملک الف ـ عناوین، اهداف کمّی و اعتبارات طرحهای

قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی )حجم کار و زمانبندی  (44) های کلی اصل چهل و چهارمو رعایت قانون نحوه اجرای سیاست 3183

ریزی اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه ،(اجراء

گردد، به تفکیک سالهای منظور می قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه بار و بهکشور برای یک

 .رسدمجلس شورای اسالمی می تصویبهای توسعه و سالهای بعد بهبرنامه

شورای  ای را پس از تأییدسرمایه داراییتملک محیطی الزم برای طرحهایزیست تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط

ریزی کشور جهت ابالغ به دستگاههای به سازمان مدیریت و برنامه االجراء شدن این قانون،ماه بعد از الزمعالی حفاظت محیط زیست طی شش

 .د اعالم نمایدای خوهای سرمایهدارایی منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملکهای مهندسین مشاور بهشرکت اجرائی و

 ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی وسرمایه هایداراییهای طرحهای تملک ب ـ مبادله موافقتنامه

ها برای دوران اجراء معتبر و مالک عمل خواهد پذیرد. این موافقتنامهمی های توسعه انجامبار در دوران برنامهمشخصات فنی مورد نیاز فقط یک

 .شودها نیز درج میاطالعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصالحیه موافقتنامه .بود

تعدیل محتمل  ضرایب مانده اجرای طرح در برنامه با اعمالای برای سالهای باقیسرمایه هایتبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی

 .شودریزی کشور منظور میمحاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه

نباید موجب  شوند، جنبه اصالحی داشته وساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می هایی که برای انطباق میزان اعتباراتج ـ موافقتنامه

اجرائی  شوند با پیشنهاد دستگاهها میمنجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ارد استثناء کههای طرح شوند. موافزایش اهداف و تعداد پروژه

 .وزیران با رعایت مفاد بند)الف( این ماده بالمانع استهیأت ریزی کشور و تصویبربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهذی

دفاع و  پیشنهاد وزارتای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که بهسرمایه هایداراییهای طرحهای تملکد ـ مبادله موافقتنامه

 .رسدوزیران میهیأت ریزی کشور به تأییدپشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه



شود، می منابع عمومی تأمین مالی های توجیهی طرحهایی که ازای از گزارشخالصه ریزی کشور موظف استـ سازمان مدیریت و برنامههـ 

رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پایگاه مجازی اطالع سال پس از تصویب از طریقاستثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکبه

 .دهد پژوهشگران قرار

کامل  بینی اعتباریزی کشور، منوط به پیشرهر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه ای جدید درهای سرمایهوـ تصویب طرحهای تملک دارایی

نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح )برحسب  برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از

 .سال( کمتر نشود

و  های اقتصادی و برنامه و بودجها به کمیسیونهر ساله گزارش عملکرد این ماده ر ریزی کشور موظف استتبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه

 .محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند

 ـ24ماده

های فعالیت های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات وموافقتنامه الف ـ تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرای

 .شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشدمی ریزی کشور درجبرنامه موضوع موافقتنامه که توسط سازمان مدیریت و

 دستگاهی به دستگاه دیگر یا از محلی به محل دیگر واگذار شود، آن بخش از ب ـ هرگاه در طول اجرای بودجه وظایف و اختیارات از

دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و  د آن توسطکرای دستگاه که با توجه به واگذاری وظایف، هزینهاعتبارات هزینه

 .شودها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار میوزیران به استانهیأت ریزی کشور و تصویببرنامه

موضوع ماده  گاههای اجرائیاالجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائی علیه دست ج ـ در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق الزم

به دولت و عدم تأمین و مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ ( قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف8)

ء به سازمان یادشده باید مراتب را جهت اجرا به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی 3118دولتی مصوب  توقیف اموال

جایی های جابهرعایت محدودیت به را بدوناعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ ریزی کشورمدیریت و برنامه

اه یا سایر اجرای احکام دادگ له یاای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌهزینه ای وهای سرمایهدر بودجه تملک دارایی

 .مراجع قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند

مکلفند  شود،وزیران تعیین می مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت ( قانون8( و )4ـ شرکتهای دولتی موضوع مواد )28ماده

سی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابرسی و یا مؤسسات حسابر های توسعه از طریق سازمانهای برنامهبار در طول سالحداقل یک

های مالی، نسبت به انجام اعتماد گزارش جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت حسب مورد در

 .عهده دارندبر مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرای این ماده را عمومی اقدام کنند. هیأت حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع

 .شوندباشند، از شمول این ماده مستثنی میبندی میوزیران دارای طبقهـ شرکتهایی که براساس مصوبه هیأت3تبصره

این  لیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدناستانداردهای حسابرسی عم ـ سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و2تبصره

 .قانون تهیه و ابالغ نماید

 ـ21ماده



براساس  اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههایـ وزارتخانه1

های حسابداری وزارت امور حسابرسی( در چهارچوب دستورالعمل ده توسط سازمانشاستانداردهای حسابداری بخش عمومی کشور )تدوین

 .بر مبنای حسابداری تعهدی( تهیه نمایند) اقتصادی و دارایی

امور  نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارتحداکثر ظرف مدت سه سال( طبق آیین) بندی اجرای کامل حسابداری تعهدیتبصره ـ نحوه و زمان

 .رسدکشور به تصویب هیأت وزیران می ریزی کشور و دیوان محاسباتادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهاقتص

ایجاد  ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس،شده فعالیتمحاسبه هزینه تمام ریزی بر مبنای عملکرد، با توجه بهـ در اجرای بودجه2

ها نظیر دیون بالمحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت سایر هزینه های پستـی، مخابراتی و، آب، هـزینههرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق

 .ارزی ممنوع است تعهدات

مشروط بر  های همان برنامه،های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتذیل برنامه شده درـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور3

های متبادله ( در چهارچوب موافقتنامه%10حداکثر به میزان سی درصد ) های آن دستگاه تغییر حاصل نشوددر سرجمع اعتبارات برنامهآنکه 

بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش  ( قانون تنظیم33ها با رعایت ماده)ای برنامهاست. افزایش اعتبارات هزینه مجاز

 .باشدها نیز بر همان اساس امکان پذیر میفعالیت ت یااعتبار فعالی

بودجه  شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولیکشور( اجازه داده می داری کلـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه4

ده است، حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد و در داری واریز شخزانه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حسابهای مربوط در

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 224ماده) (های ابالغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند )وتخصیص سقف

دی آن صورت گرفته، نسبت به تأمین و بع و اصالحات 3183( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10و ماده) 38/30/3153مصوب ایران

اختصاصی یا  ای )اعم از محل درآمدهای سرمایهربط بابت اعتبارات مصوب تملک داراییذی پرداخت درخواست وجه دستگاههای اجرائی

 .عمومی( اقدام کند

ای هزینه در مورد اعتبارات»عبارت  38/32/3133قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  (14( و)11تبصره ـ در ماده واحده قانون اصالح مواد)

داری کل کشور در اختیار دستگاههای فروردین ماه سال بعد توسط خزانه ای تا پایانهای سرمایهتا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی

ربط حسابی دستگاههای اجرائی ذیر ذیکشور در اختیا داری کلو تا پایان سال مالی توسط خزانه»جایگزین عبارت « قرار گرفته باشند اجرائی

 .شودمی «قرار گرفته باشند

 کننده منابع، صاحبداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرائی وصولخزانه ـ حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب 5

داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان مجاز خزانه شوند. حق برداشت از حسابهای یادشده به عهده صاحبان امضاهایحساب تلقی نمی

پرداخت دستگاههای اجرائی با رعایت  هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یادشده را ندارد. برداشت از حسابهای باشد ودر استانها می

 .استپذیر امکان 38/5/3118تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب  به دولت و عدمقانون نحوه پرداخت محکومٌ

 :عمل آوردشود اقدامات زیر را بهـ به دولت اجازه داده می23ماده

شرایط مورد  برداری در قالب قراردادها وشده و آماده بهرهتمام و تکمیلجدید و نیمه ایهای سرمایهالف ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی

 برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد باهای بهره(، پرداخت هزینهفاینانس) تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت

 قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره



صورت به ل عرضه توسط بخش غیردولتی استشده که خدمات آنها قابتمام و تکمیلنیمه ایهای سرمایهب ـ واگذاری طرحهای تملک دارایی

 نقد و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

منقول و غیرمنقول و  ای قابل واگذاری و نیز اموالهای سرمایهبرداری طرحهای تملک داراییبهره برداری و یاج ـ واگذاری مالکیت، حق بهره

 حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

 داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور دراز واریز به خزانه ـ درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس3تبصره

ای در قالب تسهیالت و وجوه های سرمایهتملک دارایی شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهایبینی میقوانین بودجه سنواتی پیش

شورای اقتصاد به طرحهای تملک  سود و کارمزد و یا تسهیالت و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شده شامل یارانه،اداره

سازمان مدیریت و  موافقتنامه متبادله با ای و اموال غیرمنقول در قالبنمودن تجهیزات سرمایه ای و یا تبدیل به احسنهای سرمایهدارایی

 .ریزی کشور قابل اختصاص استبرنامه

 .شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیستـ کمکهای بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی2تبصره

 ـ25ماده

« دولتی شرکتهای»، بعد از عبارت 38/5/3154( مصوب 3بخشی از مقررات مالی دولت ) ( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم2الف ـ در ماده)

اضافه « طرحهای عمرانی دولتی و گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و شرکتهای آب و فاضالب و توزیع برق استانی صرفاً برای اجرای»عبارت 

 .شودمی

خزانه  گردانزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواهم ب ـ هرگونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و

 .مجاز است 3183( قانون برنامه و بودجه مصوب 10با رعایت ساز و کار موضوع ماده)

 بینی شدهمدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش ( قانون8ج ـ شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده)

( این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. 4کار ماده) بینی شده را هر سال با ساز و( سود پیش%80است، مکلفند حداقل پنجاه درصد )

ع غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضو قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش شرکتهای دولتی که

ربط به ذی ( سود ابرازی)سود ویژه( مذکور باید توسط شرکتهای دولتی%80از پنجاه درصد ) باشند و سهم بخش غیردولتیاین بند نمی

و اصالحات  3111های مستقیم مصوب مربوط و مقرر در قانون مالیات سهامداران بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام

 .بعدی آن است

سنواتی  مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول قوانین بودجه ای وهای سرمایهای و تملک داراییـ اعتبارات هزینه د

شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها وبه

ریزی کشور و در حدود ابالغ و تخصیص اعتبار از سوی برنامه های متبادله دستگاه با سازمان مدیریت ودشده براساس مفاد موافقتنامهیا قوانین

 .پرداخت و هزینه است قابل تعهد، 3183( قانون برنامه و بودجه مصوب 10رعایت ساز و کار موضوع ماده) سازمان مذکور، با

 ( قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف30مقررات مختلف از جمله ماده ) پرداخت در اجرای قوانین وهـ ـ انجام هرگونه تعهد و 

 .های متبادله، ممنوع استموافقتنامه های تخصیص و نیز شرح عملیاتاعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت



که ادامه  ادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکتهای دولـتی زیاندهاقتص ریزی کشور و وزارت اموروـ سازمان مدیریت و برنامه

 وزیران گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده با پیشنهادبه هیأت فعالیت آنها در بخش دولتی به دالیل قانونی ضرورت دارد را احصاء و

در قالب واگذاری سهام یا انحالل شرکت و واگذاری اموال  از اختیارهای قانونی دولت ریزی کشور و با استفادهسازمان مدیریت و برنامه

 .شودمی مانده اقدامباقی

 :زـ دستگاههای اجرائی در ایجاد هرگونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت کنند

 ها به بخش غیردولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومیـ اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی1

 شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بالعوضـ اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره2

مباشر دولت  ی اجرائی از جمله دستگاههایمندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاهها ح ـ ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام

تعهدات  ها و غیر آن، ایفایجبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده های تبعی خرید،در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه

عهده نوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برشود، مماستفاده می خاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی

سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و  دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و باالترین مقام

 .شودمشمول مجازات مربوط می

 ط ـ

 ( از محل کاهش اعتبارات سایر%30بودجه سنواتی حداکثر ده درصد ) در قوانین ای مندرجهای سرمایهـ اعتبار طرحهای تملک دارایی1

در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل  ریزی کشور وطرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

 .شوندخاب میانت 3183( قانون برنامه و بودجه مصوب 22با رعایت ماده) اجرائی طرحهای مذکور

از محل  (%10) ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصدهای مالی و هزینهدارایی ـ اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک2

 ریزی کشور در سقف بودجهای توسط سازمان مدیریت و برنامهمالی و هزینه هایکاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی

 .سنواتی کل کشور قابل افزایش است

 ( از اعتبارات%3درصد )یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یکاختصاصی تخصیص وای ( از اعتبارات هزینه%8/0ـ حداکثر نیم درصد )3

شرکتهای  هایهزینه ( از مجموع%28/0پنج صدم درصد ) بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و یافتهای تخصیصهای سرمایهتملک دارایی

ای و اختصاصی اعتبارات هزینه ( از%80ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد )های سرمایهاز مجموع هزینه (%5/0) دولتی، حداکثر نیم درصد

قانون محاسبات  ریزی کشور و بدون الزام به رعایتبا تأیید سازمان مدیریت و برنامه کاربردی یافته توسعه علوم و فناوری و پژوهشهایتخصیص

قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون » عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت

 .شودهزینه می« 3114 عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب محاسبات

های نقشه جامع علمی کشور هزینه تبصره ـ اعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهشهای کاربردی در چهارچوب سیاستها و اولویت

 .شودمی

ای، مالی هزینه اعم از سنواتی موظفند تا پایان اردیبهشت هر سال بر اساس اعتبار ابالغی ی ـ دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه

 های توسعه و قوانین بودجه سنواتی ومربوط را براساس الزامات قوانین برنامه ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامههای سرمایهو تملک دارایی



کشور ارائه نمایند. سازمان ریزی ابالغی سازمان مدیریت و برنامه هایسایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعمل

روز نسبت به امضای موافقتنامه و ابالغ آن  ریزی کشور موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزدهبرنامه مدیریت و

االجراء است، به که الزمموافقتنامه نهائی  موافقت با متن پیشنهادی، ظرف مدت پانزده روز نسبت به اصالح و ابالغ اقدام نماید و در صورت عدم

 .اقدام کند نحوی که مغایر قانون نباشد،

 های علوم،پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه تبصره ـ در خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و

ای، بودجه تفصیلی مورد شند، برای اعتبارات هزینهباربط میذی تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی

 .باشدامناء، مالک عمل می هیأت تأیید

شود در می دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهایک ـ به

اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و  سب مورد نسبت به صدورحدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی ح

کنند. صدور اوراق یادشده منوط به تأیید بانک  های توسعه اقدامرعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در قوانین برنامه خارجی با

شرکـتهای مربوط است. صدور اوراق  داخت و تضمین اصل و سود این اوراق باریزی کشور بوده و بازپربرنامه یادشده و سازمان مدیریت و

تنظیم بخشی از  ( قانون53به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده) با سود تشویقی منوطمشارکت یا صکوک اسالمی 

 .مقررات مالی دولت الزامی است

بپردازد،  رسانده است در زمان سررسید به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را ور را به فروشتبصره ـ چنانچه شرکتی که اوراق مذک

وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید  داری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکزخزانه

 .شده را پرداخت کند

منظور سنواتی به شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجهشرکتهای دولتی اجازه داده می ز مؤسسات دولتی ول ـ به دستگاههای اجرائی اعم ا

 تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای فنی و گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی وتحقق اهداف سرمایه

شده از طریق قرارداد عاملیت در اختیار صورت وجوه ادارهتسهیالت به سود خت تسهیالت تلفیقی و یارانهبینی شده است، برای پردااعتباری پیش

بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط  نامه اجرائی اینای دولتی قرار دهند. آیینعامل و صندوقهای حمایتی و توسعه بانکهای

مشترک سازمان مدیریت و  های مورد اشاره با پیشنهادسود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوقیارانه  تسهیالت و میزان حمایت در قالب

 .رسدتصویب هیأت وزیران میبه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و داراییبرنامه

از  دیده از حوادث غیرمترقبهسیبپیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آ آگاهی،منظور پیششود بهم ـ به دولت اجازه داده می

های آب دریا، آفتهای فراگیر محصوالت کشاورزی و بیماری سوزی، گردوغبار، پیشرویجمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  ( قانون30گردان موضوع ماده)دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گیر انسانی وهمه

( افزایش %2درصد ) را به دو 3153( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 32موضوع ماده) ( و اعتبارات%1را به سه درصد ) 3150

قابل  وزیرانز( و تصویب هیأتریزی کشور )ظرف مدت ده روسازمان مدیریت و برنامه دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید

ای و صورت هزینهشود بهمیزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می ترتیب وبخشی از اعتبارات مذکور به 3138هزینه است. از ابتدای سال 

تا در جهت آمادگی و مقابله یابد پزشکی اختصاص می احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزشای به جمعیت هاللهای سرمایهدارایی تملک

 .گردد با حوادث و سوانح هزینه

حقوقی،  بندی مشاغل و افزایش مبنایتغییر تشکیالت، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه ها،ها و دستورالعملها، بخشنامهنامهن ـ تصویب

و مؤسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و دانشگاهها  کارگیری نیرو و مصوبات هیأت امنایاعطای مجوز هر نوع استخدام و به



که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و  بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است هایصندوق

این حکم، تعهد زائد بر اعتبار  تگاه اجرائی برخالفربط تأمین شده باشد. اقدام دسداخلی دستگاه اجرائی ذی در قانون بودجه کل کشور یا منابع

 .شودمحسوب می

 .س ـ خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابع آنها ممنوع است

 علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، هایعالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه ع ـ مبالغی که به هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش

شود، پس از ابالغ ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می ایهای سرمایهای و تملک داراییدرمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه

و مقررات مربوط هزینه  براساس قوانین شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامهاعتبارات آنها افزوده می عنوان کمک به سرجمعبه

 .کنند

اصالح  به های بیمه و بازنشستگی، نسبتپایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ـ دولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات،23ماده

 :عمل آورداصول زیر اقدام قانونی بهها براساس صندوقاین ساختار 

 استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جملهعمومی دولت به حل بودجهها به کمک از مـ کاهش وابستگی این صندوق1

ها و انتقال آن به ای صندوقهای غیربیمهکاهش حمایت ای،ها منطبق بر محاسبات بیمهتنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق

گذاری سودآور با اولویت سرمایه های اقتصادی وتقویت فعالیت ها وسازوکارهای وصول به موقع حق بیمه حمایتی، تقویتنهادهای

 .گذاری موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشدنحوی که سود سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، بهسرمایه

شده تکلیف ها ممنوع است. تعهداتبرای صندوقارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی  ای و بار مالی خارج ازـ ایجاد هرگونه تعهد بیمه2

 .فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است

بودجه  بینی شده مندرج در قوانیننیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیش بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعیـ صندوق 3

ها، گذاریدیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه یرد به انضمامگسنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می

 .بگیران خود تأمین نمایندموظفین و مستمری مـندی و اوالد را برای بازنشـستگان،ماهانه در طول سال و کمک هزینه عائله هایپرداخت

زم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و اقدامات ال ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است10ماده

مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی  رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در سوانح

( از حق بیمه %30درصد)معادل ده این مصدومان،تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به  را به عمل آورد. برای

 کشور درداری کلمستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه طورپرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به

منابع بین دانشگاههای شود. توزیع این پزشکی واریز می چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش

های واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه ریزی کشور براساس عملکردوزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه علوم پزشکی توسط

شش ماه هر  کرد اعتبارات مذکور راوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه .گیردبار صورت میمصوب هر سه ماه یک

ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی برنامه بار به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان مدیریت ویک

 .بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است .گزارش کند

 ـ13ماده



حدود  توسط دستگاههای اجرائی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در الف ـ در موارد قانونی، هرگونه پرداخت و کمک مالی

 ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموالهای سرمایهدارایی آن مجاز است. در موارد قانونی، هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری

ریزی های ابالغی سازمان مدیریت و برنامهشرایط و دستورالعمل منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها،

خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و  ای دستگاه اجرائیای از این فرمها، ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینهنسخه .کشور مجاز است

 .االجراء استالزم ازاء یا معوض آن،اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود

خدمات کشوری که در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و  ( قانون مدیریت8ب ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و  باشند، موظفند با رعایت تخصیصه سنواتی میاز محل اعتبارات قوانین بودج حقوقی

گیرنده کمک و درج آن در بانک  مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقیالشرکه و اعضای هیأتسهم یا سهامداران و صاحبان

کمک از  .گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنندکشور برای این منظور ایجاد می یریزاطالعاتی که توسط سازمان مدیریت و برنامه

نیز مشمول این حکم است. گردش عملیات مالی )دریافتها و پرداختها( و  ریزی کشورمحل منابع و ردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

شده توسط دستگاه اجرائی گیرنده با اهداف اعالمکمک شده توسطهای انجامهگیرنده و انطباق هزینساالنه اشخاص حقوقی کمک حساب

کننده تا دستگاه اجرائی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسطتوسط حسابرس و بازرس قانونی کمک کننده کمک بایدپرداخت

 .دریزی کشور ارسال شوبرنامه پایان شهریورماه سال بعد به سازمان مدیریت و

های فعالیت سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش ـ مقررات مالی، معامالتی، اداری و استخدامی12ماده

برگزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری و اصالحات و  تخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور، قانون

و مقررات یادشده حاکم بر امور  سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادیق امور تخصصی و غیرتخصصی و الحاقات بعدی آنها

مقررات مذکور  رسد. اجرایریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میسازمان مدیریت و برنامه تخصصی بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید

 .در سقف اعتبارات مصوب مجاز است

به  حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را ـ سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد11ماده

اعتبارات مصوب، از محل مبالغ واریزی نیز به میزانی که در قوانین  حساب درآمد عمومی کشور )نزد خزانه داری کل( واریز کند. عالوه بر

 .مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی گردد گیرد تا طبق قوانین وشود در اختیار سازمان مزبور قرار مینه تعیین میساال بودجه

دستگاههای وابسته که  شود به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع ومی ـ به سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده14ماده

و  نامه اجرائیتشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین باشند با تأیید کمیسیونعرض اشعه و مواد پرتوزا میدر م

 .العاده کار با اشعه در دوران اشتغال پرداخت کنددستورالعمل مربوط، فوق

 کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی واجرای طرحهای  ـ بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل18ماده

 .عنوان وثیقه وام و تسهیالت بخش کشاورزی و روستایی بپذیرندعشایری را به

 3133وظایـف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب  ( قانون تمرکز3ـ در اجـرای بند )الف( مـاده )11ماده

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قالب  ،3153وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره (11ماده ) و

استراتژیک کشاورزی تولید داخلی  از طریق بانک عامل، تسهیالت الزم را برای خرید گندم و محصوالت اساسی و ایجاد خط اعتباری مستقل

در اختیار مباشران و  شود، قبل از شروع فصل برداشتوزیران تعیین میجهادکشاورزی و تصویب هیأت هاد وزارتبه میزان اعتباری که با پیشن

توسط وزارت جهادکشاورزی قرار دهد. مباشران و کارگزاران موظفند  شدهکارگزاران )خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی( معرفی

 .نندمذکور را در موعد مقرر بازپرداخت ک تسهیالت



های تولید هر محصول و سود شده اعم از هزینهبا درنظرگرفتن قیمت تمام قیمت خرید محصوالت کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی

 .شودو معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجراء ابالغ می متعارف

بر ارزش  عنوان مالیات سالمت به نرخ مالیاتفاً یک واحد درصد در هر سال بهافزوده، صر ـ عالوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش13ماده

 شود، واریزبینی میدرآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف

شود، به بینی میاین منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش ( منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای%300گردد. صددرصد )می

تر و جامعه عشایری )در چهارچوب پایین درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پیشگیری و پوشش کامل

و درمانی با  تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی یابد و پـس از، اختصاص مینظام ارجاع(

نهادهای  العالج و افراد تحت پوششامنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعب های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأتاولویت بیمارستان

 .شود ستاها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدامحمایتی خارج از رو

وری، بهره های مأموریت، کارانه،العادهاضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوق های پرسنلی نظیر حقوق و مزایا،هرگونه پرداخت هزینه

 تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع اقالم مصرفی اداری و های اداری نظیرمدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه

 .باشدمی

 های طرف قرارداد را  های ارسالی از سوی بیمارستان( صورتحساب%10درصد ) گر خدمات درمانی موظفند شصتهای بیمهـ سازمان15ماده

بهداشتی و درمانی را تا سه ماه پس از تحویل اسناد مراکز  الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات وعنوان علیقبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به

گر موظف به تأمین ضرر و های بیمهسازمان رسمی صندوق مربوطه پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این ماده، مربوط به نماینده

 .باشندمی زیان آن معادل نرخ اوراق مشارکت

درمانی و  گردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمهبینی میکه در قوانین بودجه سنواتی پیش اییشود از محل ردیفهـ به دولت اجازه داده می13ماده

( %8ها، جانبازان معسر بین پنج درصد )سابقه حضور داوطلبانه در جبهه سالهزینه حمایتی طالب و کمک به رزمندگان معسر دارای بیش از یک

 .کند ه غیرشاغل نیازمند را پرداخت(، جانبازان بسیجی و وظیف%24و چهار درصد ) تا بیست

تعاریف  شود و شکل حقوقی آنها منطبق باآنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین می ـ اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات40ماده

جرای مقررات قانون یادشده در در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ ا ( قانون محاسبات عمومی کشور نیست،8( و )4(، )1(، )2مذکور در مواد)

 .آیندشمار مینهادهای عمومی غیردولتی به حکم مؤسسات و

کافی  التعلیم، در مناطقی که ظرفیتآموزان الزممنظور پوشش کامل تحصیلی دانشبه شود،ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می43ماده

 .شی اقدام کنددر مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموز

صورت به به مواردی که معامله 3151معامالت، موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب  وزیران در مورد تعیین نصابـ اختیارات هیأت42ماده

 .یابدشود، تسری میمزایده انجام می

حداکثر  بنیان کهو مشارکت در شرکتهای دانش دولتی و غیردولتی( مجازند با ایجاد) ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی41ماده

علمی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت ( سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و%43و نه درصد )چهل

سازی نمایند. ایجاد ود را تجاریدانشجویان خ علمی وسایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیأت دانشجویان و

مشمول قانون راجع به منع  امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتهاتصویب هیأتشرایط مربوط به شرکت و درصدهای سهام و دیگر

 .نیستند 3113معامالت دولتی و کشوری مصوب  مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در



 :گیردای استان اقدامات زیر صورت میزدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقهرکزمنظور تمـ به44ماده

از منابع ملی  ای و سهمهای مالی و سرمایهداراییدرآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری الف ـ بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از

 صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتیکدام بهای و مالی هرهای سرمایهدارایی ای و تملکم از اعتبارات هزینهو همچنین مصارف استانی اع

ها مطابق ضوابط ای شهرستانهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی ای و توزیع سرجمعاعتبارات هزینه« دستگاه ـ برنامه»شود. توزیع درج می

 .ریزی و توسعه استان استشورای برنامهقانون بر عهده  مندرج در این

تعیین  صورت مجزاطور مستقیم و توسط شورا بهگیرند بهیا در چند شهرستان قرار می هایی که ماهیت استانی داشته وتبصره ـ اعتبار پروژه

 .شودمی

تملک  ودجه مصوب استان شامل درآمدها،حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از ابالغ ب ریزی و توسعه استان موظف استب ـ شورای برنامه

ریزی استانها )موضوع الیحه قانونی راجع به تشکیل مدیریت و برنامه ای براساس پیشنهاد رئیس سازمانای و اعتبارات هزینههای سرمایهدارایی

آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط  شورای انقالب( که ساختار تشکیالتی 38/4/3183برنامه و بودجه استانها مصوب  سازمان

های توسعه های برنامهسیاست عنوان دبیر شورا( و در چهارچوب اهداف وشود )بهکشور تعیین و ابالغ می ریزیسازمان مدیریت و برنامه

ابالغی به  ( اعتبارات%300ددرصد )های ابالغی سازمان صها و دستورالعملمشیو خط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 :کند شرح زیر توزیعاستان را که در قانون بودجه درج گردیده است به

 ها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستانـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه1

بین فصول و  نیافته استانینیافتگی و نقاط توسعهومیت زدایی، بر اساس شاخصهای توسعهمحر ای استانیهای سرمایهـ اعتبارات تملک دارایی2

 نیافتگی به تفکیک شهرستانهای مربوط به توسعهبرنامه

به  خیز و گازخیز استان و سهم دوسوم استان صرفاًسوم استان صرفاً به مناطق نفت ( نفت و گاز )سهم یک%2ـ اعتبارات موضوع دودرصد )3

 نیافته( به تفکیک شهرستاناطق توسعهمن

کمیته( و عضویت  ریزی استان )دبیرفرماندار )رئیس کمیته(، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهرستان که متشکل ازج ـ کمـیته برنامه

حداکثر  های عمرانی شهرستان راروژهریزی و توسعه استان هستند، موظفند پبرنامه رؤسای دستگاههای اجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای

 .ربط به سازمان استان مذکور اعالم نمایندبا دستگاههای اجرائی ذی پانزده روز پس از ابالغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه

 اسالمی )ضمن ارائه مستنداتجلسات کمیته از نمایندگان شهرستان در مجلس شورای  تبصره ـ فرمانداران موظفند یک هفته قبل از تشکیل

 .عمل آورندعنوان ناظر در جلسات دعوت بهدستورجلسه( به

و ستاد تجهیز  شودریزی کشور همزمان با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ میمدیریت و برنامه د ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان

 ربط،مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان )دبیر( و دستگاههای اجرائی ذی ،(ر )رئیسدرآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکو

ریزی کشور و وزارت به سازمان مدیریت و برنامه صورت ماهانه، گزارش عملکرد و وصول درآمدها رامکلف است ضمن تشکیل جلسات به

 .کند امور اقتصادی و دارایی گزارش



عمومی  های کلی ناظر بر بودجهمشیاستان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط استانی در اختیار منظور تخصیص اعتباراتـ به ه

ریزی استان )دبیر( و رئیس سازمان امور سازمان مدیریت و برنامه دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت

 .شوددارایی استان تشکیل می اقتصادی و

 ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و33اعتبار استانی موضوع ماده ) ـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیصو

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران  ( قانون برنامه چهارم51فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تنفیذشده در ماده )

ای توسط سازمان های سرمایهدارایی ای برحسب دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملکاعتبار هزینه تخصیص 33/1/3151مصوب 

 .شودپروژه تعیین و ابالغ می ریزی استان برحسب طرح ومدیریت و برنامه

موضوع بند  گانهریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصیص برای موارد سهبرنامه ـ کمیته تخصیص استانی و سازمان مدیریت و3تبصره

تخصیص هر موضوع، معادل سهم اعتبارات موضوع اعتبار شهرستان  )ب( این ماده، سهم تخصیص طرحهای عمرانی هر شهرستان را در سرجمع

 .رعایت کنند در سرجمع تخصیص،

 ها، وظایف وای استانهای سرمایهمتناسب با افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی تواندریزی کشور میـ سازمان مدیریت و برنامه2تبصره

 .اختیارات خود را به واحدهای مستقل استانی خود، تفویض کند

اعتبار آن به  ال وظیفه،استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی و مواردی که پس از انتق ( نفت و گاز، ملی%2زـ عالوه بر اعتبارات دو درصد )

( کل اعتبارات تملک %20( تا سقف بیست درصد )%2ساالنه دو درصد) های استانیشود، سهم اعتبارات تملک داراییاستان اضافه می

 .شودای کشور، افزوده میسرمایه هایدارایی

کند در قالب می ریزی کشور را مشخصن مدیریت و برنامهریزی و توسعه استان و سازمابرنامه ح ـ سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شورای

 شود. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه ومی قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله

 .شودابالغ می

داری کل شود. خزانهمی داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیلخزانه ط ـ در هر استان، خزانه معین استان وابسته به

افتتاح کند  معین استان( در مرکز استان)خزانه« کلداریحساب خزانه»عنوان حساب به های معین استان، یکموظف است برای هر یک از خزانه

 ای آن استان محاسبه وهای سرمایهای و تملک داراییبا اعتبارات مصوب هزینه هر استان را متناسبگردان و در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه

 .واریز کند ()خزانه معین استان« داری کلحساب خزانه»حداکثر تا بیستم فروردین ماه به 

الحاق  ( قانون23و ماده) 23/33/3150ولت مصوب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی د (44االجراء شدن این قانون، ماده)ی ـ از تاریخ الزم

 .شودنسخ می 38/5/3154( مصوب 3دولت )موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

 مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده اقدام ـ دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه48ماده

 .اسالمی ارائه دهدشورایه آن را به مجلسماهکند و گزارش شش

 زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهایپیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه تبصره ـ دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون

 .ربط اجراء کندمهم را با هماهنگی نهاد ذی



 های سالمت،( هزینه%10درصد )های مستقیم مردم به حداکثر معادل سیزینهسهم ه منظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهشـ به41ماده

ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و های تحملهزینه ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین

به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی  ه درآمد اختصاصی و کمکتقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی ب العالج،صعب

بخش سالمت افزوده  ها عالوه بر اعتباراتخالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه (%30متخصص مورد نیاز، ده درصد )

 .شودپزشکی واریز می و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش

 :شودشرح زیر اصالح میرسانی به ایثارگران و تبصره آن به( قانون جامع خدمات30ـ ماده)43دهما

 هایشده برای وزارتخانه( افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته%28درصد ) ( سهمیه ورود به بیست و پنج%20ـ بیست درصد )30ماده»

 «. شودتعیین می (%30فناوری، هفتاد درصد )بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و 

 رسان به سالمت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاصخدمات آسیب ـ هرگونه تولید و واردات و عرضه کاالها و45ماده

مصرف توسط مال سوءبه سالمت و داروهای با احت رسانباشد. فهرست خدمات و اقدامات و کاالهای آسیبتحت عنوان عوارض سالمت می

هر سال توسط  پزشکی و درصد عوارض )حداکثر ده درصد ارزش کاال( برای این کاالها در ابتدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش

های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه عضویت وزارتخانه کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با

( مبلغ وصولی پس از واریز %300شود. صددرصد)می ریزی کشور تعیین و ابالغصنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ی واجتماع

 .گیردصورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار میبه به خزانه و مبادله موافقتنامه

درمانی  التفاوت خدمات بهداشتی ورسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابهخدمات امع( قانون ج31ـ در اجرای بندهای ماده )43ماده

باشد، از قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوقهای بیمه درمانی نمی های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاهایثارگران برای کلیه هزینه

 .ایثارگران اضافه نماید ن به حساب بنیاد شهید و امورمربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشموال اعتبارات

 .شودرسانی به ایثارگران حذف می( قانون جامع خدمات4ـ ماده ) 80ماده

 ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهایسهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش 83ماده

های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و تکمیل سرمایه صندوق های ساالنه جهت افزایشواریز به خزانه با درج در بودجه دولتی وابسته پس از

 .ای استانی مربوط اقدام کندسرمایه هایدامی، شیالتی( عالوه بر اعتبارات تملک داراییای، کشاورزی )گلخانه و ایجاد شهرکهای

 :ست از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سالـ صندوق توسعه ملی موظف ا 82ماده

 خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به ( را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهای%30الف( ده درصد )

در بخش آب، کشاورزی، صنایع بازپرداخت ریالی  طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی ومالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و

گذاری کند. سود سپرده محیط زیست و صادرات محصوالت کشاورزی در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی تبدیلی و تکمیلی، منابع طبیعی و

 این بند یابد. تبدیل ارز به ریال موضوعطرحهای موضوع این بند اختصاص می گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیالتسپرده

 .گیردزیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می

 خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به ( را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهای%30ب( ده درصد )

پرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، باز طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و

گذاری کند. سود سپرده معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی گردشگری و صادرات کاالهای صنعتی و



 یابد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بندطرحهای موضوع این بند اختصاص می گذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیالتسپرده

 .گیردزیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می

سازمان بهزیستی و سایر  ،(سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی )ره ( از منابع این ماده با%8درصد )ـ پنج3تبصره

یابد زایی و کمک به توسعه کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص میاشتغال دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت تسهیالت

محل منابع داخلی پرداخت کنند. بانک عامل مجاز است با اخذ  بانکهای عامل مکلفند عالوه بر منابع مذکور، حداکثر تا یک برابر آن را از و

( از منابع مذکور به طرحهای %38درصد ) عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزدهها را بهمبلغ نقدی هدفمندی یارانه ختتعهد محضری پردا

 .یابدمی مربوط به افراد ایثارگر اختصاص

دام  پرواربندی تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح وریـ به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره2تبصره

از منابع بند )ب( این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک  (%3وری زنجیره تأمین و تولید، یک درصد )عشایر با اصالح و افزایش بهره

عشایری به صورت تسهیالت به طرحهای  گذاری عشایر و تشکلهایگیرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهمی کشاورزی قرار

 .تشکلهای مربوطه پرداخت شود گذاری و پرواربندی عشایر وایهسرم

 منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعهمدیریت خدمات کشوری مجازند به ( قانون8ـ دستگاههای اجرائی مشمول ماده) 81ماده

ای ( هزینه1( و )3د باستثنای فصول)از بودجه خو (%3زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قالب قوانین بودجه سنواتی یک درصد )

گردد، هزینه تهیه و ابالغ می ریزی کشوردستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه های مستقیم را که طیوهزینه

 .کنند

 .شود( از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می%10ـ سی درصد )3تبصره

 گیرد. حداقل سیو جوانان قرار میورزشی در اختیار وزارت ورزش اماکن ( از اعتبار برای تکمیل فضاها و%10درصد)ـ سی2تبصره

 .شود( منابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می%10درصد)

فاضالب  آوری و تصفیههای جمعشبکههای آبرسانی و منظور اجراء و تکمیل پروژهبه توانندـ شرکتهای آب و فاضالب استانها می 84ماده

عنوان پیش دریافت از ریزی و توسعه استان حسب مورد بهشورای برنامه های معین شده، اعتبار مـورد نیاز را با تصویبشهرها عالوه بر هزینه

 .مشترکان مستهلک نمایند مشارکت از طریق قبوض اشتراک آب و فاضالب دریافت و از یک سال بعد با احتساب نرخ سود اوراق متقاضیان

 ربط برای احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و گاز مانندشرکتهای تابعه ذی شود از طریقـ به وزارت نفت اجازه داده می 88ماده

چهل و ( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 1رعایت ماده) پاالیشگاههای گاز و نفت و پتروشیمی با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با

 .دولت اقدام نماید شده نسبت به تضمین تسهیالت بانکی متناسب با قدرالسهمسقفهای مشارکت تعیین اساسی و( قانون44چهارم)

 ( قانون الحاق موادی به80قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده) (8ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) 81ماده

اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه  مکلفند عالوه بر 38/5/3154( مصوب 3ز مقررات مالی دولت )قانون تنظیم بخشی ا

های مورد شرکتهای دولتی از هزینه ( و در1( و )3ای به استثنای فصول)یافته هزینه( از اعتبارات تخصیص%3درصد ) منظور شده است، یک

 .فناوری هزینه کنند وهشی و توسعهغیرعملیاتی را برای امور پژ

 تصویب شورایربط که بههای تحقیقاتی دستگاه ذیجامع علمی کشور و اولویت تبصره ـ دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه

قیقات و فناوری و شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تح کرد این ماده را هررسد مکلفند نحوه هزینهعالی علوم، تحقیقات و فناوری می



طور ساالنه حداکثر تا پایان ماده را به گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این مرکز آمار ایران

و توسعه را کرد تحقیق هزینه ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به مردادماه به مجلس شورای اسالمی

 .منتشر نماید

گذاری سپرده ( از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی،%30درصد )ده شودتوسعه ملی اجازه داده می ـ به صندوق 83ماده

رمایه در گردش صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قالب تأمین س هاینماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانه

صورت تسهیالت ارزی پرداخت عمومی غیردولتی به تولیدی و صادراتی خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی وابسته به مؤسسات واحدهای

 .شودمی

ها از عوارض دهیاری ها و( از سهم شهرداری%20شود بیست درصد )ها( اجازه داده میدهیاری ها وـ به وزارت کشور )سازمان شهرداری 85ماده

شهرهای  آالت خدماتی و عمرانیگیرد، برای کمک و تأمین ماشینوزارتخانه قرار می موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن

را به سازمان است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده  ها هزینه نماید. وزارت کشور مکلفزیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری

 .شورای اسالمی گزارش کند های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلسریزی کشور و کمیسیونبرنامه مدیریت و

 ـ 83ماده

 رعایت معماری اسالمی و ایرانی در سراسر کشور حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از های علمیه بامنظور توسعه و پیشرفت حوزهالف ـ به

باالخص در مناطقی از کشور که فاقد حوزه بوده و  های علمیه در سراسر کشورتصویب این قانون، طرح جامع توسعه فضای فیزیکی حوزه

( این قانون به تصویب 21مندرج در ماده) های علمیه از طریق سازوکارپیشنهاد مراکز مدیریت حوزهآن وجود دارد، به اندازی و توسعهامکان راه

 .رسدمی

 .شودبینی میهمچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیش

شود، می تسهیالت، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا های علمیه ازهای علمیه و مراکز خدمات حوزهب ـ حوزه

 .تندبرخوردار هس

 :شودمکرر( قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می 33عنوان یک تبصره به ماده)ـ متن زیر به 10ماده

( قانون مدیریت خدمات کشوری و 8توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان

دریافت و پرداخت بر خالف مفاد این ماده در  انین موضـوعه کشور باشد و هـرگونهقانون محاسبات عمـومی باید در چهارچوب قو (8ماده)

حسب مورد مسؤول اجرای  حسابان و مدیران مالیربط، مدیران، ذیدولتی است. کلیه مسؤوالن و مقامات ذی حکم تصرف غیرقانونی در اموال

 .باشنداین حکم می

 اند ولیو حـوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اع مقـدسـ افراد و رزمندگانـی که در دوران دف 13ماده

و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور  کنندهصورت سانحه و مدارک بالینی همزمان را ندارند، با معرفی یگانهای اعزام

جانبازی، تحت پوشش بنیاد شهید و امور  گیرد و متناسب با میزانتأیید قرار میکمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد  ایثارگران و با نظر

 .گیرندایثارگران قرار می

 :شودرسانی به ایثارگران به شرح زیر اصالح میـ قانون جامع خدمات 12ماده



جانبازی در  با اولویت درصد»حذف و عبارت  «( و باالتر%28بیست و پنج درصد )»عبارت  ( قانون1( ذیل بند)ز( ماده)3( تبصره)3الف ـ در بند)

 .شودجایگزین می« سقف بودجه سنواتی

 (1393 کند: مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هرسال)از سالتغییر می مکرر( قانون، فراز دوم به شرح زیر 1ب ـ در ماده )

( و %4رسد. نرخ این تسهیالت چهاردرصد)تصویب هیأت وزیران میبه ن ونسبت به سال قبل براساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیی

 .بیست ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن است بازپرداخت آن

پرداخت  تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از ـ کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی 11ماده

باشند. اعتبار الزم بابت اجرای این حکم آن میو اصالحات بعدی  31/32/3113سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 

درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه » مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان 310312( ردیف درآمدی %20درصد )بیست از محل

 .شودتأمین اجتماعی پرداخت می تأمین و به سازمان «و سبزیجات

اسالمی  مجلس شورای 33/32/3152های عمومی کشور مصوب تأسیس و نحوه اداره کتابخانه ( قانون1شرح زیر به ماده)ـ یک تبصره به 14ماده

 :شودالحاق می

کشور(  داری کلر، وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه( مذکو%8/0تأدیه نیم درصد) ها ازتبصره ـ در صورت امتناع هر یک از شهرداری

عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد  هایمکلف است بر اساس فهرست اعالمی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه

قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر  (13( و )15های کشور( و یا درآمد موضوع مواد)ها و دهیاریسازمان شهرداری) هاشهرداری

 .های عمومی همان شهر اقدام کندوجه کتابخانه کسر و نسبت به پرداخت آن در

 ذیل عالوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی ده درصد شدهـ دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین 18ماده

داری کل کشور واریز مشترکان دریافت و به حساب خزانه عنوان عوارض ازها را بهی به استثنای خوراک پتروشیمیبهای گاز مصرف (10%)

 .کند

سردسیر،  احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق ( وجوه دریافتی صرفاً برای%50الف ـ هشتاد درصد )

ربط متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر ازخیز، گازخیز و استاننفت

 .شودمی هزینه

از  مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را ربطتبصره ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی

 .محل منابع این بند جبران نماید

تجهیزات  استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، ( از منابع مذکور به تأمین و%20ب ـ بیست درصد )

 نامه با سازمان مدیریت وقوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقت ها در قالب ردیف مشخص درآموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان

 .یابدمی ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاصبرنامه

 .شود و مشمول مالیات نیستربط وزارت نفت محسوب نمیتبصره ـ منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی

 باشند و یا در فهرست واگذاریواگذارشده و یا در حال واگذاری میاساسی که  ( قانون44ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم ) 11ماده

 .قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری، ازقرار گرفته و یا می



 توسعه حمل و نقل ریلی، به شرکت راه آهن جمهوری گذاری در امراز سرمایه گذاران و حمایتمنظور جلب مشارکت سرمایهـ به 13ماده

الزم از محل منابع داخلی خود بدون ایجاد هرگونه تعهد برای  هایشود تا در مقابل اخذ تضمینها اجازه داده میاسالمی ایران و شهرداری

در این بخش و استفاده از ابزار  تیگذاری بخشهای غیردولنسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت مربوط به سرمایه بودجه عمومی دولت

 .اقدام کنند های مزبورگذاریطرحهای مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نرخ ارز در سرمایه کمکهای فنی و اعتباری برای اقتصادی کردن

نه  مینهای اجاره ای نود ودر صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به واگذاری قطعی ز شودـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می 15ماده

( درآمد حاصله از طریق %300حساب خزانه واریز نماید. صددرصد ) ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به

شهرهای جدید به  ها و یااولویت همان مجموعه برای اجرای طرحهای زیرساخت )تأسیسات زیربنایی و روبنایی( مسکن مهر با بودجه سنواتی

 .رسدمصرف می

 :شودـ به دولت اجازه داده می 13ماده

 .های وارداتی اقدام نمایدتولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنی های قندیالف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی

شود به پیشنهاد سازمان که در قانون بودجه مشخص می فیمنابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردی

غربالگری بیماران دیابتی و بیماران  کشور و تصویب هیأت وزیران به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و مدیریت و برنامه ریزی

اماکن ورزشی با  دام، توسعه، تکمیل و تجهیزهای مشترک انسان و ربط، پیشگیری از بیماریذی قلبی و عروقی، کمک به تشکلهای غیردولتی

 .یافته و روستاها هزینه شوداولویت مناطق کمترتوسعه

 .منظور ارتقای سالمت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کندب ـ به

 شود به پیشنهادهای سنواتی مشخص مییز و طی ردیفی که در بودجهکشور وار داری کلدرآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی ازآن،  ریزی کشور وتصویب دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات وسازمان مدیریت و برنامه

ربط قرار دستگاههای ذی دارس در اختیارخصوص ورزش همگانی در ممصرف آن و توسعه ورزش بهحاصله از  بازتوانی و درمان عوارض

 .گیرد

 تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی منظور نگهداری راههای کشور و تالش در جهتـ به30ماده

وخت، کاهش آالیندگی جویی در مصرف سهدف صرفه خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با

بخش کشاورزی  استثنای مصارف( قیمت نفت گاز)گازوئیل( به%20ای، بیست درصد)تصادفات جاده زیست و کاهش تلفات ناشی ازمحیط

 .شودایران محاسبه و دریافت می های نفتیعنوان عوارض توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهبه

 شود به نسبتواریز و در قالب ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می کل کشورداریمنابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه

ربط با پس از مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرائی ذی مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راهها

 .یابدریزی کشور اختصاص میبرنامه سازمان مدیریت و

منظور احداث و به ای استان را( از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه%3درصد)یک ریزی و توسعه استانـ شورای برنامه33ماده

 .دهد های مقاومت بسیج اختصاصتوسعه و تجهیز به پایگاههای حوزه

ای تلویزیونی کشور توسط سازمان صدا و سیما در مدت هکامل دیجیتالی شبکه ـ دولت مکلف است برای گسترش، تکمیل و پوشش32ماده

 .بینی اعتبار الزم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کندششساله، نسبت به پیش زمان



بینی پیش التفاوت آن هر سال در بودجه سنواتینیروهای مسلح را با احتساب مابه ـ دولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان31ماده

 .نماید

تعیین  امتیاز 380انداز کارکنان دولت )سهم دولت( امتیاز و حساب پس 1800ازدواج  ههای اجرائی، کمک هزینه فوت وـ در کلیه دستگا34ماده

 .شودو پرداخت می

 نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و هایـ سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی38ماده

کشوری به کارکنان و مدیران خود ساالنه توسط  ( قانون مدیریت خدمات8ها موضوع ماده)مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه

در اصالحیه بودجه ساالنه  .پذیر استر سقف یادشده امکانابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور د شود. ازوزیران تعیین میهیأت

نقدی و  قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از

شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در  عمومی غیردولتی و مدیره نهادها و مؤسساتغیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت

بودجه مصوب ساالنه دستگاههای مذکور ممنوع  های قانونی منظورشده درسقفمستلزم ذکر یا تصریح نام است، عالوه بر پرداخت مورد آنها

 .است

تأیید وزارت  ا انفرادی با مجوز بانک مرکزی وطور مشترک یشود بهمیآن اجازه داده  های وابسته بههای کشور و سازمانـ به شهرداری31ماده

اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط  شودکشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می

 .رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند ها باشهرداری

قتل یا جرح  های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی ازبه زندانیان نیازمند در محکومیت پرداخت تسهیالتمنظور تأمین اعتبار برای ـ به33ماده

از کالهبرداری، ارتشاء، اختالس، سرقت، خیانت در امانت مبلغی که در  غیرعمدی است و محکومان مالی نیازمند غیر از موارد محکومیت ناشی

در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به  یابد والحسنه بانکها اختصاص میاز محل وجوه قرضشود بودجه ساالنه تعیین می قوانین

تسهیالت مذکور توسط وزارت دادگستری و  نامه اجرائی پرداختگیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام کند. آیینمی زندانیان نیازمند قرار

 .اقدام نماید رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت اعطائی این مادهوزیران می هیأتتصویب شود و بهستاد دیه تهیه می

 ( قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت10ام )سی منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصلـ به35ماده

اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان  ز مؤسسات و بنگاههایمناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته ا

فقیه وجود دارد موظف مواردی که اذن ولی اند، به استثنایاجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده امام و سایر دستگاههای

اختیار وزارت آموزش و  جهت توسعه عدالت آموزشی درد، منابع حاصله صرفاًباشنبر ارزش افزوده می به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات

 .رسد، هزینه نمایدمنظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ای که به ایننامهگیرد تا براساس آیینپرورش قرار می

سهم  ای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمهمحل منابع قابل پرداخت به خانواره تواند ازـ کمـیته امداد امام خمینی )ره( می33ماده

اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب  کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از

 .باشند، پرداخت نماید عضو خانواده

 ساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقراراست بر ا ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف 50ماده

محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات  نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست

دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه  های بزرگ صنعتینههای مراکز نظامی و کارخادفاعی و همچنین انتقال پادگان حساس و حیاتی و صنایع

 .اقدام نماید تهران پس از تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح



تفصیلی  اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری در چهارچوب مقررات و طرحهای جامع و دولت مجاز است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیالت

شده اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل .یاز اقدامات الزم را به عمل آوردو ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد ن

 .شودمی بازپرداخت

شهرکها و نواحی  فناوری اطالعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، گاز و امکانات مخابراتی های نیرو، نفت و ارتباطات وـ وزارتخانه 53ماده

ها و نواحی صنعتی و معدنی و منطقه ویژه اقتصادی اقدام مستقر در شهرک یژه اقتصادی تا درب واحدهای صنعتی و معدنیصنعتی و مناطق و

 .کنند

 .ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز را در لوایح بودجه سنواتی به این منظور پیش بینی کندسازمان مدیریت و برنامه

عامل گذشته و  سال از تاریخ واریز به حساب بانکیارانه سود تسهیالتی را که حداکثر یک شده ووجوه ادارههـ کلیه بانکها موظفند ماند 52ماده

وجوه نزد بانک، به حساب ردیف درآمدی که در قانون بودجه منظور  به متقاضیان پرداخت نشده با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری

امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت  ریزی کشور، وزرایای مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامهکنند. به کمیته شود، واریزمی

ریزی مدیریت و برنامه شود وجوه الزم را از طریق سازمانمرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می کل بانکو جهادکشاورزی و رئیس

 معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصویب مرجع قانونی ی کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت،کشور برای اجرای طرحها

باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای  شده جهت توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار بهربط و یا پرداخت وجوه ادارهذی

 .اورزی اختصاص دهدعملیات آب و خاک کش جنگلها و توسعه

 پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و 51ماده

رگر( و تا حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار )کا باشند را پس از واریزعنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می

های ارتباطات و در هر صورت وزارتخانه .مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد زمان فروش سهام

کل  3133قانون بودجه سال  (14اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکالت اجرای بند ) فناوری اطالعات، تعاون، کار و رفاه

 شرکت متولی )شرکت مخابرات ایران( مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و

 .باشندضوابط مقرر در قانون کار می کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و

 اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به ی دریافتی مدیران عامل وـ ناخالص حقوق و مزایا 54ماده

 .عالی کار بیشتر نباشدساالنه شورای باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوبنهادهای عمومی غیردولتی می

 فاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظفصر ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکتهای فوق

حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب  جزشده فوق و اعضای غیرموظف بهغیر از حقوق و مزایای تعیینهیأت مدیره به

 .کنندانی دریافت نمیگونه مبلغی تحت هیچ عنوهرماه بیشتر نیست، هیچ عالی کار برایشورای

 :شود( قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می313ـ متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند )ح( ماده ) 58ماده

 ( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب34ماده) هایی که توسط شعب تحقیق موضوعتبصره ـ مفاصاحساب

به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از  ود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامهشصادر شده یا می 2/10/1363

 .شودمؤدی تلقی می منزله اظهارنامه مالیاتیمالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به هرگونه معافیت



شود،  به سازمان امور مالیاتی ارائه 3134تی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال صور همچنین در مورد سالهای قبل از ابالغ این قانون، در

 .منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بودبه

موادی  قانون الحاق»به « و اصالحات بعدی آن 3154بخشی از مقررات مالی دولت مصوب  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم»ـ عنوان  51ماده

 .یابدتغییر می(« 3از مقررات مالی دولت ) به قانون تنظیم بخشی

 جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس قانون فوق مشتمل بر هشتاد و شش ماده و سی تبصره در

 .به تأیید شورای نگهبان رسید 1/32/3131شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 

 علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی ـ

 


