
 
 

 

 
 

 

 
  يمرجع تصویب: مجلس شوراي اسالم

  ۶۷۳شماره ویژه نامه: 
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  ۰۲۰۲۱شماره  سال هفتاد

 

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

 

 ۳۱۳۱/۳۶/۳۱                                                                     ۸۴۴/۴۳۰۱۸شماره

 حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

 ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اسالمی ( قانون اساسی جمهوری ۳۶۱در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم )

به مجلس « طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصالحات و الحاقات بعدی آن»( که با عنوان ۶مالی دولت )

و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابالغ  ۳۱۳۱/۳۶/۸می تقدیم رردیده بود، با تصوی  در جلسه علنی روز دوشنبه مور  شورای اسال

 رردد. می

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  

 ۳۱۳۱/۳۶/۶۱                                                                          ۳۸۲۴۶۶شماره

  ریزی کشورسازمان مدیریت و برنامه

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

لس شورای اسالمی تصوی  و که در جلسه علنی روز دوشنبه مور  چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مج(« ۶مقررات مالی دولت )

مجلس شورای اسالمی واصل رردیده،  ۳۱۳۱/۳۶/۳۱مور   ۸۴۴/۴۳۰۱۸به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره  ۳۱۳۱/۳۶/۲در تاریخ 

 .ررددجهت اجراء ابالغ می

 رئیس جمهور ـ حسن روحانی

  

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

  ـ۱ماده

 

http://www.rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=7941


ربط، معادل داری کل کشور( و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیمنظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت )خزانهالف ـ به

سنواتی تعیین خام، میعانات رازی و خالص راز طبیعی( صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سهمی از ارزش نفت )نفت

 مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهداتای شرکتای و هزینهعنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهرردد، بهمی

 تاهای ناشی از عملیهای نفتی خالص درآمد و هزینهفعالیت زهای ناشی امحیطی و آلودریای و بیع متقابل و جبران خسارات زیستسرمایه

 .شودشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نر  صفر محاسبه میسیف( تعیین میهای حمل و بیمه )صادرات با احتساب هزینه

مذکور و سایر منابع، قراردادهای الزم را با شرکتهای  یربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاوزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی

 ریزیشده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهبراساس قیمت تمام عملیاتی تولید نفت و راز

 .کشور منعقد نماید

ـ قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معامالتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی ۳

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

 های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.( متوسط بهای محموله۳۸۹درصد )های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنجمجتمع

کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین میرآوردهکه دولت برای مصرف فـ تا زمانی۶

پاالیشگاههای داخلی در هر سال برابر با  هتحویلی بهای نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت )نفت خام و میعانات رازی(فرآورده پاالیش و پخش

ریزی کشور با رعایت قانون متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهپیشنهاد کاررروهی رقمی خواهد بود که به

( بند ۳التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء)شود که مابهرسد و اجازه داده میتصوی  هیأت وزیران میبه ۳۱۴۴ها مصوب هدفمندکردن یارانه

 نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود.داری کل کشور ثبت و طبق آیینزانهصورت حسابداری در دفاتر خ)الف( به

های واردات ربط مبالغی از منابع حاصل از فروش راز طبیعی در داخل کشور و صادرات را پس از کسر هزینهـ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی۱

شود در راستای اجرای قانون هـدفمند وج  قوانین بودجه سنواتی معین میربط بابت رـاز تولیدی که هر ساله به مو سهم شرکت تابعه ذی

 نماید.داری کل کشور واریز میها به خزانهکردن یارانه

 شود:ها به شرح زیر اصالح می( قانون هدفمندکردن یارانه۳ـ تبصره بند )ب( ماده )۸

ها را با رعایت معیارهای واحدهای صنعتی، پاالیشی و پتروشیمی هویلی بوزارت نفـت مکلف اسـت قیمت خوراک راز و خوراک مایع تح تبصره ـ

 :زیر تعیین کند

ـ متناس  با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش راز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ ۳

 مللی و بهبود متغیرهای کالن اقتصادیالپذیری محصوالت تولیدی در بازارهای بینقابلیت رقابت

 ـ ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه رذاری داخلی و خارجی۶

( با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی ۱۰۹درصد)ـ اعمال تخفیف پلکانی تا سی۱

یافته کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمترتوسعهمیانی و نهائی تولید می داخلی که محصوالت

 .رردندشوند، از تخفیف بیشتری برخوردار میاندازی میراه

نفت مکلف است برابر ماده  در صورت قطع یا کاهش خوراک راز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت

 .در مراحل بعدی جبران کند یخسارت وارده را از محل خوراک تحویل ۳۱۳۰/۳۳/۳۲مستمر محیط کس  و کار مصوب  ( قانون بهبود۶۸)

ی در کنندران داخلاست و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف لدر خرید محصوالت پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عم

 .ریردربط قرار میاختیار دستگاه ذی



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

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

 .رسدشود و به تصوی  هیأت وزیران میمی

حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات رازی اعم از صادرات  یهاربط، مکلف است دریافتیب ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی

موضوع این ماده بالفاصله از  یهاالحساب پرداختعنوان علیبیع متقابل به تعهداتاز کسر بازپرداختبه هر صورت را پس هر سال و سالهای قبل

 .داری کل کشور واریز نمایدبه حسابهای مربوط در خزانه نمرکزی جمهوری اسالمی ایراطریق حسابهای مورد تأیید بانک 

ربط هم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیمتناس ، س طوربانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به

شود، پس از بیع متقابل(، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موج  قانون تعیین می یها)با احتساب بازپرداخت

داری کل کشور و مازاد آن را به حساب انهکند به حساب مربوط نزد خزفروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می

 .ذخیره ارزی واریز نماید

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

مواد و تجهیزات مربوط  نکنندرابه پیمانکاران، سازندران و عرضه و موردتأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت داری کل کشور در داخلخزانه

 .های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیالت مالی خارجی توثیق نمایدبه طرف قرارداد و هزینه

روشیمی موظفند در پایان هر ماه بهای های نفتی ایران و شرکتهای پاالیش نفت داخلی و شرکتهای پتج ـ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

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

 داری کل کشور واریز نمایند.( بند )الف( این ماده محاسبه و به خزانه۶پخش را به قیمت مذکور در جزء)

دستی ربط، مکلف است وجوه مربوط به سهم دولت از بهای خوراک پاالیشگاهها و شرکتهای پایینفت از طریق شرکتهای تابعه ذیوزارت ن

داری کل کشور مبالغ مربوط به ماه داری کل کشور واریز نماید. در صورت عدم واریز، در پایان هر ماه خزانهپتروشیمی را وصول و ماهانه به خزانه

کند. در صورت عدم واریز بهای خوراک پاالیشگاهها الحساب برداشت میصورت علیحسابهای شرکتهای پاالیش و پخش و پتروشیمی بهقبل را از 

داری کل کشور( مکلف است با اعالم وزارت نفت رأساً اقتصادی و دارایی )خزانه داری کل کشور، وزارت امورها به حساب خزانهو پتروشیمی

 داری کل کشور اقدام کند.ز حساب شرکتهای بدهکار و واریز آن به حساب خزانهبه برداشت ا تنسب

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

 .فروش خواهد رساند هاعتبارات اسنادی ریالی و یا ارزی ب واحدهای پاالیشی و پتروشیمی را از طریق رشایش ربط، نفت خوراکذی

طرحهای بیع متقابل که به موج  قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای  ای شرکتهای دولتی تابع وزارت نفت از جملهـ بـازپرداخت تعهدات سرمایهد 

عهده های حمل و بیمه )سیف( و انبارداری بهاحتساب هزینه های صدور و فروش نفت باشوند و همچنین هزینهشده و یا می داین قانون ایجا

 .باشدشرکتهای یادشده می

ای از های طرحهای سرمایهربط موظف است موافقتنامهـ در راستای اجرای بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیه

ریزی کشور مبادله و رزارش عملکرد تولید سایر منابع، با سازمان مدیریت و برنامه های سنواتی ومحل سهم خود را از درصدهای مندرج در بودجه

ه های برنامریزی کشور و کمیسیونماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهنفت و راز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه

 رائه نماید.و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسالمی ا

کنندران و همچنین نفت تولیدی مصرف در صورتحساب )قبوض(وـ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و راز با توجه به مالیات و عوارض مندرج 

تی ایران )شرکتهای های نفبار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای وارداتی، فقط یکو فرآورده

ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب ربط وزارت نفت و شرکتهای راز استانی و شرکتهای تابع ذیپاالیش نفت( و شرکتهای دولتی تابع ذی

می نزد شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عموو فاضالب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت می



با اصالحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی  ۳۱۴۳( قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳داری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده)خزانه

فروش ( قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت ۱۴( ماده)۳رردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آالیندری موضوع تبصره)کشور واریز می

 کننده نهائی در داخل کشور است. پاالیشگاهها و واحدهای پتروشیمی آالینده نیز مشمول پرداخت عوارض آالیندری هستند.فرآورده به مصرف

باشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف می

 ماید.اعمال ن

( آن براساس احکام قانون مالیات بر ۳۰۰۹ها، درآمد دولت نبوده و صددرصد )ها و دهیاریعنوان عوارض سهم شهرداریوجوه واریزی به ـ۱تبصره

 .شودربط واریز میصورت ماهانه به حسابهای ذیارزش افزوده به

ها و عملکرد موضوع این بند رزارش وصـول درآمد، دریافتی ،لفند به ترتی داری کل کشور و وزارت کشور مکسازمان امور مالیاتی، خزانه ـ۰تبصره

های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای عالی استانها و کمیسیون هرا در مقاطع سه ماهه ب

 .شورای اسالمی ارائه کنند

داری کل حسابهای متمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه هزـ شرکـتهای دولتی تابـع وزارت نفت مکلفند درآمدهای ریالی و ارزی خود را ب

 .شود، واریز کنندکشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران افتتاح می

ربط و همچنین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی داری کل کشور بایه حساب خزانهنامه اجرائی این ماده شامل سازوکار تسوح ـ آیین

نمایندری از طرف دولت با شرکت مزبور در چهارچوب مفاد این ماده برای عملیات نفت، راز، پاالیش و پخش منعقد  هقراردادی که وزارت نفت ب

 های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وپیشنهاد مشترک وزارتخانههکند، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصوی  این قانون بمی

نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام و میعانات رازی در  ههای حسابداری الزم برسد. دستورالعملوزیران میتصوی  هیأتریزی کشور بهبرنامه

 نفت و تأیید وزارت امور اقتصادیپیشنهاد وزارتربط وزارت نفت انعکاس داشته باشد بهیدفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی تابع ذ

 .شودو دارایی تهیه و ابالغ می

 .شودشورای انقالب اسالمی نسخ می ۳۱۸۴/۳۰/۸کل کشور مصوب  ۳۱۸۴( دائمی الیحه قانونی بودجه سال ۱۴ط ـ تبصره)

( قانون اساسی، سهم برداشت ایران از ۸۸رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم)ی ـ دولت مکلف است با اتخاذ تدابیر الزم و 

زن نفت خام، میعانات رازی و راز از مخازن مشترک را تا ده سال آینده از زمان تصوی  این قانون حداقل به میزان برداشت کشورهای دارای مخا

کور ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی را به حداقل یکصد میلیون تن در سال و ظرفیت مشترک برساند. همچنین دولت مکلف است طی مدت مذ

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

ویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به های نفتی و مواد افزودنی تحالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردهک ـ مابه

 ها حس کنندران داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهمصرفشرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و راز طبیعی فروخته شده به

ض موضوع قانون مالیات برارزش افزوده در خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارها و نفتهای انتقال داخلی فرآوردهعالوه هزینهمورد به

رردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت نفت و راز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میدفاتر شرکتهای پاالیش

رکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، داری کل کشور به حساب بستانکار ششود. معادل این رقم در خزانهمی داری کل کشور( نیز ثبت)خزانه

حسابرسی  ماهه از پایان تیرماه پس از رزارش سازمانصورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سهمنظور و عملکرد مالی این بنـد به

اب الحسصورت علیریزی کشور بهو برنامهو دارایی و سازمان مدیریت  یهای نفت و امور اقتصادبا تأیید کاررروهی متشکل از نمایندران وزارتخانه

 شود. رردد و تسویه حساب نهائی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام میداری کل کشور تسویه میبا خزانه

های یاستشده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیمشرکتهای سرمایه ـ۰ماده

سازی پرداخت ( قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصوی  قانون یادشده به سازمان خصوصی۸۸کلی اصل چهل و چهارم )

( قانون ۸۴تواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای وارذارشده از طریق ماده)نمایند. سازمان مذکور می



اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط  ۳۱۲۲ات عمومی کشور مصوب محاسب

 .سازی همکاری کندبا سازمان خصوصی

ون اجرای ( قان۳۴( ماده)۱( قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکتهای دولتی موضوع بند)۸( و )۸شرکتهای دولتی موضوع مواد ) ـ۳ماده

ای شامل سازمان رسترش های دولتی و سازمانهای توسعه( قانون اساسی، به استثنای بانکها و بیمه۸۸و چهارم )های کلی اصل چهلسیاست

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

( قانون محاسبات عمومی کشور ۳۲( و )۱۳(، )۱۳ربط و شرکت شهرکهای کشاورزی، مشمول مقررات مواد)طریق شرکت دولتی تابعه ذی

مورد شود تا حس داری کل کشور واریز میشده از سوی خزانهباشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کاال و خدمات آنها به حسابهای معرفیمی

( قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حسابهایی که خالف مقررات ۳۲رات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده)طبق احکام و مقر

  شود.مذکور رشایش یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می

اند، هایی که خالف مقررات مذکور افتتاح شدهبستن حساب هداری کل کشور موظفند نسبت ببانکهای عامل حس  اعالم بانک مرکزی و خزانه

 .اقدام کنند

بینی ( قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش۸کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ) ـ۰ماده

داری باشند. به خزانهیک دوازدهم در هر ماه می صورتشود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب بهمی

الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش صورت علیشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت بهکل کشور اجازه داده می

داری کل کشور وجودی حساب آنها نزد خزانهافزوده )براساس اعالم سازمان امور مالیاتی کشور( توسط هریک از شرکتهای دولتی و بانکها، از م

نام وزارت  هها و حساب تمرکز وجوه بدرآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب

ومی انجام خواهد شد. شده و مصوب مجمع عمکشور حس  مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی

( قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناس  میزان ۸شرکتهای دولتی موضوع ماده )

اتهای باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیسهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی

 .و اصالحات بعدی آن است ۳۱۲۲مستقیم مصوب سال 

های شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع( قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می۸به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) ـ ۵ماده

ها با ها و دهیاریصی، تعاونی، شهرداریفرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق بررزاری مزایده به اشخاص صاح  صالحیت بخشهای خصو

 های مقاومت بسیج و هیأتهایهای ورزشی، ردهاولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیون

رسانی این مؤسسات و ی و خدماتبرداربهره یصورت اجاره وارذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهاورزشی استانی و شهرستانی به

مابین بر عهده دستگاه اجرائی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این عنوان بخشی از قرارداد فیکننده بههمچنین رعایت حقوق مصرف

ربط ه دستگاههای اجرائی ذیشود، ببینی میای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیشماده براساس ردیفهای درآمدـ هزینه

 .ریزی کشور هزینه شودیابد تا در قال  مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهملی یا استانی اختصاص می

عیین صالحیت داری کل کشور، نحوه تبه درآمدهای عمومی نزد خزانه بهانامه اجرائی این ماده شامل نحوه وارذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهآیین

ران وزی تصوی  هیأتکشور به یریزپیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهکنندران با به مصرف تشرکتها و ارائه خدما

 .رسدمی

یاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل شود در صورت نها و مؤسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استانها، اجازه داده میبه وزارتخانه ـ ۷ماده

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

ی آن در هر یک از و اصالحات بعد ۳۱۸۳( قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۸دبیرخانه کمیسیون موضوع ماده)

ربط ارسال کنند. کمیسیون موظف است در صورت عدم مغایرت با طرحهای توسعه شهری با تشخیص دبیرخانه کمیسیون ماده های ذیاستان

( ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ تحویل درخواست، با بررسی موقعیت محل و امالک همجوار و رعایت ضوابط قانونی، نسبت به صدور مجوز ۸)

 .غییر کاربری پس از دستور پرداخت عوارض قانونی توسط دستگاه اقدام و مصوبه کمیسیون را به دستگاه متقاضی ابالغ نمایدت



های کشور و امور اقتصادی و دارایی، سازمان بار عملکرد آن را به وزارتخانهاستانداران موظفند بر حسن اجرای این حکم نظارت و هر سه ماه یک

ها رزارش کنند. این دستگاهها موظفند پس از فروش امالک ریزی و توسعه استان هریک از استانریزی کشور و شورای برنامههمدیریت و برنام

داری کل کشور مکلف است یک داری کل کشور واریز نمایند. خزانهمذکور از طریق مزایده عمومی، وجوه حاصله را به درآمد عمومی نزد خزانه

ریزی کشور، معادل وجوه واریزشده را در سقف اعتبارات مندرج وافقتنامه و ابالغ تخصیص از سوی سازمان مدیریت و برنامههفته پس از مبادله م

( این قانون یا تکمیل طرحهای ۶۱شده با رعایت ماده)ربط قرار دهد تا صرف جایگزینی ملک فروختهدر بودجه سنواتی در اختیار دستگاه اجرائی ذی

 تمام مصوب در همان شهرستان و در سقف درآمد حاصله نماید.ای نیمهسرمایه هایتملک دارایی

و اصالحات بعدی آن از شمول  ۳۱۴۳( قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۴وارذاری منازل سازمانی موضوع ماده) ـتبصره 

 .باشداین حکم مستثنی می

پرداخت ریالی منظور تأمین پیشربط، بهدستگاه اجرائی ذی پیشنهادشود بهکشور اجازه داده میریزی به سازمان مدیریت و برنامه ـ۶ماده

های جایی اعتبارات طرحهای تملک داراییکنند، نسبت به جابهتأمین مالی خارجی)فاینانس( استفاده می تطرحهایی که از منابع تسهیال

 .ربط اقدام نمایدطرح در هر دستگاه و در قال  فصل ذی ( اعتبار هر۱۰۹درصد )ای و کاهش تا سقف سیسرمایه

جهیز پرداخت و تصدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیش منظورشود با رعایت قوانین مربوط بهبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می ـ ۸ماده

شرکتهایی که موفق به صدور کاال یا خدمات فنی مهندسی  شوند و یاهای خارجی برنده میایرانی که در مناقصه یکارراه پیمانکاران خصوص

 .رذاری ارزی نمایدشوند، در بانکهای داخل و خارج سپردهمی

شود با تصوی  هیأت وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجازه داده می ـ۹ماده

های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از را جهت تحقق اهداف و برنامهکارورها )اپراتورها( 

 مصرف برساند.صورت درآمدـ هزینه و در صورت لزوم با استفاده از مشارکت اپراتورها بهشده در قوانین بودجه سنواتی بهبینیمحل ردیفهای پیش

شود منابع الکترونیک، به وزارتخانه مذکور اجازه داده می داف این ماده و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطالعات و تحقق دولتمنظور تحقق اهبه

 .ای و کمکهای فنی و اعتباری هزینه کندمتبادله در طرحهای توسعه هیادشده را بر اساس مفاد موافقتنام

شود که جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می هنون مدیریت خدمات کشوری ب( قا۸به دستگاههای اجرائی موضوع ماده) ـ۱۲ماده

اجرائی که نامهاساس آیین رریزی و توسعه استان خود را بمندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه تمام دولتیهای نیمهپروژه

 .رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایندوزیران می  هیأت تصویریزی کشور بهپیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهبه

ریری از ای عمل کنند تا ضمن بهرههیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به رونه ـ۱۱ماده

ی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تأمین رردد و از های در اختیار دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامامکانات و ظرفیت

 .عمل آیدایجاد تعهد مازاد بر منابع ابالغی جلوریری به

شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در ربط اجازه داده میهای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیبه هر یک از وزارتخانه ـ۱۰ماده

رردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران ای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین میقبوض راز و برق بر

سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری راز و برق از طریق شرکتهای های پزشکی ناشی از انفجار، آتشهزینه

 .م کنندبیمه با بررزاری مناقصه اقدا

های عالم ها، خانهعلمیه، رلزارهای شهدا، امامزاده هایها، حوزهها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآنفضاهای اصلی مساجد، حسینیه ـ۱۳ماده

ین باشند. اهای دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب، فاضالب، برق و راز معاف میروستاها و اماکن مذهبی اقلیت

 .حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها نیست

 .شودخدمات موضوع این ماده تأمین می هکننداعتبارات موارد مذکور در قوانین بودجه سنواتی جهت پرداخت به دستگاههای ارائه



های باز، شوند یا در زندانصی اعزام میشود، زندانیانی که به مرخها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میبه سازمان زندان ـ۱۰ماده

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

ع وثیقه تودی هر قانون آیین دادرسی کیفری منوط بهای مندرج دالکترونیکی عالوه بر سپردن تأمین از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت

شود. تعرفه های مأخوذه تأمین میکنندران از محل ودیعهبابت تجهیزات مربوط است. خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده

داری اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه هکننداستفاده وزیران تعیین و توسط سازمان مذکور ازتجهیزات مذکور هرسال توسط هیأت استفاده از

 .ررددکل کشور واریز می

به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار محکوم   ـ۱۵ماده

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

باشد. درصورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستادکل نیروهای مسلح مکلف است ظرف قانون بودجه قابل برداشت می ۳۳۳۳۰۰ـ۸ردیف 

 .ن اقدام کندمدت چهل و پنج روز پس از ابالغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزی

دام علیه اصلی اقبه از محل سایر حسابهای محکوم  محکوم   تتواند نسبت به توقیف و برداشپس از انقضای مهلت فوق مرجع قضائی می ـتبصره 

  .نماید

ای هر تبارات هزینهجویی در اع( از محل صرفه۳۰۹درصد )ای تا معادل دههای سرمایهافزایش اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی ـ۱۷ماده

ربط و تأیید سازمان مدیریت پیشنهاد دستگاههای ذیدستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاهها و دارندران ردیف منوط به

 .ریزی کشور در سقف کل اعتبارات طرح استو برنامه

های عمرانی که عملیات اجرائی آن پایان نیافته، در ه از طرحها و پروژهای آن دستهای سرمایهمانده وجوه مصرف نشده اعتبارات تملک دارایی

 تواند با درج در بودجه به سالهای بعد منتقل شود تا به مصرف همان طرح و پروژه برسد.پایان هر سال مالی پس از واریز به خزانه می

ای استانی برابر نصاب معامالت متوسط ساالنه های سرمایهدارایی ها در مورد طرحهای تملکسقف ریالی در اختیار شورای فنی استانـ ۱۶ماده 

 .شوداصالح می

ای، به دستگاههای اجرائی مجری طرحهای تملک سرمایه یهامنظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرحهای تملک داراییبه ـ۱۸ماده

ای استانی مصوب شورای سرمایههای سنواتی و طرحهای تملک دارایی( قوانین بودجه ۳ای مندرج در پیوست شماره)های سرمایهدارایی

ای هر طرح را برای تأمین سود و کارمزد های سرمایهشود، تمام یا بخشی از اعتبارات تملک داراییها اجازه داده میریزی و توسعه استانبرنامه

ربط قرار منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرائی ذیبه تسهیالت دریافتی خیرین از شبکه بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری که

 ریزی کشور موظفشود و سازمان مدیریت و برنامهمنظور نمایند. تسهیالت اعطائی، توسط خیرین تضمین می قطعیهزینه به و  ریرد، پرداختمی

 بینیبودجه سنواتی پیش یافته، ردیف اعتباری مشخصی را در لوایحمانده طرحهای خاتمه است برای بازپرداخت سود و کارمزد تسهیالت باقی

 کند.

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

ی کشور ریزمدیریت و برنامه نپیشنهاد سازماپرداخت به پیمانکاران، به خیّرین و مصرف آنها توسط دستگاه اجرائی برای تسهیالت دریافتی توسط

 .رسدوزیران میتصوی  هیأتبه

های قرآنی شورای عالی انقالب شورای تخصصی توسعه فعالیت های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری ومعاونت ـ۱۹ماده

های مورد نظر از طریق دستگاههای اجرائی در چهارچوب خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستاجرائی  یهافرهنگی مجازند فعالیت

در قوانین بودجه سنواتی به انجام رسانند. شورای توسعه فرهنگ قرآنی و  شده مربوط به خودبینیمابین از محل اعتبارات پیشتفاهمنامه فی

بار به مجلس شورای ربط اخذ و هر شش ماه یکرد این ماده را از دستگاههای اجرائی ذیو خانواده موظفند رزارش عملک نمعاونت امور زنا

 .اسالمی تقدیم کنند



رذاران اعم از داخلی و خارجی، شده از سرمایهشود، خرید آب استحصالی و پساب تصفیهبه وزارت نیرو و شرکتهای تابع اجازه داده می ـ۰۲ماده

های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حس  مورد با قیمت توافقی یا با داران در بخشهای مصرف و هزینهقآبهجویی حآب مازاد ناشی از صرفه

 .پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین کنند

رآیند توزیع کاال و خدمات، دولت مکلف سازی فوری شبکه توزیع و شفافمنظور تنظیم مناس  بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهرهبه ـ۰۱ماده

رذاری را به کاالها و خدمات عمومی و انحصاری و ( قانون اساسی، قیمت۸۸و چهارم )های کلی اصل چهلاست با رعایت قانون اجرای سیاست

 .ای و ضروری محدود کندکاالهای اساسی یارانه

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

ریزی کشور و های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، سازمان مدیریت و برنامهمتشکل از نمایندران وزارتخانه

 .رسدتصوی  شورای اقتصاد میربط بهحس  مورد وزارتخانه ذی

علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت ـ۰۰دهما

بنیان، مشمول قانون راجع به منع مداخله مدیره شرکتهای دانشالشرکه و عضویت در هیأتبا اطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم

 .نیستند ۳۱۱۳ن مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب وزرا و نمایندرا

 :پذیر استای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکانهای سرمایهپیشنهاد طرحهای تملک دارایی ـ۰۳ماده

 ۳۱۸۳( قانون برنامه و بودجه مصوب ۶۱( و )۶۶عایت مواد)ای جدید با رهای سرمایهداراییتملک  الف ـ عناوین، اهداف کّمی و اعتبارات طرحهای

( قانون اساسی براساس رزارش توجیهی فنی )حجم کار و زمانبندی اجراء(، ۸۸و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم )

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

 هایرردد، به تفکیک سالهای برنامهبار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور میبرای یک

 رسد.تصوی  مجلس شورای اسالمی میتوسعه و سالهای بعد به

ای را پس از تأیید شورای دارایی سرمایهتملک محیطی الزم برای طرحهایت موظف است ضوابط زیستسازمان حفاظت محیط زیس ـتبصره 

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

 .ای خود اعالم نمایدهای سرمایهر رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک داراییمنظوهای مهندسین مشاور بهاجرائی و شرکت

ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و های سرمایهداراییهای طرحهای تملک ب ـ مبادله موافقتنامه

ها برای دوران اجراء معتبر و مالک عمل خواهد پذیرد. این موافقتنامهانجام میهای توسعه بار در دوران برنامهمشخصات فنی مورد نیاز فقط یک

 شود.ها نیز درج میبود. اطالعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصالحیه موافقتنامه

اعمال ضرای  تعدیل محتمل  مانده اجرای طرح در برنامه باای برای سالهای باقیهای سرمایهاعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی ـتبصره 

  شود.ریزی کشور منظور میمحاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه

شوند، جنبه اصالحی داشته و نباید موج  هایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میج ـ موافقتنامه

شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ها میوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژههای طرح شافزایش اهداف و تعداد پروژه

 وزیران با رعایت مفاد بند)الف( این ماده بالمانع است. ریزی کشور و تصوی  هیأتربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامهذی

پیشنهاد وزارت دفاع و ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که بههای سرمایهاییدارهای طرحهای تملکد ـ مبادله موافقتنامه

 رسد. وزیران میریزی کشور به تأیید هیأتپشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه



شود، ایی که از منابع عمومی تأمین مالی میهای توجیهی طرحهای از رزارشریزی کشور موظف است خالصهـ سازمان مدیریت و برنامههـ 

رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و سال پس از تصوی  از طریق پایگاه مجازی اطالعاستثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکبه

 پژوهشگران قرار دهد. 

بینی اعتبار کامل ریزی کشور، منوط به پیشو برنامهای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت های سرمایهوـ تصوی  طرحهای تملک دارایی

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

 کمتر نشود.

های اقتصادی و برنامه و بودجه و این ماده را به کمیسیونریزی کشور موظف است هر ساله رزارش عملکرد سازمان مدیریت و برنامه ـتبصره 

 .محاسبات مجلس شورای اسالمی ارائه کند

 ـ۰۰ماده

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

 .شود، خواهد بود. شروط یادشده نباید مغایر قانون باشدریزی کشور درج مین مدیریت و برنامهموضوع موافقتنامه که توسط سازما

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

 ریزی کشور وکرد آن توسط دستگاه موضوعیت ندارد با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه، هزینهای دستگاه که با توجه به وارذاری وظایفهزینه

 شود.ها یا دستگاههای دیگر حس  مورد وارذار میوزیران به استانتصوی  هیأت

ی علیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ج ـ در مورد احکام قطعی دادراهها و اوراق الزم االجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضائ

به دولت و عدم تأمین و توقیف ( قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم  ۸)

ا جهت اجراء به سازمان مدیریت به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضائی یا ثبتی یادشده باید مرات  ر ۳۱۲۸اموال دولتی مصوب 

جایی در بودجه های جابهبه را بدون رعایت محدودیتریزی کشور اعالم کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکوم  و برنامه

احکام دادراه یا سایر مراجع له یا اجرای ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکوم  ای و هزینههای سرمایهتملک دارایی

 قضائی و ثبتی مربوط پرداخت کند.

شود، مکلفند وزیران تعیین می ( قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط هیأت۸( و )۸شرکتهای دولتی موضوع مواد ) ـ۰۵ماده

سسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران های توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا مؤهای برنامهبار در طول سالحداقل یک

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

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

 .شوندباشند، از شمول این ماده مستثنی میبندی میوزیران دارای طبقهشرکتهایی که براساس مصوبه هیأت ـ۱تبصره

سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف مدت شش ماه پس از الزم االجراء شدن این  ـ۰تبصره

 .تهیه و ابالغ نماید قانون

 ـ۰۷ماده

ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت، مکلفند صورتهای مالی خود را براساس ـ وزارتخانه۳

ری وزارت امور حسابدا یهاشده توسط سازمان حسابرسی( در چهارچوب دستورالعملبخش عمومی کشور )تدوین استانداردهای حسابداری

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



نامه اجرائی است که به پیشنهاد وزارت امور سه سال( طبق آیین تبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی )حداکثر ظرف مدنحوه و زمان ـتبصره 

 رسد. می حاسبات کشور به تصوی  هیأت وزیرانریزی کشور و دیوان ممدیریت و برنامه ناقتصادی و دارایی، سازما

ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس، ایجاد فعالیت شدهریزی بر مبنای عملکرد، با توجه به محاسبه هزینه تمامـ در اجرای بودجه۶

یون بالمحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت ها نظیر دهای پستـی، مخابراتی و سایر هزینهبرق، آب، هـزینه کهررونه بدهی بابت حق اشترا

 .تعهدات ارزی ممنوع است

های همان برنامه، مشروط بر های دستگاه اجرائی از محل کاهش سایر فعالیتشده در ذیل برنامهـ افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور۱

های متبادله مجاز موافقتنامه ب( در چهارچو۱۰۹های آن دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد )برنامه آنکه در سرجمع اعتبارات

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار ۳۳ها با رعایت ماده)ای برنامهاست. افزایش اعتبارات هزینه

 .باشدبر همان اساس امکان پذیر می ها نیزفعالیت یا فعالیت

شود با رعایت مقررات قانونی مربوط از محل منابع وصولی بودجه عمومی داری کل کشور( اجازه داده میـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی )خزانه۸

پایان فروردین ماه سال بعد و در سقف داری واریز شده است، حداکثر تا دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانه

( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ۶۶۸های ابالغی تا پایان سال مالی مربوط، که با رعایت مفاد بند )و( ماده)تخصیص

نسبت به تأمین و پرداخت درخواست و اصالحات بعدی آن صورت ررفته،  ۳۱۸۳( قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰و ماده) ۳۱۴۳/۳۰/۳۸مصوب

 ای )اعم از محل درآمد اختصاصی یا عمومی( اقدام کند.های سرمایهربط بابت اعتبارات مصوب تملک داراییوجه دستگاههای اجرائی ذی

ای تا اعتبارات هزینهدر مورد »عبارت  ۳۱۳۳/۳۶/۳۸( قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۲۸( و)۲۱در ماده واحده قانون اصالح مواد) ـتبصره 

داری کل کشور در اختیار دستگاههای اجرائی ای تا پایان فروردین ماه سال بعد توسط خزانههای سرمایهپایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی

ته ربط قرار ررفای اجرائی ذیحسابی دستگاههداری کل کشور در اختیار ذیو تا پایان سال مالی توسط خزانه»جایگزین عبارت « قرار ررفته باشند

  شود.می« باشند

کننده منابع، صاح  حساب و دستگاههای اجرائی وصول هداری کل کشور محسوب شدـ حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه ۸

رکز و خزانه معین استان در داری کل کشور در محسابهای یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه شوند. حق برداشت ازتلقی نمی

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

 پذیر است. امکان ۳۱۲۸/۴/۳۸به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب قانون نحوه پرداخت محکوم  

 :عمل آوردشود اقدامات زیر را بهدولت اجازه داده میبه  ـ۰۶ماده

برداری در قال  قراردادها و شرایط مورد تصوی  شده و آماده بهرهتمام و تکمیلای جدید و نیمههای سرمایهالف ـ وارذاری طرحهای تملک دارایی

برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت های بهرهشورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت )فاینانس(، پرداخت هزینه

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

صورت نقد غیردولتی است بهشده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش تمام و تکمیلای نیمههای سرمایهب ـ وارذاری طرحهای تملک دارایی

 و اقساط به بخش غیردولتی با حفظ کاربری

ای قابل وارذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق های سرمایهبرداری طرحهای تملک داراییبرداری و یا بهرهج ـ وارذاری مالکیت، حق بهره

 مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری

داری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین شی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهدرآمد دولت نا ـ۱تبصره

شده ای در قال  تسهیالت و وجوه ادارههای سرمایهشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییبینی میبودجه سنواتی پیش

های زد و یا تسهیالت و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصوی  شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییشامل یارانه، سود و کارم



ور ریزی کشای و اموال غیرمنقول در قال  موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهسرمایه

 .قابل اختصاص است

 .پرداخت مالیات بر درآمد نیست لشود و مشمومکهای بالعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیک ـ۰تبصره

 ـ۰۸ماده

« شرکتهای دولتی»، بعد از عبارت ۳۱۴۸/۴/۳۸( مصوب ۳( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )۶الف ـ در ماده)

اضافه « زیع برق استانی صرفاً برای اجرای طرحهای عمرانی دولتی و رشایش اعتبارات اسنادی ریالیو شرکتهای آب و فاضالب و تو»عبارت 

 شود.می

رردان خزانه با ب ـ هررونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه

 مجاز است.  ۳۱۸۳قانون برنامه و بودجه مصوب ( ۱۰رعایت ساز و کار موضوع ماده)

بینی شده است، ( قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش۸ج ـ شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده)

حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای  ( این قانون به۸بینی شده را هر سال با ساز و کار ماده)( سود پیش۸۰۹مکلفند حداقل پنجاه درصد )

دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناس  میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این 

ربط به سهامداران دولتی ذی( سود ابرازی)سود ویژه( مذکور باید توسط شرکتهای ۸۰۹از پنجاه درصد ) باشند و سهم بخش غیردولتیبند نمی

 و اصالحات بعدی آن است. ۳۱۲۲های مستقیم مصوب بخش یادشده پرداخت شود. وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات

شرح قوانین بودجه سنواتی بهای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیفهای مندرج در جداول های سرمایهای و تملک دارایید ـ اعتبارات هزینه

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

ص اعتبار از سوی سازمان مذکور، ریزی کشور و در حدود ابالغ و تخصیهای متبادله دستگاه با سازمان مدیریت و برنامهبراساس مفاد موافقتنامه

 قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.  ۳۱۸۳( قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰با رعایت ساز و کار موضوع ماده)

ـ انجام هررونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماد ـ   ( قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات۳۰) هه

  های متبادله، ممنوع است.های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامهمصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیت

ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند تا پایان تیر ماه هـر سال، شرکتهای دولـتی زیانده که ادامه فعالیت وـ سازمان مدیریت و برنامه

وزیران رزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیانده با پیشنهاد سازمان ه دالیل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به هیأتآنها در بخش دولتی ب

اقدام  همانداختیارهای قانونی دولت در قال  وارذاری سهام یا انحالل شرکت و وارذاری اموال باقی ریزی کشور و با استفاده ازمدیریت و برنامه

 .شودمی

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

 یهزینه مستقیم اعتبارات عموم هها به بخش غیردولتی نسبت بـ اولویت وارذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدی۳

 شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بالعوضاعتباری و وجوه ادارهـ اولویت شیوه پرداخت تسهیالت نظیر کمکهای فنی و ۶

دولت ح ـ ایجاد و تحمیل هررونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر 

ها و غیر آن، ایفای تعهدات یان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهادههای تبعی خرید، جبران زدر موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه

عهده شود، ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم برخاص، کاالهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می



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

 شود.مجازات مربوط می

 ط ـ

( از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای ۳۰۹ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد )های سرمایهـ اعتبار طرحهای تملک دارایی۳

ریزی کشور و در قال  سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای ان مدیریت و برنامهمندرج در قوانین مذکور با تأیید سازم

 شوند.انتخاب می ۳۱۸۳( قانون برنامه و بودجه مصوب ۶۶مذکور با رعایت ماده)

( از محل کاهش ۳۰۹سنواتی حداکثر ده درصد ) ای مندرج در قوانین بودجههای مالی و هزینهـ اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک دارایی۶

ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی ای توسط سازمان مدیریت و برنامههای مالی و هزینهاعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک دارایی

 کل کشور قابل افزایش است.

( از اعتبارات تملک ۳۹درصد )یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر یکو اختصاصی تخصیصای ( از اعتبارات هزینه۰/۸۹ـ حداکثر نیم درصد )۱

شرکتهای دولتی،  هایهزینه ( از مجموع۰/۶۸۹یافته بودجه عمومی دولت، حداکثر بیست و پنج صدم درصد )ای تخصیصهای سرمایهدارایی

یافته ای و اختصاصی تخصیص( از اعتبارات هزینه۸۰۹ه درصد )ای شرکتهای دولتی و پنجاهای سرمایه( از مجموع هزینه۰/۸۹حداکثر نیم درصد )

و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور  رریزی کشوتوسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

محاسبات عمومی و  ناراتی که به موج  قانون از رعایت قانوقانون نحوه هزینه کردن اعتب»و با رعایت  و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور

  .شودهزینه می« ۳۱۲۸سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 

های نقشه جامع علمی کشور هزینه سیاستها و اولویت باعتبارات موضوع توسعه علوم وفناوری و پژوهشهای کاربردی در چهارچو ـتبصره 

 .شودمی

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

های توسعه و قوانین بودجه ای جدید، متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را براساس الزامات قوانین برنامههای سرمایهمالی و تملک دارایی

ریزی کشور ارائه نمایند. های ابالغی سازمان مدیریت و برنامهنین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملسنواتی و سایر قوا

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

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

 به نحوی که مغایر قانون نباشد، اقدام کند.

های علوم، تخانهدر خصوص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای رسترش آموزش عالی وزار ـتبصره 

ای، بودجه تفصیلی مورد باشند، برای اعتبارات هزینهربط میتحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی

 .باشدامناء، مالک عمل می تأیید هیأت

شود تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی به شرکتهای دولتی اجازه داده میمنظور ک ـ به

در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حس  مورد نسبت به صدور اوراق صکوک و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی داخلی و 

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

ریزی کشور بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکـتهای مربوط است. صدور اوراق مشارکت یا صکوک سازمان مدیریت و برنامه

( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۴۳یقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است. در اجرای این بند رعایت ماده)با سود تشواسالمی 

 الزامی است.



به هر دلیلی نتواند تعهدات سررسید شده خود را بپردازد،  دچنانچه شرکتی که اوراق مذکور را به فروش رسانده است در زمان سررسی ـتبصره 

اری کل کشور مجاز است معادل تعهدات مذکور را از حساب تمرکز وجوه درآمدی آن شرکت نزد خود برداشت و تعهدات سررسید شده را دخزانه

 .پرداخت کند

شود اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی می ل ـ به دستگاههای اجرائی اعم از مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده

و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی از محل بودجه عمومی و یا منابع داخلی تحت برنامه کمکهای  یرذارتحقق اهداف سرمایهمنظور به

شده از طریق قرارداد عاملیت صورت وجوه ادارهسود تسهیالت به بینی شده است، برای پرداخت تسهیالت تلفیقی و یارانهفنی و اعتباری پیش

نامه اجرائی این بند مشتمل بر چهارچوب قرارداد عاملیت، شرایط ای دولتی قرار دهند. آیینهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعهدر اختیار بانک

مدیریت و  نهای مورد اشاره با پیشنهاد مشترک سازمایارانه سود و نحوه تجهیز منابع بانکی و صندوق تسهیالت و میزان حمایت در قال 

  .رسدتصوی  هیأت وزیران میر و وزارت امور اقتصادی و دارایی بهریزی کشوبرنامه

دیده از حوادث غیرمترقبه از آراهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسی منظور پیششود بهم ـ به دولت اجازه داده می

ر ریهای همهب دریا، آفتهای فراریر محصوالت کشاورزی و بیماریسوزی، رردوغبار، پیشروی آجمله سیل، زلزله، سرمازدری، تگرگ، طوفان، آتش

را  ۳۱۴۰( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۳۰رردان موضوع ماده)انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه

( افزایش دهد. ۶۹را به دو درصد ) ۳۱۴۳ور مصوب ( قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کش۳۶( و اعتبارات موضوع ماده)۱۹به سه درصد )

وزیران قابل هزینه است. ریزی کشور )ظرف مدت ده روز( و تصوی  هیأتاعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

ای و تملک صورت هزینهشود بهسنواتی تعیین می ترتی  و میزانی که در قوانین بودجهبخشی از اعتبارات مذکور به ۳۱۳۸از ابتدای سال 

یابد تا در جهت آمادری و مقابله با حوادث احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص میای به جمعیت هاللهای سرمایهدارایی

 و سوانح هزینه رردد.

بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، جداول حقوقی و طبقه یر ضرای ،ها، تغییر تشکیالت، تغیها و دستورالعملها، بخشنامهنامهن ـ تصوی 

بار مالی برای دولت و  کارریری نیرو و مصوبات هیأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متضمنو به ماعطای مجوز هر نوع استخدا

و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در رذشته محاسبه طرح و تصوی   لهای بازنشستگی و دستگاههای اجرائی باشد، درصورتی قابصندوق

ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخالف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی

 .شودمحسوب می

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

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

عنوان شود، پس از ابالغ بهتمرکز پرداخت میای ذیل ردیفهای مهای سرمایهای و تملک داراییدرمان و آموزش پزشکی از محل اعتبارات هزینه

 شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه براساس قوانین و مقررات مربوط هزینه کنند.کمک به سرجمع اعتبارات آنها افزوده می

 و بازنشستگی، نسبت های بیمهدولت مکلف است در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق ـ۰۹ماده

 :عمل آورداصول زیر اقدام قانونی بهها براساس صندوقاین ساختار اصالح به 

استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت بهـ کاهش وابستگی این صندوق۳

ها و انتقال آن به ای صندوقغیربیمه هایای، کاهش حمایتا منطبق بر محاسبات بیمههتنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق

ی رذاررذاری سودآور با اولویت سرمایههای اقتصادی و سرمایهها و تقویت فعالیتموقع حق بیمه هحمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بنهادهای

 ی موردنظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.رذاردر بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه

شده ها ممنوع است. تعهدات تکلیفای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوقـ ایجاد هررونه تعهد بیمه۶

 فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراء است.



بینی شده مندرج در قوانین بودجه ین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند از محل تمام اعتبارات پیشبازنشستگی کشوری و سازمان تأمـ صندوق ۱

های ها، پرداخترذاریریرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایهسنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می

 بگیران خود تأمین نمایند.مـندی و اوالد را برای بازنشـستگان، موظفین و مستمریماهانه در طول سال و کمک هزینه عائله

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات الزم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح ـ ۳۲ماده

چنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به رانندری در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و هم

( از حق بیمه پرداختی ۳۰۹درصد)عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع الزم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده

کشور در چهارچوب اعتبارات داری کلی اختصاصی نزد خزانهطور مستقیم طی قبض جدارانه به حساب درآمدهاشخص ثالث، سرنشین و مازاد به

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

بار های مصوب هر سه ماه یکشده بر مبنای تعرفهریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادوزارتخانه مذکور با تأیید سازمان مدیریت و برنامه

بار به بیمه مرکزی جمهوری کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکریرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینهصورت می

ی اسالمی رزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورااسالمی ایران و سازمان مدیریت و برنامه

 اسالمی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.

  ـ۳۱ماده

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

ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال های سرمایهرنقدی و وارذاری داراییمجاز است. در موارد قانونی، هررونه کمک غی

ریزی های ابالغی سازمان مدیریت و برنامهمنقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قال  فرمها، شرایط و دستورالعمل

ای دستگاه اجرائی خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و ه موافقتنامه اعتبارات هزینهای از این فرمها، ضمیمکشور مجاز است. نسخه

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

ه در چهارچوب وظایف خود مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ( قانون مدیریت خدمات کشوری ک۸ب ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده)

باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی ریرنده و یا از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می

ی اشخاص حقوقی ریرنده کمک و درج آن در بانک اطالعاتی مدیره و بازرس یا بازرسان قانونالشرکه و اعضای هیأتسهامداران و صاحبان سهم

رردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت کنند. کمک از محل منابع و ریزی کشور برای این منظور ایجاد میکه توسط سازمان مدیریت و برنامه

عملیات مالی )دریافتها و پرداختها( و حساب ساالنه  ریزی کشور نیز مشمول این حکم است. رردشردیفهای در اختیار سازمان مدیریت و برنامه

کننده کمک شده توسط دستگاه اجرائی پرداختریرنده با اهداف اعالمشده توسط کمکهای انجامریرنده و انطباق هزینهاشخاص حقوقی کمک

 کننده تا پایان شهریورماه سالائی کمکریرنده رسیدری شود و نتیجه رسیدری توسط دستگاه اجرباید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک

 ریزی کشور ارسال شود.بعد به سازمان مدیریت و برنامه

های مقررات مالی، معامالتی، اداری و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران و شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته در بخش فعالیت ـ۳۰ماده

اصالحات و الحاقات بعدی  ی کشور، قانون بررزاری مناقصات، قانون مدیریت خدمات کشوری وتخصصی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عموم

امور تخصصی و غیرتخصصی و مقررات یادشده حاکم بر امور تخصصی بنا به  قآنها و سایر قوانین و مقررات عمومی مجری خواهد بود. مصادی

رسد. اجرای مقررات مذکور در سقف اعتبارات زی کشور به تصوی  هیأت وزیران میریپیشنهاد سازمان مذکور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه

 .مصوب مجاز است

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است درآمد حاصل از ارائه خدمات اکتشافی و آزمایشگاهی و پژوهشی خود و مؤسسات تابع را به  ـ۳۳ماده

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

 .ریرد تا طبق قوانین و مقررات صرف امور اکتشافی، آزمایشگاهی و پژوهشی ررددشود در اختیار سازمان مزبور قرار میساالنه تعیین می



د به کارکنان شاغل در سازمان انرژی اتمی ایران، شرکتهای تابع و دستگاههای وابسته شوبه سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می ـ۳۰ماده

ی و نامه اجرائباشند با تأیید کمیسیون تشخیص پرتوکاری سازمان، طبق قانون حفاظت در برابر اشعه و آیینکه در معرض اشعه و مواد پرتوزا می

 .ن اشتغال پرداخت کندالعاده کار با اشعه در دورادستورالعمل مربوط، فوق

بانکها مکلفند اسناد رسمی اراضی کشاورزی محل اجرای طرحهای کشاورزی و صنایع تکمیلی کشاورزی و اسناد منازل روستایی و  ـ۳۵ماده

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

و ماده  ۳۱۳۳رکز وظایـف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب ( قانون تم۳در اجـرای بند )الف( مـاده ) ـ۳۷ماده

، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است در قال  ایجاد خط ۳۱۴۳وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ( قانون افزایش بهره۱۱)

خرید رندم و محصوالت اساسی و استراتژیک کشاورزی تولید داخلی به میزان اعتباری مستقل از طریق بانک عامل، تسهیالت الزم را برای 

شود، قبل از شروع فصل برداشت در اختیار مباشران و کاررزاران وزیران تعیین میاعتباری که با پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصوی  هیأت

شاورزی قرار دهد. مباشران و کاررزاران موظفند تسهیالت مذکور را در شده توسط وزارت جهادک)خریداران بخشهای خصوصی و تعاونی( معرفی

 .موعد مقرر بازپرداخت کنند

های تولید هر محصول و سود متعارف شده اعم از هزینهقیمت خرید محصوالت کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با درنظرررفتن قیمت تمام

 شود.برای اجراء ابالغ میو معقول همه ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و 

عنوان مالیات سالمت به نر  مالیات بر ارزش عالوه بر افزایش قانونی نر  مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال بهـ ۳۶ماده

ز شود، واریبینی میسنواتی پیشافزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه 

شود، به بینی می( منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفـهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش۳۰۰۹رردد. صددرصد )می

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

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

پوشش نهادهای حمایتی العالج و افراد تحت امنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صع های مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأت بیمارستان

 خارج از روستاها و شهرهای باالی بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.

وری، مدیریت، های مأموریت، کارانه، بهرهالعادههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقهررونه پرداخت هزینه

 باشد.اداری نظیر اقالم مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میهای نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینه

های طرف قرارداد را   نارسالی از سوی بیمارستا یهاصورتحساب (۲۰۹رر خدمات درمانی موظفند شصت درصد )های بیمهسازمان ـ۳۸ماده

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

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

 .باشندزیان آن معادل نر  اوراق مشارکت می

رردد حق بیمه سهم کارفرما، بیمه درمانی بینی میپیش شود از محل ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتیاجازه داده میبه دولت  ـ۳۹ماده

( ۸۹ها، جانبازان معسر بین پنج درصد )سال سابقه حضور داوطلبانه در جبههو هزینه حمایتی طالب و کمک به رزمندران معسر دارای بیش از یک

 .(، جانبازان بسیجی و وظیفه غیرشاغل نیازمند را پرداخت کند۶۸۹د )تا بیست و چهار درص

شود و شکل حقوقی آنها منطبق با اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تأمین میـ ۰۲ماده

مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده  ( قانون محاسبات عمومی کشور نیست، در۸( و )۸(، )۱(، )۶تعاریف مذکور در مواد)

 آیند.شمار میدر حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به



التعلیم، در مناطقی که ظرفیت کافی آموزان الزممنظور پوشش کامل تحصیلی دانششود، بهبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می ـ۰۱ماده

 .ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند در مدارس دولتی وجود

صورت مزایده به مواردی که معامله به ۳۱۴۱وزیران در مورد تعیین نصاب معامالت، موضوع قانون بررزاری مناقصات مصوب اختیارات هیأت ـ۰۰ماده

 .یابدشود، تسری میانجام می

بنیان که حداکثر عالی و پژوهشی )دولتی و غیردولتی( مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای دانشدانشگاهها و مؤسسات آموزش  ـ۰۳ماده

علمی ( سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأت۸۳۹و نه درصد )چهل

سازی نمایند. ایجاد شرکت علمی و دانشجویان خود را تجاری، نتایج تحقیقات اعضای هیأتو دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است

امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا تصوی  هیأتو درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به

 .نیستند ۳۱۱۳تی و کشوری مصوب و نمایندران مجلسین و کارمندان در معامالت دول

 :ریردای استان اقدامات زیر صورت میزدائی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران و توازن منطقهمنظور تمرکزبه ـ۰۰ماده

ای و سهم از منابع ههای مالی و سرمایداراییالف ـ بودجه ساالنه استان شامل منابع استانی اعم از درآمد استانی، درآمد اختصاصی، وارذاری

صورت سرجمع در قوانین بودجه کدام بهای و مالی هرهای سرمایهای و تملک داراییملی و همچنین مصارف استانی اعم از اعتبارات هزینه

ها مطابق رستانای شههای سرمایهای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییاعتبارات هزینه« دستگاه ـ برنامه»شود. توزیع سنواتی درج می

 ریزی و توسعه استان است.ضوابط مندرج در این قانون بر عهده شورای برنامه

صورت مجزا تعیین طور مستقیم و توسط شورا بهریرند بهمی رهایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرااعتبار پروژه ـتبصره 

 .شودمی

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

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

 شورای انقالب( که ساختار تشکیالتی آن در سقف پستهای موجود دولت و استانها توسط ۳۱۸۳/۸/۳۸سازمان برنامه و بودجه استانها مصوب 

های توسعه اقتصادی، های برنامهو در چهارچوب اهداف و سیاست عنوان دبیر شورا(شود )بهریزی کشور تعیین و ابالغ میسازمان مدیریت و برنامه

( اعتبارات ابالغی به استان را ۳۰۰۹های ابالغی سازمان صددرصد )ها و دستورالعملمشیاجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و خط

 شرح زیر توزیع کند:که در قانون بودجه درج رردیده است به

 ها و دستگاههای اجرائی به تفکیک شهرستانـ اعتبارات عمرانی استانی براساس شاخصهای مدون مصوب شورا بین فصول، برنامه۳

 نیافته استانی بین فصولنیافتگی و نقاط توسعهتوسعه یای استانی محرومیت زدایی، بر اساس شاخصهاهای سرمایهتملک داراییـ اعتبارات ۶

 نبه تفکیک شهرستا ینیافتگهای مربوط به توسعهو برنامه

استان و سهم دوسوم استان صرفاً به  خیز و رازخیز( نفت و راز )سهم یک سوم استان صرفاً به مناطق نفت۶۹ـ اعتبارات موضوع دودرصد )۱

 نیافته( به تفکیک شهرستانمناطق توسعه

ریزی استان )دبیر کمیته( و عضویت نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار )رئیس کمیته(،ج ـ کمـیته برنامه

های عمرانی شهرستان را حداکثر ریزی و توسعه استان هستند، موظفند پروژههاجرائی که مدیران کل آنها عضو شورای برنام یرؤسای دستگاهها

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

قبل از تشکیل جلسات کمیته از نمایندران شهرستان در مجلس شورای اسالمی )ضمن ارائه مستندات فرمانداران موظفند یک هفته  ـتبصره 

 .عمل آورندعنوان ناظر در جلسات دعوت بهدستورجلسه( به



و ستاد  شودریزی کشور همزمان با ابالغ اعتبارات به استان ابالغ مید ـ درآمدهای استانی سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه

تجهیز درآمد استان که متشکل از رئیس سازمان استان مذکور )رئیس(، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان )دبیر( و دستگاههای اجرائی 

ریزی کشور و وزارت صورت ماهانه، رزارش عملکرد و وصول درآمدها را به سازمان مدیریت و برنامهربط، مکلف است ضمن تشکیل جلسات بهذی

 مور اقتصادی و دارایی رزارش کند.ا

های کلی ناظر بر بودجه عمومی مشیمنظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خطـ به ه

 ر( و رئیس سازمان امور اقتصادیریزی استان )دبیدولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت سازمان مدیریت و برنامه

 شود.و دارایی استان تشکیل می

( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و ۳۳وـ پس از تعیین سقف تخصیص اعتبارات توسط کمیته تخصیص اعتبار استانی موضوع ماده )

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( قانون برنامه چهارم توسعه ۴۱فرهنگی جمهوری اسالمی ایران تنفیذشده در ماده )

ای توسط سازمان های سرمایهای برحس  دستگاه، برنامه و فصول و تخصیص اعتبارات تملک داراییتخصیص اعتبار هزینه ۳۱۴۱/۲/۳۳مصوب 

 شود.ریزی استان برحس  طرح و پروژه تعیین و ابالغ میمدیریت و برنامه

رانه موضوع بند ریزی استان مکلفند در هر مقطع از ابالغ تخصیص برای موارد سهانی و سازمان مدیریت و برنامهکمیته تخصیص است ـ۱تبصره

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

 .در سرجمع تخصیص، رعایت کنند

ها، وظایف و ای استانهای سرمایهتواند متناس  با افزایش سهم اعتبارات تملک داراییریزی کشور میازمان مدیریت و برنامهس ـ۰تبصره

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

و مواردی که پس از انتقال وظیفه، اعتبار آن به ( نفت و راز، ملی استانی شده، ملی ویژه، محرومیت زدایی ۶۹زـ عالوه بر اعتبارات دو درصد )

های ( کل اعتبارات تملک دارایی۶۰۹( تا سقف بیست درصد )۶۹های استانی ساالنه دو درصد)شود، سهم اعتبارات تملک داراییاستان اضافه می

 شود.ای کشور، افزوده میسرمایه

کند در قال  ریزی کشور را مشخص میو توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه ریزیح ـ سند بودجه ساالنه استان که تعهدات شورای برنامه

شود. قال  قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط، توسط سازمان مذکور تهیه و ابالغ قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و سازمان مذکور مبادله می

 شود.می

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

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

و  های آن استان محاسبهای سرمایهای و تملک داراییمتناس  با اعتبارات مصوب هزینه هر استان را رردانو در ابتدای هرسال نیز میزان تنخواه

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

( قانون الحاق موادی ۶۳و ماده) ۳۱۴۰/۳۳/۶۳دولت مصوب ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۸۸االجراء شدن این قانون، ماده)ی ـ از تاریخ الزم

 شود.نسخ می ۳۱۴۸/۴/۳۸( مصوب ۳دولت )به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی

دولت مکلف است نسبت به اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی طرحهای مهم و سند جمعیت و تعالی خانواده  ـ۰۵ماده

 .اسالمی ارائه دهدشورایهه آن را به مجلسمااقدام کند و رزارش شش

زمانبندی پیوست فرهنگی تمام طرحهای دولت موظف است درسال اول اجرای این قانون پیوست فرهنگی ده طرح مهم و در یک برنامه ـتبصره 

 .ربط اجراء کندمهم را با هماهنگی نهاد ذی



های ( هزینه۱۰۹درصد )های مستقیم مردم به حداکثر معادل سیهزینهمنظور تحقق شاخص عدالت در سالمت و کاهش سهم به ـ۰۷ماده

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

به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی العالج، تقلیل وابستگی رردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی خاص و صع 

ها عالوه بر اعتبارات بخش سالمت افزوده ( خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه۳۰۹انسانی متخصص مورد نیاز، ده درصد )

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

 :شودشرح زیر اصالح میرسانی به ایثاررران و تبصره آن به( قانون جامع خدمات۳۰ماده) ـ۰۶ادهم

های شده برای وزارتخانه( افزایش یافت. حد نصاب آخرین فرد پذیرفته۶۸۹( سهمیه ورود به بیست و پنج درصد )۶۰۹بیست درصد )ـ ۶۲ماده»

 «. دشو( تعیین می۳۰۹فناوری، هفتاد درصد ) بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و

و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت  رسان به سالمتهررونه تولید و واردات و عرضه کاالها و خدمات آسی  ـ۸۴هماد

مصرف توسط وزارت سوء لتمارسان به سالمت و داروهای با احفهرست خدمات و اقدامات و کاالهای آسی  .باشدعنوان عوارض سالمت می

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

عی و صنعت، معدن و تجارت کار و رفاه اجتما ،های امور اقتصادی و دارایی، تعاونبهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه وزارت

صورت ( مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به۳۰۰۹شود. صددرصد)ریزی کشور تعیین و ابالغ میو سازمان مدیریت و برنامه

 .ریرددرآمد ـ هزینه در اختیار دستگاههای اجرائی مربوطه قرار می

التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثاررران رسانی به ایثاررران، دولت مکلف است مابهجامع خدمات( قانون ۳۱در اجرای بندهای ماده ) ـ۰۹ماده

باشد، از اعتبارات مربوطه درمانی نمی های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوقهای بیمهبرای کلیه هزینه

 .حساب بنیاد شهید و امور ایثاررران اضافه نماید هالن بآن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمو

 .شودرسانی به ایثاررران حذف می( قانون جامع خدمات۸ماده ) ـ ۵۲ماده

ها و حقوق مالی دولت و مؤسسات و شرکتهای اموال، دارایی وزارت جهاد کشاورزی مجاز است از محل فروش سهام، سهم الشرکه، ـ ۵۱ماده

بخش کشاورزی و تکمیل  های حمایت از توسعههای ساالنه جهت افزایش سرمایه صندوقخزانه با درج در بودجه هز واریز بدولتی وابسته پس ا

 .ای استانی مربوط اقدام کندهای سرمایهاعتبارات تملک دارایی ردامی، شیالتی( عالوه بای، و ایجاد شهرکهای کشاورزی )رلخانه

  صندوق توسعه ملی موظف است از منابع ورودی به صندوق توسعه ملی در هر سال: ـ ۵۰ماده

( را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی ۳۰۹الف( ده درصد )

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

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

تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر یابد. رذاری و اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیالت طرحهای موضوع این بند اختصاص میسپرده

 ریرد.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران صورت می

( را جهت پرداخت تسهیالت به بخشهای خصوصی و تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به ۳۰۹ب( ده درصد )

ضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش صنعت، معدن، رردشگری و طرحهای دارای توجیه فنی، زیست محیطی و مالی و اهلیت متقا

رذاری رذاری کند. سود سپردهصادرات کاالهای صنعتی و معدنی به استثنای بخش ساخت مسکن در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده

بد. تبدیل ارز به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی یاو اقساط وصولی مجدداً جهت پرداخت تسهیالت طرحهای موضوع این بند اختصاص می

 ریرد.جمهوری اسالمی ایران صورت می



( از منابع این ماده با سیاستگذاری شورای عالی اشتغال و با معرفی کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی ۸۹درصد )پنج ـ۱تبصره

زایی و کمک به توسعه کس  و کارهای خرد، کوچک و متوسط تخصیص تسهیالت اشتغال و سایر دستگاههای اجرائی مرتبط جهت پرداخت

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

( از منابع مذکور به طرحهای مربوط ۳۸۹عنوان ضمانت بپذیرد و همچنین پانزده درصد )به ها راتعهد محضری پرداخت مبلغ نقدی هدفمندی یارانه

 یابد. به افراد ایثاررر اختصاص می

وری تولید روشت قرمز سالم و عرضه مناس  به بازار مصرف در قال  طرح پرواربندی دام به منظور ساماندهی تولید و افزایش بهره ـ۰تبصره

( از منابع بند )ب( این ماده به صورت یکجا در اختیار بانک کشاورزی قرار ۳۹وری زنجیره تأمین و تولید، یک درصد )افزایش بهرهعشایر با اصالح و 

رذاری و رذاری عشایر و تشکلهای عشایری به صورت تسهیالت به طرحهای سرمایهریرد تا با معرفی صندوق حمایت از توسعه سرمایهمی

 .کلهای مربوطه پرداخت شودپرواربندی عشایر و تش

منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه ( قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند به۸دستگاههای اجرائی مشمول ماده) ـ ۵۳ماده

های ی وهزینها( هزینه۲( و )۳( از بودجه خود باستثنای فصول)۳۹زیرساختهای ورزش و امور جوانان در قال  قوانین بودجه سنواتی یک درصد )

 .رردد، هزینه کنندریزی کشور تهیه و ابالغ میمستقیم را که طی دستورالعملی توسط وزارت ورزش و جوانان و سازمان مدیریت و برنامه

 .شود( از این اعتبار صرف توسعه فضاهای ورزشی مدارس می۱۰۹سی درصد ) ـ۱تبصره

( ۱۰۹ریرد. حداقل سی درصد)و جوانان قرار میورزشی در اختیار وزارت ورزش و اماکن( از اعتبار برای تکمیل فضاها ۱۰۹درصد)سی ـ۰تبصره

 .شودمنابع موضوع این تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می

شهرها  آوری و تصفیه فاضالبهای جمعهای آبرسانی و شبکهمنظور اجراء و تکمیل پروژهتوانند بهشرکتهای آب و فاضالب استانها می ـ ۵۰ماده

عنوان پیش دریافت از متقاضیان ریزی و توسعه استان حس  مورد بههای معین شده، اعتبار مـورد نیاز را با تصوی  شورای برنامهعالوه بر هزینه

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

احداث واحدهای صنعتی وابسته به نفت و راز مانند  ربط برایشود از طریق شرکتهای تابعه ذیبه وزارت نفت اجازه داده می ـ ۵۵ماده

( قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و ۱با بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با رعایت ماده) یپاالیشگاههای راز و نفت و پتروشیم

 .شده نسبت به تضمین تسهیالت بانکی متناس  با قدرالسهم دولت اقدام نمایدفهای مشارکت تعییناساسی و سق( قانون۸۸چهارم)

( قانون الحاق موادی به قانون ۸۰و دستگاههای موضوع ماده) ی( قانون مدیریت خدمات کشور۸کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) ـ ۵۷ماده

دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور  مکلفند عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل ۳۱۴۸/۴/۳۸( مصوب ۳تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

 یهای غیرعملیات( و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه۲( و )۳ای به استثنای فصول)هزینه هیافت( از اعتبارات تخصیص۳۹شده است، یک درصد )

 .را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند

تصوی  شورای عالی ربط که بههای تحقیقاتی دستگاه ذیدستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت ـتبصره 

کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار رسد مکلفند نحوه هزینهعلوم، تحقیقات و فناوری می

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

  کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.هزینه هشورای اسالمی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط ب مجلس

رذاری ( از منابع ورودی هر سال صندوق را نزد بانکهای تخصصی، سپرده۳۰۹درصد )شود دهبه صندوق توسعه ملی اجازه داده می ـ ۵۶ماده

های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در قال  تأمین سرمایه در رردش نماید. مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل با معرفی وزارتخانه

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

 .شودمی



ها از عوارض ها و دهیاری( از سهم شهرداری۶۰۹شود بیست درصد )ها( اجازه داده میها و دهیاریبه وزارت کشور )سازمان شهرداری ـ ۵۸ماده

آالت خدماتی و عمرانی شهرهای زیر ریرد، برای کمک و تأمین ماشینبر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می موضوع قانون مالیات

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

 .های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی رزارش کندر و کمیسیونریزی کشوو برنامه

 ـ ۵۹ماده

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

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

 رسد. ( این قانون به تصوی  می۶۱های علمیه از طریق سازوکار مندرج در ماده)پیشنهاد مراکز مدیریت حوزهاندازی و توسعه آن وجود دارد، بهراه

 شود. بینی مین بودجه سنواتی ذیل فصل آموزش درج و اعتبارات مربوطه پیشهمچنین برنامه احداث مراکز و مدارس علمیه در قوانی

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

 برخوردار هستند.

 :شودمکرر( قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می ۳۳عنوان یک تبصره به ماده)متن زیر به ـ ۷۲ماده

( ۸( قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده)۸دریافت و پرداخت هررونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده ) ـتبصره 

خالف مفاد این ماده در حکم تصرف  رب عمـومی باید در چهارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـررونه دریافت و پرداخت قانون محاسبات

حسابان و مدیران مالی حس  مورد مسؤول اجرای این حکم ربط، مدیران، ذیمقامات ذی غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسؤوالن و

 باشند.می

اند ولی صورت سمی، روحی و روانی شدهافراد و رزمندرانـی که در دوران دفاع مقـدس و حـوادث زمان انقالب اسالمی دچار آسی  ج ـ ۷۱ماده

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

ت پوشش بنیاد شهید و امور ایثاررران قرار ریرد و متناس  با میزان جانبازی، تحبا نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها مورد تأیید قرار می

 .ریرندمی

 :شودرسانی به ایثاررران به شرح زیر اصالح میقانون جامع خدمات ـ ۷۰ماده

با اولویت درصد جانبازی در سقف »حذف و عبارت « ( و باالتر۶۸۹بیست و پنج درصد )»( قانون عبارت ۱( ذیل بند)ز( ماده)۳( تبصره)۳الف ـ در بند)

 شود.جایگزین می« ه سنواتیبودج

( نسبت ۳۱۳۱کند: مبلغ تسهیالت مزبور به ازای هر واحد مسکونی در هرسال)از سال مکرر( قانون، فراز دوم به شرح زیر تغییر می ۱ب ـ در ماده )

( و بازپرداخت ۸۹چهاردرصد) رسد. نر  این تسهیالتتصوی  هیأت وزیران میبه سال قبل براساس نر  تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به

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

کارفرمایان و کشاورزان کارراههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت  ـ ۷۳ماده

باشند. اعتبار الزم بابت اجرای این حکم از آن میو اصالحات بعدی  ۳۱۲۳/۳۶/۳۲، مصوب سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کاررر دارند

« درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات»مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان  ۳۲۰۳۱۶( ردیف درآمدی ۶۰۹درصد )محل بیست

 .شودتأمین و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می



مجلس شورای اسالمی  ۳۱۴۶/۳۶/۳۳عمومی کشور مصوب  یها( قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه۲شرح زیر به ماده)یک تبصره به ـ ۷۰ماده

 :شودالحاق می

داری کل کشور( مکلف است اقتصادی و دارایی )خزانه( مذکور، وزارت امور ۰/۸۹ها از تأدیه نیم درصد)در صورت امتناع هر یک از شهرداری تبصره ـ

ها های عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریبر اساس فهرست اعالمی از طرف دبیر کل نهاد کتابخانه

ت بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت ( قانون مالیا۱۳( و )۱۴های کشور( و یا درآمد موضوع مواد)ها و دهیاری)سازمان شهرداری

 های عمومی همان شهر اقدام کند.به پرداخت آن در وجه کتابخانه

( ۳۰۹راز، به ازای مصرف هر مترمکع  راز طبیعی ده درصد ) شده ذیل عالوه بر دریافت نر دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین ـ ۷۵ماده

  داری کل کشور واریز کند.عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهها را بهوراک پتروشیمیاستثنای خ هبهای راز مصرفی ب

( وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله رازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، ۴۰۹الف ـ هشتاد درصد )

ه ربط هزینبرخورداری آنها از راز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیخیز، رازخیز و استانهایی که نفت

 شود. می

ربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات رازرسانی را از وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ـتبصره 

  نماید. محل منابع این بند جبران

و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات  ی( از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه ررمایش۶۰۹ب ـ بیست درصد )

ها در قال  ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان

  یابد.ریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور اختصاص میرنامهب

 .شود و مشمول مالیات نیستربط وزارت نفت محسوب نمیمنابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذی ـتبصره 

باشند و یا در فهرست وارذاری قرار رذاری میو یا در حال وا ه( قانون اساسی که وارذارشد۸۸شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم ) ـ ۷۷ماده

 ایثاررران تبعیت نمایند. هموظفند برای ایثاررران شاغل در زمان وارذاری، از قوانین و مقررات مربوط ب ریرند،ررفته و یا می

ه شرکت راه آهن جمهوری اسالمی رذاری در امر توسعه حمل و نقل ریلی، برذاران و حمایت از سرمایهمنظور جل  مشارکت سرمایهبه ـ ۷۶ماده

هررونه تعهد برای بودجه عمومی  های الزم از محل منابع داخلی خود بدون ایجادشود تا در مقابل اخذ تضمینها اجازه داده میایران و شهرداری

 از ابزار کمکهای فنی و اعتباریرذاری بخشهای غیردولتی در این بخش و استفاده سرمایه هدولت نسبت به تضمین اصل و سود تسهیالت مربوط ب

 .های مزبور اقدام کنندرذاریبرای اقتصادی کردن طرحهای مورد نظر و تضمین اثر نوسانات نر  ارز در سرمایه

 شود در صورت درخواست مالکان اعیانی نسبت به وارذاری قطعی زمینهای اجاره ای نود و نهبه وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می ـ ۷۸ماده

( درآمد حاصله از طریق ۳۰۰۹ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب خزانه واریز نماید. صددرصد )

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

 .رسدمصرف می

  شود:به دولت اجازه داده می ـ ۷۹ماده

های وارداتی اقدام نماید. منابع های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی، خارجی و نوشیدنیالف ـ نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی

به پیشنهاد سازمان مدیریت  شودخص میحاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و طی ردیفی که در قانون بودجه مش

پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندری و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی،  و برنامه ریزی کشور و تصوی  هیأت وزیران به منظور



یز اماکن ورزشی با اولویت مناطق های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهربط، پیشگیری از بیماریکمک به تشکلهای غیردولتی ذی

 .یافته و روستاها هزینه شودکمترتوسعه

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

شود به پیشنهاد های سنواتی مشخص میجهداری کل کشور واریز و طی ردیفی که در بوددرآمد حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه

ریزی کشور وتصوی  دولت به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای ناشی ازآن، بازتوانی سازمان مدیریت و برنامه

 ربط قرار ریرد.ی ذیخصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاههامصرف آن و توسعه ورزش بهو درمان عوارض حاصله از 

منظور نگهداری راههای کشور و تالش در جهت تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی به ـ۶۲ماده

جویی در مصرف سوخت، کاهش آالیندری خطوط، ناوران و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راههای کشور با هدف صرفه

 نعنوااستثنای مصارف بخش کشاورزی به( قیمت نفت راز)رازوئیل( به۶۰۹بیست درصد) ای،زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهمحیط

 .شودهای نفتی ایران محاسبه و دریافت میعوارض توسط شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

شود به نسبت ر قال  ردیفهایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص میکل کشور واریز و دداریمنابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه

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

 یابد.ریزی کشور اختصاص میبا سازمان مدیریت و برنامه

منظور احداث و توسعه ای استان را به( از سرجمع کل اعتبارات و تملک دارایی سرمایه۳۹درصد)ریزی و توسعه استان یکامهشورای برن ـ۶۱ماده

 .های مقاومت بسیج اختصاص دهدو تجهیز به پایگاههای حوزه

سازمان صدا و سیما در مدت تلویزیونی کشور توسط  یهادولت مکلف است برای رسترش، تکمیل و پوشش کامل دیجیتالی شبکه ـ۶۰ماده

 .بینی اعتبار الزم در قوانین بودجه سنواتی اقدام کندزمان ششساله، نسبت به پیش

نی بیالتفاوت آن هر سال در بودجه سنواتی پیشدولت مکلف است؛ بدهی خود به کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح را با احتساب مابه ـ۶۳ماده

 .نماید

امتیاز تعیین و  ۳۸۰انداز کارکنان دولت )سهم دولت( امتیاز و حساب پس ۲۸۰۰های اجرائی، کمک هزینه فوت و ازدواج هدر کلیه دستگا ـ۶۰ماده

 .شودپرداخت می

های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی ـ۶۵ماده

وزیران ساالنه توسط هیأت ( قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود۸ها موضوع ماده)یردولتی، بانکها و بیمهمؤسسات عمومی غ

پذیر است. در اصالحیه بودجه ساالنه عناوین مذکور، شود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانتعیین می

ی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان افزایش پرداخت نقد

مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر و مدیران و اعضای هیأت

 های قانونی منظورشده درسقف بودجه مصوب ساالنه دستگاههای مذکور ممنوع است. وه بر پرداختیا تصریح نام است، عال

طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی و تأیید وزارت شود بهمیهای وابسته به آن اجازه داده های کشور و سازمانبه شهرداری ـ۶۷ماده

ها شود اوراق مشارکت با تضمین خود و تعهد پرداخت اصل و سود توسط شهرداریواتی تعیین میکشور تا سقف مبالغی که در قوانین بودجه سن

 با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر نمایند.

از قتل یا جرح  های مالی مانند دیه و امثال آن که ناشیمنظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیالت به زندانیان نیازمند در محکومیتبه ـ۶۶ماده

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



دیه و کمک یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدری به امور الحسنه بانکها اختصاص میشود از محل وجوه قرضقوانین بودجه ساالنه تعیین می

نامه اجرائی پرداخت تسهیالت مذکور توسط وزارت دادرستری و ستاد ریرد تا با نظارت وزارت دادرستری اقدام کند. آیینبه زندانیان نیازمند قرار می

 .رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیالت اعطائی این ماده اقدام نمایدتصوی  هیأت وزیران میشود و بهدیه تهیه می

( قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت ۱۰ام )منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیبه ـ۶۸ماده

مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان 

فقیه وجود دارد موظف به اند، به استثنای مواردی که اذن ولیدستگاههای اجرائی که تا زمان تصوی  این قانون مالیات پرداخت نکردهامام و سایر 

جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش باشند، منابع حاصله صرفاً پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می

  رسد، هزینه نماید.ای که به این منظور تهیه و به تصوی  هیأت وزیران مینامهیرد تا براساس آیینرقرار می

خانوارهای تحت پوشش خود تمام یا بخشی از حق بیمه سهم  هتواند از محل منابع قابل پرداخت بکمـیته امداد امام خمینی )ره( میـ ۶۹ماده

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

 .عضو خانواده باشند، پرداخت نماید

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار  ـ ۸۲ماده

در استقرار تأسیسات  یکشور متناس  با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به منظور رعایت پراکندر حنیروهای مسلح در سط

های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران های مراکز نظامی و کارخانهحساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادران

 .ای مسلح اقدام نمایدپس از تصوی  فرماندهی کل نیروه

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

شده بازپرداخت منتقل ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات الزم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن

 شود.می

های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطالعات مکلفند، نسبت به تأمین آب، برق، راز و امکانات مخابراتی شهرکها و نواحی وزارتخانه ـ ۸۱ماده

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

 .کنند

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

بانک عامل رذشته و سال از تاریخ واریز به حساب شده و یارانه سود تسهیالتی را که حداکثر یکوجوه ادارهکلیه بانکها موظفند مانده ـ ۸۰ماده

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

تجارت و جهادکشاورزی ریزی کشور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و ای مرک  از رئیس سازمان مدیریت و برنامهواریز کنند. به کمیته

ریزی کشور برای اجرای شود وجوه الزم را از طریق سازمان مدیریت و برنامهکل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده میو رئیس

و یا پرداخت  ربططرحهای کشاورزی و منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت و یا افزایش سرمایه بانکهای دولتی پس از تصوی  مرجع قانونی ذی

شده جهت توسعه و تبدیل زمینهای شیبدار به باغات مثمر، توسعه عملیات آبخیزداری، جنگلکاری، احیای جنگلها و توسعه عملیات آب وجوه اداره

 .و خاک کشاورزی اختصاص دهد

فرادی که به عنوان کاررر یا تحت هر عنوان صندوق تأمین اجتماعی موظف است کاررزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر ا ـ ۸۳ماده

باشند را پس از واریز حق بیمه سهم کاررر توسط کاررزار و پیمانکار )کاررر( و تا زمان فروش سهام دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و می

تعاون،  های ارتباطات و فناوری اطالعات،وزارتخانه مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت

کل کشور مرتبط با کاررزاران  ۳۱۳۳( قانون بودجه سال ۲۸) دکار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکالت اجرای بن



رارداد مستقیم با کاررران، پیمانکاران و کاررزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی )شرکت مخابرات ایران( مکلف به استمرار بیمه و ق

 .باشندروستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می

به نحوی از انحاء وابسته به شرکتهای دولتی و غیردولتی که  هناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیر ـ ۸۰ماده

 عالی کار بیشتر نباشد.باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب ساالنه شوراینهادهای عمومی غیردولتی می

یأت ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیأت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای موظف ه

 عالیجز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورایشده فوق و اعضای غیرموظف بهغیر از حقوق و مزایای تعیینمدیره به

 کنند.رونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمیکار برای هرماه بیشتر نیست، هیچ

 :شود( قانون مالیاتهای مستقیم الحاق می۳۱۳) متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند )ح( ماده ـ ۸۵ماده

( قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۸هایی که توسط شع  تحقیق موضوع ماده)مفاصاحساب ـتبصره 

کشور ارائه شود، برای برخورداری از به سازمان امور مالیاتی شود ارر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه صادر شده یا می ۳۱۲۱/۳۰/۶

 .شودمنزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میهررونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به

شود، به سازمان امور مالیاتی ارائه  ۳۱۳۸همچنین در مورد سالهای قبل از ابالغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 

 منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.به

قانون الحاق موادی »به « و اصالحات بعدی آن ۳۱۴۸قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب »عنوان  ـ ۸۷ماده

 .یابدتغییر می(« ۳به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )

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

 به تأیید شورای نگهبان رسید. ۳۱۳۱/۳۶/۲شورای اسالمی تصوی  شد و در تاریخ 

 رئیس مجلس شورای اسالمی ـ علی الریجانی

  

   

 

 
 

 

 


