
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين 
    -1ماده 
 آل آشور موضوع 1262قانون بودجه سال ) 90(تبصره ) الف(هاي مذآور در بند   نصاب–الف 

در هزار تغيير ) 50(در هزار به ) 20(در هزار و از ) 30(در هزار به ) 15(تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از 
 .يابد مي
 تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيالت بانكي و تأمين –بصره ت

صنعتي، آشاورزي، (هاي توليدي  در هزار و براي بخش) 2(هاي ايثارگران  اجتماعي به تعاوني
امور (هاي فرهنگي  و مؤسسات آموزشي غيرانتفاعي و فعاليت) معدني، مسكن و ساختمان

 .شود در هزار تعيين مي) 5) (ث تاالرهاي نمايشسازي و احدا فيلم
قانون بودجه سال ) 90(تبصره ) چ(هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند   آليه مبالغ هزينه–ب 

 .يابد  آل آشور به دو برابر افزايش مي1262
) 77(تبصره ) ه(و ) د(و ) ج(و ) ب(و ) الف( آليه مبالغ حق الثبت قابل وصول موضوع بندهاي –ج 

 .شود افزايش داده مي%) 50( آل آشور به ميزان پنجاه درصد 1262نون بودجه سال قا
 به 1310 قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب تيرماه 15 حق الثبت عالمت موضوع ماده –د 

 : ترتيب ذيل دريافت خواهد شد 
زده هزار  حق الثبت اظهارنامه عالمت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوا-1

 .ريال) 12000(
حق الثبت اظهارنامه عالمت براي متقاضيان غيرايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار  -2

 .ريال) 100000(
 حق الثبت عالمت قطع نظر از عدد طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعًا بيست و -3

 .ريال) 28000(هشت هزار 
دد طبقات محصول براي متقاضيان غيرايراني مقطوعٌا يك  حق الثبت عالمت قطع نظر از ع-4

 .ريال) 1200000(ميليون و دويست هزار 
 براي هر ضقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان -5

 .ريال) 5000(ايراني عالوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت عالمت پنج هزار 
حصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان  براي هر طبقه م-6

 .ريال) 30000(هزار  غيرايراني عالوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت عالمت سي
 حق الثبت معامالت و انتقاالت مربوط به عالمت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمي -7

 .خواهد بود
 : قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد11تي موضوع ماده  حق الثبت پملپ دفاتر تجار-ه
 حق الثبت پلمپ به ازاء هر يك صد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه -1

 .ريال) 3500(هزار و پانصد 
قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه ) 54(موضوع ماده ) ب( درآمد صندوق -2
ريال آه به حساب اداره آل ) 1500(ر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك هزار و پانصد  به ازاء ه1318

 .شود تصفيه امور ورشكستگي واريز مي
 .شود  آسر يكصد صفحه دفتر يك صد محاسبه مي-3
نامه   قانون ثبت عالئم و اختراعات و آئين43 و 41 و 34 و 32 حق الثبت اختراعات موضوع مواد -و

 آل آشور 1353 و بودجه سال 1352 قانون بودجه اصالحي سال 56 تبصره اجرايي قانون اصالح
نامه اصالحي قانون ثبت عالئم و اختراعات به شرح زير تعيين   آئين66 و 47 و مواد 18/9/1365مصوب 
 : شود  مي

 حق الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غيرايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج -1
 .ريال) 35000(هزار 
حق الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده سال اول عالوه بر حق الثبت اظهارنامه  -2

 .ريال) 20000(دويست هزار 
 حق الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده ساله دوم عالوه بر حق الثبت اظهارنامه -3

 ريالو) 550000(پانصد و پنجاه هزار 



مالت و انتقاالت مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمي  حق الثبت معا-4
 .خواهد بود

 .ريال) 40000(ها چهل هزار   وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غيرايراني-5
 ريالو) 45000(ها چهل و پنج هزار   حق الثبت هر تغيير در اختراع براي غيرايراني-6
 ريالو) 50000(يله ارث مقطوعٌا پنجاه هزار  حق الثبت انتقال اختراع وس-7
نامه اجرائي قانون اصالح  قانون ثبت و آئين) 121( حق الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده –ز 
 18/9/1365 آل آشور مصوب 1353 و بودجه سال 1352قانون بودجه اصالحي سال ) 56(تبصره 

ه ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار مجلس شوراي اسالمي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه ب
 .ريال) 40000(

تبصره ) ت( و بند 18/10/51الحاقي قانون ثبت مصوب ) 150(هزينه تفكيك موضوع ماده  –ح 
 .ريال) 200( آل آشور به قرار هر ده هزار ريال 1362قانون بودجه سال ) 90(

 رسمي و آانون سردفتران و قانون دفاتر اسناد) 50(قانون ثبت و تبصره دو ماده ) 124( ماده -ط
 .شود شرح زير اصالح مي به 1354دفتر ياران مصوب تيرماه 

 براي ثبت اسنادي آه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ -1
 .ريال وصول خواهد شد) 50000(پنجاه هزار 

 . ريال200جه معامله  حق الثبت قبخ يا اقاله معامالت با اقرار به وصول قسمتي از و-2
 .ريال) 1000(شود هر تصديق يك هزار   براي تصديقاتي آه از اداره ثبت گرفته مي-3
 ريالو) 500( براي المثني سند مالكيت عالوه بر بهاي دفترچه پانصد -4

 : شود  قانون ثبت به شرح زير اصالح مي) 132( ماده –ي 
 .ريال) 500( براي تصديق صحت هر امضا مقضوعًا پانصد -1
قانون ثبت به ) 61( تعريفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده -2

 .اي خواهد بود آه به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد نامه موجب آئين
مبلغ مورد %) 5(قانون ثبت پنج درصد ) 131( حق االجراي اسناد الزم االجرا موضوع ماده –ك 

 .شود اجرا تعيين مي
نامه اصالحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن  آئين) 10( حق حراج موضوع ماده –ل 
 : گردد   به شرح زير تعيين مي21/12/1331مصوب 
 %)6( در اموال منقول شش درصد -1
و از ده هزار و يك %) 6(ريال شش درصد) 10000( در اموال غيرمنقول از يك ريال تا ده هزار -2

 %).4(ريال به باال چهار درصد ) 10001(
بماخذ %) 10(ريال مبلغ فروش ده درصد ) 100000( دستمزد چوب زن حراج تا يك صد هزار -3

 .حق صدي صد وصولي
ريال ) 200000(ريال تا دويست هزار ) 100001(دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك  -4

 .اخذ حق حراج صدي صد وصوليمبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال يك شصم بم
ريال به باال نسبت به مازاد دويست ) 200000(چوب زن حراج از دويست هزار و يك  دستمزد -5
 .ريال يك صدم بماخذ حق حراج صدي صد وصولي) 200000(هزار 

 90تبصره ) ب(اصالحي قانون ثبت و بند ) 128( حق الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده –م 
ريال در ماه تعيين ) 250( آل آشور براي هر بسته ممهور دويست و پنجاه 1362 سال قانون بودجه

شود و براي اسناد و اوراقي آه به طور دائم به ادارات  آه حق الوديعه شش ماه قبٌال دريافت مي
 .شود شود معادل حق الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبٌال دريافت مي ثبت امانت داده مي

) ت(و ) ب( قانون ثبت و بند )130(و ) 129(ت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد  حق الثب–ن 
ريال و ) 250( براي اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه 1362قانون بودجه سال ) 90(تبصره 

 .شود ريال تعيين مي) 150(براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه 
قانون ثبت آٌال به ازاء هر ) 119(و ) 12(و ) 11( موضوع مواد  براي ثبت ملك در دفتر امالك–س 

مالك محاسبه حق الثبت امالك، حداقل قيمت . شود ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي
 .اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود اي و در نقاطي آه قيمت منطقه منطقه



ن ماده در مورد امالك، ارزش معامالتي اعالم شده توسط  مبناي وصول حق الثبت موضوع اي–ع 
باشد و در نقاطي آه ارزش معامالتي تعيين نشده باشد طبق برك  وزارت امور اقتصادي و دارائي مي

 .ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود
و هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي  اين قانون و تبصره) 2(و ) 1(هاي مقرر در موارد   تعرفه–ف 

هايي است آه در موارد ديگر قانون ثبت اسناد و امالك و ساير قوانين مقرر  تمام اضافات و جريمه
نسبت به موارد مقرر در اين قانون بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون 

خواهد شد و گونه حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري بهر عنوان دريافت ن هيچ
 .شود اين قانون لغو مي) 2(و ) 1(مقررات مغاير با مواد 

 در هزار )15( سازمان ثبت اسناد و امالك آشور مكلف است عالوه بر وصول معادل -2ماده 
 و 1310قانون اثالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و اآالم مصوب سال ) 3(مذآور در ماده 

 در هزار نيز بر مبناي 35 مجلس شوراي اسالمي، معادل 31/4/1365اصالحات بعدي آن مصوب 
 .تعيين شده در ماده مذآور دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي %) 5/3( معادل سه و نيم درصد –الف 
شود در اختيار  ودجه هر سال منظور ميخدمات ثبتي از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون ب

سازمان ثبت اسناد و امالك آشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب 
 .نيروي انساني هزينه شود

  عالوه بر رقم درآمد مذآور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم -ب 
افزايش درآمد %) 50(ريال در هر ماه، معادل پنجاه درصاد ) 80000000000(مبلغ هشتاد ميليارد 

حداآثر . شود وصولي مذآور از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
اي آه با سازمان برنامه و  نامه ريال در سال براساس موافقت) 5000000000(تا مبلغ پنج ميليارد 
گيرد تا به منظور تدارك  ، در اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك آشور قرار ميشود بودجه مبادله مي

واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آنكه جمع مبالغي آه از 
افزايش درآمد وصولي مذآور %) 50(شود از پنجاه درصد  محل اين اعتبار تا پايان هر سال هزينه مي

 .مايدتجاوز نن
قوه قضائيه موظف است آليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير  -3ماده 

 : را دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد 
 در هر مورد آه در قوانين حداآثر مجازات آمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تمزيري -1

ن پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي باشد از اي موضوع تخلفات رانندگي مي
 .شود ريال صادر مي) 1000000(ريال تا يك ميليون ) 70001(از هفتاد هزار و يك 

حداآثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن آمتر از اين باشد دادگاه مخير  هرگاه -2
ريال تا سه ) 70001(ز هفتاد هزار و يك است آه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي ا

 .ريال بدهد) 3000000(ميليون 
 در صورتي آه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري -3

 . جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد
ئي عالوه بر حقوق مقرر مستلزم  تقديم دادخواست و درخواست تعقيب آيفري به مراجع قضا-4

 . باشد ريال مي) 1000(الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار 
تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يك هزار  -5

 .ريال خواهد بود) 1000(
هاي حل اختالف   هيأتها و  بهاي اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاه-6

ريال تعيين ) 100(شود هر برگ يكصد  موضوع قانون آار آه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي
 . گردد مي

) 10000000(اداره آل تصفيه و امور ورشكستگي تا مبلغ ده ميليون " الف" درآمد صندوق -7
و %) 8(ريال هشت درصد) 200000000(و نسبت به مازاد آن تا بيست ميليون %)9(ريال نه درصد 

 .شود دريافت مي%) 7(مازاد آن هفت درصد 
 .گردد مي درآمد صندوق ب اداره آل تصفيه و امور ورشكستگي تثبيت -8



ريال و هزينه ) 1000( هزينه گواهي امضا مترجم توسط دادگستري براي هر مورد يكهزار -9
نه پملم گواهي صحت ترجمه يا پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمي دادگستري و هزي

 .شود ريال تعيين مي) 2000(مطابقت رونوشت و تصوير يا اصل در هر مورد دو هزار ريال 
 هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آن در هر سال به شرح زير تعيين و در -10

 .گردد موقع صدور يا تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطاق مي
 .ريال) 100000(يكصد هزار ) 1(ه وآالت درجه  پروان–الف 
، آارگشائي مقيم مرآز استان )2(  پروانه مترجم رسمي، آارشناس رسمي، وآالت درجه -ب 

 ريالل) 50000(در هر مورد پنجاه هزار 
 .ريال) 40000(چهل هزار ) 3( پروانه وآالت درجه –ج 
 ريالو) 20000( پروانه  آارگشائي در ساير شهرستانها بيست هزار –د 
 . ريال) 10000( پروانه وآالت اتفاقي در هر مورد ده هزار -ه

 تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ دو هزار -11
 .ريال خواهد بود) 2000(

 .گردد  هزينه دادرسي به شرح زير تعيين آه براساس آن تمبر الصاق و ابطال مي-12
 مرحله بدوي  –الف 

ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم ) 100000000(دعاوني آه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون 
ريال، به نسبت مازاد بر آن دو ) 100000000(ارزش خواسته و بيش از مبلغ ده ميليون %) 5/1(درصد 
 .ارزش خواسته%) 2(درصد 

%) 3(ا غيابًا صادر شده باشد سه درصد  مرحله تجديد نظر و اعتراض به حكمي آه بدوًا ي–ب 
 .به نسبت ارزش محكوم به

 :  مرحله تجديد نظر در ديوانالي آشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث بر حكم –ج 
ارزش %) 3(ريالي باشد سه درصد ) 10000000( احكامي آه محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون -

 . ارزش محكوم بد%) 4(افي چهار درصد محكوم به و مازاد بر آن به نسبت اض
نظر صالحيت ارزش خواسته   در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول از نقطه-

لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق . نمايد همان است آه خواهان در دادخواست خود تعيين مي
 .زينه دادرسي پرداخت شودارزش معامالتي امالك در هر منطقه تقويم و براساس آن ه

 هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تأمين دليل و تأمين خواسته در آليه -13
 .شود ريال تعيين مي) 5000(هزار  مراجع فضائي مبلغ پنج

 در صورتي آه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد -14
شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته  مبر الصاق و ابطال ميريال ت) 2000(مبلغ دو هزار 

و صدور حكم دريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخص 
 .نمايد

 .شود ريال تعيين مي) 500( هزينه اجراي موقت احكام در آليه مراجع قضائي پانصد -15
ر از قرارهاي قابل تجديد نظر در دادگاه و ديوانعالي آشور يك هزار  هزينه درخواست تجديدنظ-16

 .شود ريال تعيين مي) 1000(
ها و ديوان عدالت اداري و ساير مراجع   هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه-17

ه به ريال تعيين آ) 200(قضائي و گواهي صادره از دفاتر آليه مراجع مذآور در هر مورد دويست 
 .شود صورت تمبر الصاق و ابطال مي

 .شود ريال تعيين مي) 1000(هزينه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه در هر مورد يك هزار  -18
ريال يك ) 1000000( هزينه شكايت آيفري عليه صادر آننده چك بالمحل تا مبلغ يك ميليون -19

ريال و ) 3000(ريال سه هزار ريال ) 10000000(ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ) 1000(هزار 
 .شود هزار ريال تعيين مي) 10000(ريال ده ) 10000000(مازاد بر ده ميليون 

ريال و براي ) 1000( هزينه صدور گواهي عدم سؤ پيشينه آيفري براي نسخه اول يك هزار -20
 .شود ريال تعيين مي) 200(هاي بعدي دويست  نسخه
ريال تعيين ) 10000( در مرحله تجديد نظر از احكام آيفري ده هزار  هزينه دادرسي-21
 .شود مي



اجاره بهاي يك ماهه و هزينه %) 30( هزينه اجراي احكام تخليه اعيان متساجره سي درصد -22
) 10000(اجراي احكام دعاوي غير مالي و احكامي آه محكوم به آن تقويت نشده است از ده هزار 

هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع . باشد ريال به تشخيص دادگاه مي) 50000 (ريال تا پنجاه هزار
 .غيردادگستري در داگستري به مأخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد

هاي دولتي و مؤسسات عمومي و نهادهاي انقالب از معافيت   در مواردي آه دستگاه-23
نچه حكم به نفع آنها صادر شده باشد قانوني پرداخت هزينه دادرسي استفاده آرده باشند چنا

ها مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي آه مقصر باشد  دادگاه
 .وصول و به حساب درآمدهاي داگستري به خزانه واريز نمايند

وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي آشور، از %) 50(معادل پنجاه درصد 
شود در اختيار داگستري قرار  اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميمحل 
هاي جاري و احداف خريد، تجهيز و تعمير  گيرد تا منحصرًا به منظور تأمين آسري هزينه مي

ها و ايجاد و توسعه تشكيالت فضائي براساس  هاي دادگستري در مرآز و شهرستان ساختمان
 .هائي آه با سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد نامه موافقت

  -4ماده 
ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و   آليه وزارتخانه–الف 
سهام آنها متعلق به دولت %) 100(هائي آه صددرصد  هاي تابعه قوه قضائيه و شرآت دستگاه

اي وزارت آار و امور  آموزش و پرورش، سازمان آموزش فني و حرفهاست مكلفند حسب نياز وزارت 
ها و مؤسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و پنج  اجتماعي و دانشگاه

آالت و قطعات  ارزش ريالي، از ماشين%) 5(و پنج درصد %) 10(، ده درصد %)10(، ده درصد%)25(
هاي آموزش و  سوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارتخانهيدآي و اثاثيه اداري وسائط نقليه فر

هاي مزبور قرار داده  پرورش و فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان
قطعات يدآي مذآور اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد آالت و  و سپس نسبت به فروش بقيه ماشين

هاي دولتي به حساب   به درآمد عمومي آشور و در مورد شرآتها و مؤسسات دولتي وزارتخانه
مبالغ واريزي فوق از %) 50(معادل پنجاه درصد . درآمد شرآت مربوط ؟؟؟ خزانه واريز خواهد شد

ها و  شود در اختيار وزارتخانه محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
آالت و خريد قطعات يدآي هزينه  گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين مؤسسات دولتي مربوط قرار مي

هاي امور اقتصادي و دارايي، آموزش  نامه  اجرايي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه آيين. شود
و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي،  بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آار و امور اجتماعي و 

 . تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدسازمان برنامه و بودجه به
هاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش   وزارتخانه–ب 

آار و امور اجتماعي و سازمان بهزيستي مكلفند اي وزارت  پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه
گذاري نموده  سازي و شمارهآالت و قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و باز ماشين

و مورد استفاده قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات اقدام و وجوه حامل را به درآمد 
 .عمومي آشور واريز نمايند

مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه %) 100(معادل صددرصد
هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش  تيار وزارتخانهشود حسب مورد در اخ هر سال منظور مي

اي و سازمان بهزيستي  عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه
اي و تجهيز  هاي علمي و فني و حرفه قرار خواهد گرفت تا جهت خودآفايي، بهبود و ارتقاي آموزش

 .واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايند
 شود   اجازه داده مي-5ماده 
هاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را با  ها و مؤسسات دولتي، ساختمان وزارتخانه -1الف 

معادل . رعايت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايند
ن بودجه هر سال مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانو%) 100(صددرصد 
ها و مؤسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا  شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه منظور مي

 .هاي مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند جهت احداث ساختمان



ها و مؤسسات دولتي اراضي و مستغالت خود را آه از لحاظ محل استقرار يا به   وزارتخانه–ب 
باشند با آسب مجوز از هيأت وزيران و رعايت مقررات  برداري مناسب نمي ي بهرهداليل ديگر برا

معادل . مربوط به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايند
مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال %) 100(صددرصد

ها و مؤسسات دولتي مربوط  أت وزيران حسب مورد در اختيار وزارتخانهشود با تصويب هي منظور مي
ها و تأسيسات الزم متناسب با نياز  قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اراضي و ايجاد ساختمان

 .هاي مذآور به مصرف برسد دستگاه
 وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مكلف است پس از آسب –ج 

ها و ساير اماآن آه در  جوز از مقام معظم فرماندهي آل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانم
و قرارگرفتن در محدوده خدمات شهري از ) پس از اثبات مالكيت(تملك يا تصرف قانوني آنها بوده 

 .طريق مزايده اقدام نمايد
مالكيت اراضي اقدام سازمان ثبت اسناد و اآالم آشور موظف است نسبت به صدور سند 

آميسيون . از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايد%) 20(نموده و تنها بيست درصد 
ها موظفند  قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري) 5(موضوع ماده 

وز ساخت اقدام هاي مناسب و همچنين صدور مج نسبت به تغيير آاربري اين قبيل اراضي به آاربري
 .نمايند

وجوه واريز شده از محل اعتباري %) 100(داري آل واريز و صددرصد  حاصله تمامًا به خزانهدرآمد 
شود تخصيص يافته تلقي و در اختيار  بيني مي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش

 آل نيروهاي مسلح در امر هاي مصوب ستاد گيرد تا در قالب طرح ستاد آل نيروهاي مسلح قرار مي
هاي سازماني و پرداخت ديون براساس اولويت تعيين شده  ها و مراآز نظامي و خانه ساخت پادگان

 .از طرف مقام معظم فرماندهي آل قوا هزينه شود
شود وجوه حاصل از ارائه خدمات ناشي از   به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي-6ماده 
هاي تربيتي را به درآمد  هاي پرورشي، اردوگاه نري، ورزشي و توليدي آانونهاي فرهنگي، ه فعاليت

مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين %) 100(معادل صددرصد . عمومي آشور واريز نمايد
شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي  ميمنظور در قانون بودجه هر سال منظور 

ها و توسعه و  الذآر و ورزشگاه هاي فوق ها و آانون ري و بازسازي و تجهيز اردوگاهتعمير و نگهدا
 .هاي فرهنگي، هنري و ورزشي هزينه نمايد گسترش فعاليت

هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش  آيين نامه اجرايي اين ماده شامل تعرفه
 .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 : شود  وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي به -7ماده 
هاي قديمي و غيرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها به   مدارس و ساختمان–الف 

 .فروش رسانده و يا مناسب با آاربري منطقه تبديل به احسن نموده و به فروش برساند
نمايد جهت  تفاده نميهايي آه از آنها اس  اماآن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصت–ب 
 .برداري آموزشي از طريق انعقاد قرارداد به طور موقت واگذار نمايد بهره

معادل . شود درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي
مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال %) 100(صددرصد 
ود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي و ش منظور مي

ها جهت  راهنمايي تحصيلي و متوسطه و بازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانك
هاي مذآور در اين ماده آه  آن دسته از ساختمان. هاي آموزشي، به مصرف برساند خريد ساختمان

درمالكيت آموزش و پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش 
 .رسد مي

 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي -8ماده 
 : مالياتي ذيل 

 . ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي–الف 
 . ماليات بردرآمد مشاغل–ب 
 .ليات نقل و انتقاالت و سرقفلي ما–ج 



 . ماليات تعاون ملي–د 
 . ماليات بردرآمد مستعالت–ه 
 . ماليات بر جمع درآمد–و 

از مجموع افزايش درآمد %) 5(شود معادل پنج درصد  منظور ميآه به درآمد عمومي آشور، 
محل اعتباري آه بيني شده در قانون بودجه آل آشور سال مربوط از  حاصله را نسبت به مبالغ پيش

رسد براي خريد تجهيزات مورد  بيني و به تصويب مي به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش
افزايش وصولي %) 5(اعتبار مزبور به ميزان پنج  درصد. نياز و تشويق آارآنان مربوط، هزينه نمايد

ني شده در قانون بودجه بي الذآر نسبت به يك دوازدهم مبالغ پيش ماهانه درآمدهاي مالياتي فوق
شود مشروط بر آنكه جمع مبالغي آه از محل اين  آل آشور سال مربوط تخصيص يافته تلقي مي
) 12(مجموع افزايش وصولي %) 5(گيرد از پنج درصد  اعتبار تا پايان هر سال مورد استفاده قرار مي

 .ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز ننمايد
هاي اقتصادي و فني ايران مجاز است معادل يك درصد  و آمكگذاري   سازمان سرمايه-9ماده 

هاي خارجي دولت جمهوري اسالمي ايران را آه توسط آن  گذاري سود حاصل از سرمايه%) 1(
شود از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون  سازمان وصول و به درآمد عمومي آشور واريز مي

ها را به  گذاري وري اينگونه سرمايه ه افزايش سطح بهرهشود در اموري آ بودجه هر سال منظور مي
همراه دارد و نيز تشويق آارآنان و آساني آه به نحوي در امر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد 

 .گذاري و يا تحميل و وصول سود مذآور فعاليت مؤثري دارند، هزينه نمايد سرمايه
گمرآي و سود بازرگاني آه از حقوق %) 2( گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد -10ماده 

شود را از محل اعتباري آه به همين منظور  توسط گمرك وصول و به درآمد عمومي آشور واريز مي
شود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه  بيني مي در قانون بودجه هر سال پيش

پنج درصد . غيب آارآنان هزينه نمايدگمرآات آشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و تر
 .گيرد فوق در اختيار مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار مي%) 2(از دو درصد %) 5(

 : شود   به وزارت امور خارجه اجازه داده مي-11ماده 
هاي قديمي و غيرقابل استفاده و  آنسولي وجوه حاصله از فروش ساختمان درآمدها –الف 
مبالغ %) 100(ر احتياج خود را به حساب درآمد عمومي آشور واريز و معادل صددرصد مازاد س

واريزي فوق به حساب درآمد عمومي آشور از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر 
شود در اختيار وزارت امور خارجه قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه متبادله با  سال منظور مي

هاي مورد نياز وزارت امور خارجه  مان برنامه و بودجه جهت خريد و يا احداث و يا تجهيز ساختمانساز
 .و تجهيزات مربوط به خارج از آشور به مصرف برسد

هاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود در خارج   وجوه حاصله از فروش اتومبيل–ب 
 .يران واريز نمايداز آشور را به بانك مرآزي جمهوري اسالمي ا

بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب 
 .درآمد عمومي آشور واريز آند

معادل وجوه واريزي اين سند از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال 
هاي جديد در خارج از  تا جهت خريد اتومبيلشود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت  منظور مي

 .آشور به مصرف برسد
 گزارش اقدامات مربوط هر چهار ماه يك بار از طريق سازمان برنامه و بودجه به –ج 

هاي سياست خارجي برنامه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه  آميسيون
 .خواهد شد
 : شود  اسالمي اجازه داده مي به وزارت فرهنگ و ارشاد -12ماده 
هاي قديمي و غيرقابل استفاده و دور از دسترس عموم   وجوه حاصل از فروش ساختمان–الف 

مردم و مازاد بر احتياج رايزنيهاي فرهنگي خود را در خارج از آشور به حساب بانك مرآزي جمهوري 
لف است معادل ريالي وجوه ارزي بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مك. اسالمي ايران واريز نمايد

مبالغ واريزي فوق، از %) 100(معادل صددرصد . مزبور را به حساب درآمد عمومي آشور واريز آند
شود، در اختيار وزارت فرهنگ  محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي



هاي فرهنگي  هاي رايزني جهيز ساختمانگيرد تا براي خريد يا احداث يا ت و ارشاد اسالمي قرار مي
 .مورد نياز در خارج از آشور به مصرف برساند

هاي  هاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل رايزني  وجوه حاصل از فروش اتومبيل–ب 
بانك مرآزي جمهوري اسالمي . فرهنگي را به حسا بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز نمايد

 .ت معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد عمومي آشور واريز آندايران، مكلف اس
واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور معادل وجوه 

هاي جديد در خارج از آشور  شود، در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيل مي
 .به مصرف برسد

هايي  شود بر مبناي تعرفه  به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي-12ماده 
ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص  رساند براي آزمايش فرآورده آه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي

هاي بيولوژيك ساخت  ها و قطعات وارداتي و ساخت آشور و فرآورده طبي و آنترل آيفي دستگاه
مبالغ %) 100(معادل صددرصد . درآمد عمومي آشور واريز نايدخل حق آزمايش دريافت و به دا

شود در اختيار  واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
هاي مرجع تشخيص  اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت تأسيس، تكميل و توسعه آزمايشگاه

 .زينه نمايدطبي ه
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدور هر دفترچه بيمكه -14ماده 

ريال ) 250(درماني مشمولين قانون تأمين خدمات درماني مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه 
ن بابت ريال از بيمه شدگان دريافت و همچني) 1000(و بابت صدور هر دفترچه المثني مبلغ يك هزار 

ريال آسر و به ) 10(هاي مذآور از صورت حساب پزشكان مربوط مبلغ ده  هر نسخه مصرفي دفترچه
مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به %) 100(معادل صددرصد . درآمد عمومي آشور واريز نمايد

رار خواهد گرفت  مزبور ق شود در اختيار وزارتخانه همين منظور در قانون بودجه سال مربوط منظور مي
 .هاي درماني مذآور هزينه نمايد هاي بيمه تا جهت تهيه آاغذ و چاپ دفترچه

شود درآمدهاي حاصل از فروش   به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي-15ماده 
هاي خون و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد معادل  فرآورده

ريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور صددرصد مبالغ وا
هاي تحقيقاتي، توليدي، و خريد  گيرد تا جهت هزينه شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي مي

 .قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن سازمان به مصرف برسد
سازي رازي اجازه داده  قيقات و واآنس و سرم به انستيتو پاستور ايران و مؤسسه تح-16ماده 

هاي  ها و ساير فرآورده ها و واآسن شود معادل آليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرم مي
توليدي و بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني آه به حساب درآمد عمومي آشور واريز 

شود، دريافت و  قانون بودجه هر سال منظور مينمايد، را از محل اعتباري آه به همين منظور در  مي
 .به مصرف برساند

شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين   به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي-17ماده 
هاي قديمي پراآنده و غيرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد  مستغالت و ساختمان

 .ز نمايدحاصل را به درآمد عمومي آشور واري
مبالغ واريزي حاصل از فروش واحدهاي توليدي و خدماتي موضوع %) 100( معادل صددرصد -الف

شود در اختيار  اين ماده از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
هزينه هاي صنايع روستايي و عشايري  وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح

 .گردد
هاي قديمي  مبالغ واريزي حاصل از فروش مستغالت و ساختمان%) 100( معادل صددرصد –ب 

پراآنده و غيرقابل استفاده موضوع اين ماده از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر 
 و يا تهيه شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث سال منظور مي

هاي غيرقابل استفاده خارج از تهران آن وزارت  هاي ضروري اداري و يا نوسازي ساختمان ساختمان
 .هزينه شود

شود درآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود   به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي-18ماده 
و خدماتي و همچنين هزينه واحدهاي توليدي . را وصول و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد



درآمدهاي موضوع اين ماده از محل %) 90(هاي عشايري معادل نود درصد  گردان تعاوني تنخواه
 .شود، پرداخت خواهد شد اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

م براي اجراي شود به منظور برقراري تسهيالت الز  به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي-19ماده 
ها و ساير منابع مالي و  بخش راه و ترابري از طريق مشارآت بانكهاي عمراني  قانون احداث پروژه

هاي آشور را دريافت و به درآمد  ، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبان24/8/1366پولي آشور مصرب 
 همين منظور در قانون معادل مبلغ واريزي مذآور از محل اعتباري آه به. عمومي آشور واريز نمايد
ها در اختيار وزارت  هاي مشارآت در احداث آزادراه شود جهت اجراي طرح بودجه هر سال منظور مي
از اعتبار ) 205(وزارت راه و ترابري مجاز است به ميزان بيست درصد . مزبور قرار خواهد گرفت

%) 15(رض و پانزده درصد هاي وصول عوا جهت هزينه) 55(تخصيص يافته اين ماده را، پنج  درصد 
 .هاي موجود به مصرف برساند جهت بهبود و نگهداري آزاد راه

هاي راه و ترابري و امور اقتصادي و  دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذآور توسط وزارتخانه
 : شود  دارايي تعيين مي

ها  تصاي سازمانهاي اخص شود بابت نگهداري راه به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي -20ماده 
و مؤسسات دولتي و شرآتهاي دولتي و اشخاص حقوقي و غيردولتي براساس قراردادهائي آه با 

معادل . هاي مذآور منعقد خواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عموآي آشور واريز نمايد دستگاه
شود  بيني مي پيشمبلغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال 

 .ها به مصرف برسد در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري راه
شود در مقابل خدمات و اطالعاتي آه   به سازمان هواشناسي آشور اجازه داده مي-21ماده 

دهد، وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز  براساس تعرفه مصوب هيأت دولت ارائه مي
هاي  نامه هاي آشور در ارتباط با گذرانيدن پايان آليه دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاه. نمايد

تحصيلي را پرداخت هرگونه وجهي در قبال اخذ اطالعات از سازمان هواشناسي آشور معاف 
 .باشند مي

 مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون%) 50(معادل پنجاه درصد 
هاي  شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه بودجه هر سال منظور مي

 .تحقيقاتي آموزشي و تقويت آادر تخصصي و تشويق آارآنان برسد
ها و اشخاص  ها و سازمان  سازمان سنجش و آموزش آشور مجاز است با وزارتخانه-22ماده 

اي قرارداد منعقد  خود براي آزمون ورودي و خدمات مشاورهحقيقي يا حقوقي خارج از خدمات موظف 
مبالغ واريزي از %) 100(معادل صددرصد . و درآمدهاي حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

شود در اختيار سازمان مزبور  محل اعتباري آه به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي
 تكميل و تعمير خدمات ماشيني و مهارج مربوط به برگزاري اين قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و

 .ها هزينه شود آزمون
پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به هاي فرهنگي آموزشي و   به مراآز و سازمان-23ماده 
ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به  به استثناي دانشگاه(ها  وزارتخانه
هاي فرهنگ و آموزش  ش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارت خانههاي فرهنگ و آموز خانه وزارت

 : شود  اجاره داده مي)  اين قانون25عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 
مدت آه منجر به  هاي آموزشي خاص آوتاه  از طريق انعقاد قرارداد نسبت به برگزاري دوره-1

اي و اجرائي و آارشناسي  ه خدمات تحقيقاتي و مشاورهصدور مدرك تحصيلي نشود و همچنين ارائ
و فني و آزمايشگاهي و آارگاهي و چاپ و تكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي 

 .رسد، دريافت نمايد هائي آه به تصويب هيأت وزيران مي براساس تعرفه
زمايشي و نتايج تحقيقات  حق االمتياز فرايند و محصوالت توليد شده در واحدهاي نمونه و آ-2

 .فني و اطالعات توليدي و محصوالت آشاورزي و دامداري را به فروش برسانند
 .فوق به درآمدعمومي آشور واريز خواهد شد) 2(و ) 1(آتيبه وجوه حاصل از بندهاي 

هاي فوق از محل اعتباري آه به  مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاه%) 100(معادل صددرصد 
شود، در اختيار همان دستگاه قرار خواهد  بيني مي نظور در قانون بودجه هر سال پيشهمين م

 .هاي آموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود گرفت تا براي برگزاري دوره



وزارت فرهنگ و  آموزش عالي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آليه _ 24ماده 
هاي مربوط به  اي مؤسسات آموزش عالي هستند مكلفند همه ساله وصوليهايي آه دار دستگاه

مندان از مزاياي آموزش رايگاه آه بابت لغو تعهد خود  هزينه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره
معادل . آنند، را به درآمد عمومي آشور واريز نمايند نسبت به پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي

شود حسب   از محل اعتباري آه به مين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميمبالغ واريزي فوق
ها،  هاي مذآور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستوران مورد در اختيار دستگاه

هاي دانشجويي و تعميرات اساسي آنها اعم از ملكي و استيجاري به  ها و خوابگاه سرويس سلف
 .مصرف برسد

 -25ماده 
هاي فرهنگ و  ها ومؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه  به دانشگاه–ف ال

 : شود آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي
مدت و بلندمدت در  هاي آوتاه هاي آموزشي خاص، دوره  در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره-1

اي، اجرائي،  هاي شبانه و خدمات تحقيقاتي، مشاوره رهمقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دو
آارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، آارگاهي، چاپ، تكثير، استشاراتي 
و خدمات فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آنكه به تشخيص 

 آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و
اي وارد ننمايد، مبالغي  ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه اصلي دانشگاه
رسد،  هايي آه بنا به پيشنهاد مشترك وزراي مذآور به تصويب هيأت وزيران مي براساس تعرفه
 .دريافت نمايند

عات توليدي، حق امتياز فرآيند و محصوالت توليد  آتب ونشريات و نتايج تحقيقات فني و اطال-2
 . داري و نظاير آن را به فروش برسانند شده نمونه آزمايشي و محصوالت آشاورزي و دام

هائي آه توسط خزانه  بند الف بايد به حساب) 2(و ) 1( آليه وجوه حاصل از اجراي جزهاي –ب 
شود، واريز گردد تا به حساب درآمد  ميهاي مشمول اين ماده افتتاح  براي هر يك از دستگاه

وجوه واريزي مذآور از %) 100(همه ساله معادل صددرصد . اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود
بيني  محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش

 رعايت قانون نحوه انجام امور مالي و شود، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا با مي
هاي  ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه معامالتي دانشگاه

 .تحقيقاتي به مصرف برسد
 : شود   به وزارت آار و امور اجتماعي اجازه داده مي-26ماده 
 خارج از آشور مبلغي معادل  در ازاي صدور هر آارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در–الف 

ريال به پول رايج آشور مربوط دريافت و به حساب بانك مرآزي جمهوري ) 15000(پانزده هزار 
 .اسالمي ايران واريز نمايد

بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب 
 .درآمد عمومي آشور واريز نمايد

مبالغي آه از اين بابت به حساب درآمد عمومي %) 100(آثر معادل صددرصد همه ساله حدا
بيني  شود از محل اعتبار خاصي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش آشور واريز مي

شود در اختيار وزارت آار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي  مي
 . خدمات حمايتي به آنها به مصرف برساندآارگران مزبور و ارائه

از حقوق و مزاياي آارآنان خارجي را همراه با معادل مبلغ حق %) 20( معادل بيست درصد –ب 
شود از آارفرمايان بخش خصوصي مربوط دريافت و به  بيمه بيكاري آه براي آارگران ايراني اخذ مي

 .درآمد عمومي آشور واريز نمايد
مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري آه به همين %) 100(عادل صددرصد همه ساله حداآثر م

شود در اختيار وزارت آار و امور اجتماعي قرار خواهد  بيني مي منظور در قانون بودجه هر سال پيش
 .هاي جديد شغلي هزينه گردد گرفت تا جهت ايجاد اشتغال مولد و فرصت

وجوه %) 50(شود حداآثر تا معادل پنجاه درصد  ميداده  به وزارت آشاورزي اجازه -27ماده 
نمايد از محل اعتباري آه  حاصل از فروش محصوالت توليدي را آه به درآمد عمومي آشور واريز مي



شود جهت توسعه و تجهيز مراآز تحقيقاتي  به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
 .وزارت آشاورزي به مصرف برساند

از درآمد %) 100(شود معادل صددرصد  سازمان دامپزشكي آشور اجازه داده مي به -28ماده 
 آه به درآمدعمومي 24/3/1350قانون سازمان دامپزشكي آشور مصوب ) 14(حاصل از اجراي ماده 

شود  نمايد را از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي آشور واريز مي
هاي  هاي دامپزشكي و ساير هزينه ها و درمانگاه ميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهدريافت و جهت تك

 .هاي دامي به مصرف برساند ضروري مبارزه با بيماري
شود در اجراي طرح شناسايي آامپيوتري مهاجرين و   به وزارت آشور اجازه داده مي-29ماده 

ريال و در ازاي صدور و تمديد ) 5000(زار اتباع بيگانه، در ازاي صدور هر آارت شناسايي مبلغ پنج ه
ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار ) 3000(هاي تردد سه هزار  برگه

ريال ) 25000(ريال و در ازاي صدور المثني هر يك از اسناد مذآور مبلغ بيست و پنج هزار ) 10000(
 .دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در %) 20(حداآثر تا معادل بيست درصد 
شود در اختيار اين وزارتخانه قرار خواهد گرفت تا جهت انجام  قانون بودجه هر سال منظور مي

 .شدگان از آشورهاي ديگر به مصرف برسد هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده هزينه
  -30ماده 
ها را  هاي شهرداري  در صورتي آه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه–الف 

ننمايد وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفًا با پيشنهاد وزير آشور و تصويب رئيس 
 .جمهور خواهد بود

  هرگونه افزايش قيمت براي خدمات، تحقيقات و توليدات و وضع عوارض غير از موارد-ب
هاي دولتي منوط به  ها، نهادها، مؤسسات و شرآت بيني شده در اين قانون براي وزارتخانه پيش

 .باشد تصويب شوراي اقتصاد مي
شود از هر متقاضي   به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي-31ماده 
د عمومي آشور واريز ريال دريافت و به حساب درآم) 1500(نگاري مبلغ يك هزار و پانصد انگشت
 .نمايد

اعتباري آه به همين منظور در مبالغ واريزي فوق از محل %) 20(حداآثر تا معادل بيست درصد 
شود در اختيار نيروي مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد  قانون بودجه هر سال منظور مي

 .زشي به مصرف برساندتسهيالت و تأمين نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي، اداري، خدماتي و آمو
 و 1350 خرداد 30 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب - 32ماده 

 : شود  هاي اجرايي قانون مذآور به شرح زير اصالح مي نامه اصالحات بعدي آن و آيين
مه را  در صورتي آه مختلف ظرف يك ماه پس از تاريخ اخضاريه، جريمه را پرداخت ننمايد جري-1

هايي آه به همين منظور توسط خزانه افتتاح  بايد به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطار به حساب
 .خواهد شد بپردازد

 . جرايم موضوع اين ماده مشمول مرور زمان نخواهد بود
ريال به تناسب ) 100000(ريالي الي يكصدهزار ) 2000(مجازات تخلفات رانندگي از دوهزار  -2

 . شود جود تعيين ميجداول مو
ها بايد به حساب درآمد عمومي آشور   آليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده-3

همه ساله مبالغي به ترتيب زير از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر . واريز شود
 : هاي مربوط قرار خواهد گرفت  شودف در اختيار دستگاه سال منظور مي

وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها آه به %) 50( معادل پنجاه درصد –الف 
الذآر به حساب شهرداري مربوط  شود، از محل اعتبار فوق حساب درآمد عمومي آشور واريز مي

ر هاي زيرگذر و روگذ شود تا جهت ايجاد توقفگاه و ايجاد و اصالح و تعمير و مرمت معابر و پل واريز مي
 .هزينه نمايد

باقي مانده از وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از %) 50(معادل پنجاه درصد  –ب 
ها آه به  آليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده%) 70(شهرها و همچنين معادل هفتاد درصد 
تظامي قرار شود، از محل اعتبار مذآور در اختيار نيروي ان حساب درآمد عمومي آشور واريز مي



آن را جهت تشويق به ماموراني آه تخلف را تشخيص و اقدام به %) 3(خواهد گرفت تا سه درصد 
نمايند و نيز ايجاد انگيزه، تالش و ترغيب و تشويق ساير مأموران مربوطه به منظور  صدور اخطاريه مي

ظام عبور و مرور، اجراي هر چه بهتر وظايف محوله هزينه نمايد مابقي وجوه مذآور جهت حسن انت
آموزش، اقدامات پيشگيرانه و تهيه وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از تصادفات، خريد و تعمير 
و نگهداري وسايل و قطعات مخابراتي و وسايل نقليه موتوري و لوازم آن و همچنين هزينه سوخت و 

ات و عالئم، تهيه وسايل آموزش نگهداري آنها، خريد اراضي و احداث و اجاره ابنيه مورد نياز، تجهيز
همگاني، اعزام احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به خارج از آشور جهت 
مطالعه و بازديد از مؤسسات آموزشي و ترافيكي و پرداخت حق التدريس براي آموزش راهنمايي و 

اصل از جرايم رانندگي در رانندگي به مصرف برسد، همچنين معادل سي درصد باقي مانده وجوه ح
ها در اختيار وزارت راه و ترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارات و تأمين عالئم  جاده

 .ها مصرف گردد و تجهيزات ايمني در راه
 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري – 33ماده 

شود در ازاي عوايدي آه وصول و به دآمد عمومي آشور واريز  ده مياسالمي ايران اجازه دا
شود به شرح زير  نمايند از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي مي

 : استفاده نمايند 
ها و  ها و يگان درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگان%) 80( معادل هشتاد درصد –الف 
هاي  هاي آشاورزي و دامپروري و فعاليت ها، فعاليت هاي خدمات آامپيوتري، فروش نقشه پايگاه
هاي آارگاهي، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات  برداري و فعاليت نقشه

 .وارده به وسايل نقليه، و تجهيزات
ير پرسنل خود در درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني به غ%) 100( معادل صددرصد –ب 

 .باشد مواردي آه امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي پرسنل مي
درآمد حاصل از ارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك %) 50( معادل پنجاه درصد –ج 

 .نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسداران انقالب اسالمي
هاي  بند ج جهت تجهيز و تقويت پايگاه%) 50( درصد بند الف و پنجاه%) 20(بيست درصد 

 .گيرد مقاومت بسيج مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرارمي
 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري -34ماده 

ه، مازاد بر نياز، فرسوده و غيرقابل شود اقالم و تجهيزات خارج از رد اسالمي ايران اجازه داده مي
اين ) 4(آالت و قطعات يدآي فرسوده و خارج از رده موضوع ماده  استفاده خود را به استثناي ماشين

ماده حسب مورد پس از آسب نظر ستاد آل نيروهاي مسلح و وزارت آشور به فروش رسانده و 
مبالغ واريزي فوق %) 80( هشتاد درصد معادل. وجوه حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايند

شود حسب مورد در اختيار  از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي ايران قرار 

نامه اجرايي  آيين. تجهيزات خود هزينه نمايدگيرد تا جهت تعمير و نگهداري و بازسازي وسايل و  مي
هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي  اين ماده بنا به پيشنهادمشترك وزارتخانه

 .ايران و آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
) 35(درآمد ناشي از اجراي ماده %) 90(شود معادل نود درصد   اجازه داده مي-35ماده 

 آه وصول و به حساب درآمد عتمومي آشور 18/10/1363حي قانون ثبت احوال آشور مصوب اصال
گردد از محل اعتباري آه به منظور ادامه و تكميل طرح اصالح اساسي سيستم ثبت احوال  واريز مي

شود در اختيار سازمان ثبت احوال  بيني مي  در قانون بودجه هر سال پيش1377آشور تا پايان سال 
 .گيرد قرار ميآشور 

 وزارت مسكن و شهرسازي و سازمان ملي زمين و مسكنم مكلفند آليه وجوه مربوط -36ماده 
فروش و واگذاري اماآن عمومي و انتفاعي و مسكوني و تجاري موضوع قانون و زمين  به پيش

 هاي تابعه وزارت مذآور حاصل شده يا شهري آه مستقيمًا توسط آنها و يا از طريق ساير شرآت
مبالغ مذآور از %) 100(شوند را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايند و معادل صددرصد مي

شود تخصيص يافته تلقي و در  محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي



 به اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط منحصرًا
 .هاي احداث اماآن عمومي، انتفاعي ومسكوني و تجاري برساند مصرف هزينه

سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع اين ماده آه 
هاي بعد در رديف مذآور در قانون  شود را نيز ضمن اعتبار سال به درآمد عمومي آشور واريز مي

 .ور نمايدبودجه ساالنه منظ
و مسكن و هاي برنامه و بودجه  گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار به آميسيون
 .شود شهرسازي و ديوان محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه مي

ساختمان و مسكن اجازه داده  به وزارت مسكن وشهرسازي و مرآز تحقيقات -37ماده 
نمايند حق  آه به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه ميشود آه در قبال خدمات فني و تحيقاتي  مي

معادل هشتاد درصد . الزحمه دريافت نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي آشور واريز نمايند
مبالغ واريزي اين ماده از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور %) 80(

ي و مرآز تحقيقات ساختمان و مسكن قرار خواهد شود در اختيار وزارت مسكن و شهرساز مي
 .گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه نمايند

 مجلس شوراي 1371 قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب 19 در اجراي ماده -38ماده 
اسالمي و به منظور توسعه نظام مهندسي آشور به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده 

گردد واريز  فت و به حسابي آه به همين منظور توسط خزانه افتتاح ميشود مبالغ زير را دريا مي
وجوه واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون %) 100(معادل صددرصد . نمايد

شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي  بودجه هر سال منظور مي
اختمان، توسعه نظام مهندسي، آمك به سازمانهاي نظام مهندسي و ساختمان، نظام آنترل س

 : هاي آموزشي در سطوح مختلف مذآور به مصرف برسد  برقراري دوره
) 60000( بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقيقي شصت هزار -1
 . ريال

غال اشخاص حقوقي سيصد هزار بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشت_ 2
 .ريال) 300000(

  -39ماده 
برداري يا آارت شناسايي از   آليه واحدهاي صنعتي و معدني داراي مجوز تأسيس و بهره–الف 
هاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند معادل دو در هزار و فروش خود را به درآمد عمومي  وزارتخانه

 . شود  آل آشور لغو مي1363 بودجه سال  قانون64تبصره . آشور واريز نمايند
 : شود   درآمدهاي واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي–ب 
 معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع، مشترآًا در -1

هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  اختيار وزارت صنايع وزارتخانه
 . حسب مورد

معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات،  -2
هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و  مشترآًا در اختيار وزارت معادن و فلزات و وزارتخانه

 . وزش پزشكي بر حسب مورد«آ
هاي صنايع و معادن  صي وزارتخانههاي تحقيقاتي و آموزشي تخص اين درآمدها صرف اجراي طرح

 /گردد و فلزات جهت رسيدن به خودآفايي در امر صنايع آشور مي
 واحدهاي توليدي و صنعتي آه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي آه بخش –ج 

هاي صنايع و معادن  هاي علمي آشور رسيده باشد و با تأييد وزارتخانه آنان به تأييد شوراي پژوهش
در هزار موضوع بند الف را براي ) 2(از %) 50(توانند حداآثر تا پنجاه درصد مي) حسب مورد(و فلزات 

 .اي خود هزينه نمايند انجام تحقيقات آاربردي و توسعه
 وزارت معادن و فلزات موظف است درآمد ناشي از اجراي قانون معادن را به درآمد -40ماده 

درآمد واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين %) 100(ددرصد معادل ص. عمومي آشور واريز نمايد
شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به شرح  منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

 : زير هزينه نمايد 



هاي عمراني معدني آه ليست آنها در قانون  جهت اجراي طرح%) 50( معادل پنجاه درصد –الف 
 .گردد ال ذآر ميبودجه هر س

هاي عمراني معدني آه در طول  جهت اجراي طرح%) 48( معادل چهل و هشت درصد –ب 
 .نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه يابد براساس موافقت سال اجراي آنها ضرورت مي

برداري از  جهت اجراي امر نظارت مطلوب در امور اآتشاب و بهره%) 2( معادل دو درصد –ج 
 .معادن

%) 100(شود معادل صددرصد   به سازمان زمين شناسي آشور اجازه داده مي-41ماده 
درآمدي آه از محل ارائه خدمات آارشناسي، آزمايشگاهي و فروش نشريات وصول و به درآمد 

نمايد را از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور  عمومي واريز مي
 .يدشود دريافت نما مي

شود معادل صددرصد   به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي-42ماده 
نمايد را از محل اعتباري آه به  درآمدي آه از محل ارائه خدمات، وصول و به خزانه واريز مي%) 100(

ي، هاي آموزش شود دريافت و جهت انجام هزينه همين منظور در قانون بودجه هر سال منظورمي
ها، تأمين تجهيزات الزم، افزايش آارآيي و تقويت آادر تخصصي  تحقيقات، نوسازي و ايجاد آزمايشگاه

بيني شده در  مازاد افزايش درآمد نسبت به درآمد پيش. خود و واحدهاي استاني به مصرف برساند
زم و انجام ها و خريد تجهيزات ال هاي عمراني و توسعه آزمايشگاه بودجه هر سال، جهت انجام طرح

شود تا حسب ضوابطي آه به  اي در اختيار مؤسسه مذآور قرار داده مي هاي سرمايه ساير هزينه
 .رسد، هزينه شود تصويب شوراي عالي استاندارد مي

  -43ماده 
هاي مربوط به امتحانات و مسابقات استخدامي   به منظور تأمين قسمتي از هزينه–الف 
شود از   هماهنگ پرداخت آارآنان دولت، به دولت اجازه داده ميهاي مشمول قانون نظام دستگاه

ها و  هاي آموزشي و ورود به آموزشگاه داوطلبان شرآت در امتحانات ومسابقات استخدامي و با دوره
 را از سازمان امور اداري و  هاي مذآور آه مجوز استخدام و يا برگزاري دوره هاي دستگاه دانشكده

دارند، همچنين ارتقاي گروه استخدامي آارآنان رسمي، ثابت و يا  ت مياستخدامي آشور درياف
اي آه به تصويب هيأت وزيران  نامه هاي مزبور را براساس آيين ها، هزينه عناوين مشابه همان دستگاه

 .رسد، برآورد و از داوطلبان اخذ نمايد مي
 مربوط به امتحانات و هاي وجوه وصولي به حساب درآمد عمومي دولت منظور گرديده و هزينه

 .هاي موضوع اين قانون تأمين خواهد شد مسابقات مذآور از بودجه دستگاه
نامه اجرايي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي آشور تهيه و به تصويب  آيين

نام اين قانون از تاريخ تصويب جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت . هيأت وزيران خواهد رسيد
 .شود  مي24/11/1361داوطلبان استخدام مصوب 

 سازمان امور اداري و استخدامي آشور مكلف است آليه وجوه موضوع دريافت حق –ب 
اين ماده و انجام خدمات ) الف(نام داوطلبان استخدام و ارتقاي گروه آارآنان دولت موضوع بند  ثبت

 .شور واريز نايداي و تحقيقات و آموزش را به درآمد عمومي آ مشاوره
درآمد واريز شده مزبور از محل اعتبار خاصي آه به همين منظور %) 95(معادل نود و پنج درصد 

گيرد تا به مصرف  شود، در اختيار سازمان مذآور قرارمي در قانون بودجه هر سال منظور مي
 .سدهاي آموزشي، تحقيقاتي و مطالعاتي سازمان مذآور بر هاي مربوط به فعاليت هزينه

شود از طريق انعقاد قرارداد و اخذ شهريه و   به مرآز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي–ج 
آوتاه مدت ودر صورت اخذ مجوز از (هاي آموزشي  آمك شهريه و آمك نسبت به برگزاري دوره

اي  و ارائه خدمات مشاوره) هاي بلندمدت شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره
. داري آل واريز نمايد نشريات مبادرت و وجود حاصل را به حساب خزانهتحقيقاتي و چاپ آتب و و 

آن از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر %) 95(معادل نود و پج درصد
بات گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاس سال در اختيار مرآز آموزش مديريت دولتي قرار مي

عمومي آشور و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه به 
موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند 

 .هاي آموزشي مديران و آارآنان دولت هزينه شود جهت اجرا و توسعه برنامه



شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي  لي ايران اجازه داده مي به سازمان اسناد م–د 
ها و مرمت و فروش اسناد و  هاي دولتي و شهرداري ها، مؤسسات دولتي، شرآت آليه وزارتخانه

درآمد فوق از محل %) 95(انتشارات خود را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد، نود و پنج درصد 
شود در اختيار سازمان اسناد ملي  ور در قانون بودجه هر سال منظور مياعتباري آه به همين منظ

گيرد تا جهت تهيه لوازم و تجهيز بايگاني و امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان  ايران قرارمي
 .فوق به مصرف برسد

ي وجوه حامل از فروش اسناد و مدارك مال%) 50(شود به ميزان پنجاه درصد   اجازه داده مي-ه
 محاسبات آشور و دستورالعمل مربوط آه متعلق به قانون ديوان) 39(ها موضوع ماده  آليه دستگاه

ديوان مذآور بوده و توسط سازمان اسناد ملي ايران با نظرات ديوان محاسبات آشور به فروش 
ه گردد از محل اعتباري آ رسد و وجوه حاصله از فروش، به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي مي

اي ديوان محاسبات آشور  به همين منظور در قانون بودجه هر سال به طور جداگانه ذيل رديف بودجه
گيرد تا صرف امور تحقيقاتي و خريد لوازم مورد نياز و  شود و در اختيار ديوان مزبور قرارمي منظور مي

ق الذآر و مشمول بقيه وجوه فو%) 50(پنجاه درصد . ها گردد تجهيز بايگاني اسناد و ساير هزينه
 .مقررات مورد عمل در اسناد ملي ايران خواهد بود

 : شود   به سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي-44ماده 
 حق بهره برداري از اماآن ورزشي و اراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به -1

 . به تشخيص خود واگذار نمايدمتقاضيان واجد صالحيت بخش غيردولتي 
 دواب و توليدات مرآز سوارآاري و پرورش اسب را حسب مورد به خارج از آشور صادر و يا در -2

 .داخل به فروش برساند
 اماآن و تأسيسات موجود و تأسيسات نيمه تمام ورزشي را آه قابل واگذاري به بخش -3

يندگان سازمان تربيت بدني جمهوري باشند، به تشخيص هيأتي مرآب از نما غيردولتي مي
اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت قوانين و مقررات 

 .باشد تغيير آاربري اين قبيل اماآن و تأسيسات ممنوع مي. مربوط عينًا يا منفعتًا واگذار نمايد
 اماآنم ورزشي و استفاده از اين اماآن مبالغي هاي تبليغاتي در  در ازاي اجازه نصب آگاهي-4

 .اي آه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد دريافت نمايد طبق تعرفه
اي آه به   بابت هزينه صدور پروانه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي براساس تعرفه-5

رسد دريافت  پيشنهاد سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي
 .نمايد

آليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز گردد و 
هر درآمد واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه %) 100(معادل صددرصد
تعمير و نگهداري شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و  سال منظور مي

تمام ورزشي و  هاي نيمه اندازي طرح اماآن ورزشي و تأمين وسايل آموزشي و تكميل و راه
هاي برگزاري مسابقات ورزشي و تهيه جوايز و لوازم ورزشي و پرداخت حق الزحمه مربيان و  هزينه

 .داوران و اشاعه ورزش سوارآاري و بهبود نژاد و پرورش اسب به مصرف برسد
  -45ماده 
هاي   سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل از دريافت بهاي پروانه–الف 

 قانون حفاظت و بهسازي محي زيست و بهاي جانوران وحشي آه از 8شكار و صيد موضوع ماده 
شود را به درآمد عمومي آشور  شكارچيان و متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي

مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين %) 70(ساله معادل هفتاد درصد  همه. واريز نمايد
شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر  منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

رسد به مأمورين و مخبرين  اي آه توسط سازمان مزبور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي نامه آئين
 .ازمان ياد شده پرداخت گرددس

مبالغ حق الزحمه آارشناسي و خدمات آزمايشگاهي آه در %) 100( معادل صددرصد –ب 
اجراي قانوناجازه دريافت وجه در مقابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق الزحمه آارشناسي مصوب 

ردد از محل گ  مجلس شوراي اسالمي اخذ و به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي3/11/1361
شود در اختيار سازمان حفاظت  اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي



هاي  ها و انجام فعاليت گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاه محيط زيست قرار مي
 .مطالعاتي و پژوهشي و تشويق و ترغيب آارشناسان برسد

بالغي آه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك آردن م%) 100( معادل صددرصد –ج 
جانوران براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق الزحمه مصوب ) تاآسيدرمي(
شود از محل اعتباري آه به   مجلس شوراي اسالمي به حساب درآمد عمومي واريز مي9/12/1360

يار سازمان حفاظت محيط زيست قرار شود در اخت همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
هاي خشك آردن جانوران  ها و آارگاه گيرد تا به مصرف تكميل، تجهيز و توسعه نمايشگاه مي

 .هاي هنري در موزه تاريخ طبيعي برسد و انجام فعاليت) تاآسيدرمي(
اشي  از آلودگي ن به منظور فراهم نمودن امكانات و تجهيزات الزم جهت پيشگيري و جلوگيري-د

ها موظفند يك درهزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و  ها وآارگاه از صنايع آلوده آننده، آارخانه
ها و  ها و جبران زيان ناشي از آلودگي تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست صرف آنترل آلودگي

ؤسسه مربوط هاي قابل قبول م شده از اين محل جزو هزينه ايجاد فضاي سبز نمايند وجوه هزينه
 .محاسبه خواهد شد

نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت امور اقتصادي  آئين
 .و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

شود  ها و اقدامات تأميني و تربيتي آشور اجازه داده مي  به سازمان زندان-46ماده 
 غيرقابل استفاده خود را به فروش رسانده و درآمد حاصل را به درآمد هاي قديمي و ساختمان

آه به همين مبالغ واريزي از محل اعتباري %) 100(معادل صددرصد. عمومي آشور واريز نمايد
شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت  منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

 .ها و تأسيسات و زندانها هزينه نمايد ختمانتعمير، تكميل و احداث سا
درآمدي آه از محل %) 70(شود معادل هفتاد درصد   به مرآز آمار ايران اجازه داده مي-47ماده 

نمايد را از محل اعتباري آه به  ارائه خدمات آماري و فروش نشريات به درآمد عمومي آشور وايز مي
هاي آماري،  شود دريافت و جهت انجام فعاليت  ميهمين منظور در قانون بودجه ساالنه منظور

 .تحقيقاتي و مطالباتي به مصرف برساند
شود درآمد حاصل ازحق النظاره و ساير  برداري آشور اجازه داده مي  به سازمان نقشه-48ماده 

معادل هفتاد درصد . امور خدماتي و فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد
بيني   مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش%)70(

هاي ايجاد مرآز نگهداري اسناد و  گيرد تا جهت هزينه شود در اختيار سازمان مزبور قرار مي مي
برداري و تهيه وسائل و تجهيزات مورد لزوم، عقد قرارداد  احداث ساختمان آموزشكده نقشه

اي علمي و فني با اساتيد ومراآز ومؤسسات آموزش عالي و تقويت آادر فني و تخصصي ه همكاري
و همچنين تحقيقات و مطالعات وبرگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب آارآنان مصرف 

 .نمايد
ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه و بودجه   به مؤسسه عالي پژوهش در برنامه-49ماده 
هاي آموزشي و پژوهشي خود را وصول و به درآمد  شود تا درآمد حاصل از فعاليت ه مياجازه داد

 .عمومي آشور واريز نمايد
مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباراي آه به همين منظور در قانون %) 100(معادل صددرصد 
هاي   فعاليتگيرد تا جهت انجام شود در اختيار مؤسسه مزبور قرارمي بيني مي بودجه هر سال پيش

 .آموزشي، مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد
شود خدمات فني و آزمايشي خود را به   به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي-50ماده 

%) 10(معادل صددرصد. متقاضيان ارائه نموده و عوايد حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد
شود در  آه به همين منظور در قانون بوده هر سال منظور ميمبالغ واريزي فوق از محل اعتباري 

 .هاي تحقيقاتي برساند اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه
نامه اجرايي اين ماده شامل موارد خدمات مذآور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران  آيين

 . رسد به تصويب هيأت وزيران مي
رت آشور موظف است در ازاي صدورهرپروانه گذر براي مسافران مرزي آشور آه  وزا-51ماده 

هايمنعقده بين جمهوري اسالمي ايران و آشورهاي همسايه در محدوده مجاز مورد  براساس پروتكل



اي آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت  نمايند مبالغي براساس تعرفه تأييد دولت تردد مي
معادل وجوه واريزي فوق از .  دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايدرسد، وزيران مي

شود در اختيار وزارت آشور  محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
گردد جهت تعمير و  اي آه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه

 .هاي مرزي مذآور به مصرف برسد و گسترش خدمات آمي و آيفي پاسگاهتجهيز 
نامه در يك روز انجام  شود در مناطقي آه صدور گواهي  به وزارت آشور اجازه داده مي-52ماده 

شود بابت هزينه صدورگواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي  مي
رسد، دريافت و  به تصويب هيأت وزيران مياي آه  ثني مبالغي براساس تعرفهنامه الم و صدورگواهي

درآمد واريزي به حساب درآمد %) 50(معادل پنجاه درصد. به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد
عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور 

. رت آشور قرار خواهد گرفتا تا جهت تجهيز و بهبود خدمات فوق هزينه شودشود در اختيار وزا مي
ها  دريافت هرگونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع صدور گواهينامه از جمله شهردري

 .باشد مجاز نمي
شود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به   به وزارت آشور اجازه داده مي-53ماده 

. رسد اي آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي ه مبالغي براساس تعرفهتوقفگا
معادل مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه . دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد
 شود در اختيار وزارت آشور قرار خواهد گرفت تا به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
 .در جهت بهبود سيستم ترافيكي آشور هزينه شود

شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت ساالنه و تمديد   به وزارت آشور اجازه داده مي-54ماده 
رواديد و ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل تابعيت، بقاي برتابعيت پدر و رجوع و يا برگشت به تابعيت، 

دريافت و به . رسد يشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مياي آه به پ مبالغي براساس تعرفه
وجوه واريزي فوق از محل %) 40(معادل چهل درصد . حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد

شود در اختيار وزارت آشور قرار  اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
 .ي و عمراني مربوط به مصرف برسدهاي جار خواهد گرفت تا جهت هزينه

شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب   به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اجازه داده مي-55ماده 
 : داري آل واريز نمايد  خزانه

  –الف 
هاي يك الي پنج ستاره و پالزهاي عمومي و  هزينه اقامت يك مسافر در هتل%) 2( دو درصد -1
 .هاي ساحلي مجتمع
هاي گروهي،  مد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شرآت در آشت درآ-2

 . سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از آشور
 . هاي فرهنگي، هنري و سياحتي  درآمدهاي حاصل از فعاليت-3
ريال به ازاي هر نوار آاست و نوار ريل ضبط صوت و اراده به آشور را به ) 50( مبلغ پنجاه-4
ريال ) 500(ي نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و پانصد استثنا

 . به ازاي هر نوار ويدئو
 .  درآمدهاي حاصل از اجراي قانون مجازات مختلفين در امور سمعي و بصري-5

هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش   به منظور توسعه و گسترش آموزش–ب 
هاي آموزشي براي دست اندرآاران امور چاپ و فراهم ساختن  اپ و نشر و ايجاد دورههاي چ فعاليت

شود وجوه ذيل را  تسهيالت براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجازه داده مي
 : داري آل واريز نمايد  به ترتيب زير اخذ و به حساب خزانه

شامل ليتوگرافي، حروفچيني (ام شده براي امور چاپي هاي انج از آل هزينه%) 5( پنج درصد -1
هاي چاپي و آموزشي دولتي و آتب و نشريات آه توسط وزارت فرهنگ و  به جز فعاليت) و چاپ

 .شود ارشاد اسالمي اخذ مي
هاي وابسته به صنعت چاپ آه از  آالت چاپي و دستگاه از قيمت ماشين%) 3( سه درصد -2

گمرآي آه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ هاي  پروفرمشود براساس  خارج وارد مي
 .شود مي



آالت چاپ و ساير تجهيزات وابسته هنگام نقل و انتقال طبق   نيم درصد قيمت روز آليه ماشين-3
برآورد آارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، توسط وزارتخانه مذآور را اخذ و به حساب 

 . دداري آل واريز گرد خزانه
به منظور ) الف(بند ) 2(و ) 1(هاي  درآمد رديف%) 100(شود معادل صددرصد  اجازه داده مي

و ) 3(هاي  درآمد رديف%) 100(خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و صددرصد 
هاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير  به منظور آمك به فعاليت" الف"بند ) 5(و ) 4(

به منظور توسعه و " ب"درآمد موضوع بند %) 100(ها و صددرصد  ها و نمايشگاه اري جشنوارهبرگز
گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي ايران به مصرف 

 .برسد
از بهاي سيف وسايل سمعي و بصري %) 3(شود سه درصد   به دولت اجازه داده مي–ج 

زيون رنگي، ويدئو و دوربين فيلمبرداري به استثناي نيازهاي سازمان صدا و وارداتي از قبيل تلوي
 .  دريافت و وجوه حاصله را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد–سيماي جمهوري اسالمي ايران 

قانون بودجه اصالحي سال ) 45(ازمتن تبصره " آه حداآثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد" عبارت –د 
 . شود ، حذف مي4/5/1343و مصوب  آل آشور 1342

نامه اجرايي اين ماده متضمن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آنها به   آيين–ه 
پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تأييد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و 

 .رسد دارايي به تصويب هيأت وزيران مي
هاي ارشاد و هنر اسالمي، امور  هر سه ماه يك بار به آميسيونگزارش عملكرد اين ماده 

 .گردد اقتصادي و دارائي و تعاون و امور برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي ارسال مي
هاي   آليه وجوه حاصل از فروش و اموالي آه وزارت اطالعات در راستاي انجام مأموريت-56ماده 

وجوه ريالي و ارزي آه از محل جرائم مختلف از جمله سؤ نمايد و همچنين  قانوني خود آشف مي
هاي درصدي، احاديف فروش اطالعات، ارتشا و اختالس آه در راستاي انجام وظايف قانوني  استفاده

 آن  آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه وزارت مزبور با رعايت قانون تأسيس سازمان جمع
 .آشور واريز گرددشود بايستي به درآمد عمومي  حاصل مي

وجوه واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون %) 50(معادل پنجاه درصد 
شود در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تقويت وزارت  بيني مي بودجه هر سال پيش

جب قانون ممنوع در مورد امورالي آه فروش آنها به مو. مذآور و تأمين رفاه پرسنل به مصرف برسد
 جرايم %)50(باشد يا به هر علت فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد  مي

 .وصولي با رعايت مفاد اين ماده از محل اعتبار فوق الذآر در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت
 و تلفن اجازه داده  به مراآز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف-57ماده 

اي به اشخاص حقيقي و  شود درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تحقيقاتي و تخصصي ومشاوره مي
و نيز درآمد فروش حق امتياز و توليدات ) به جز شرآت پست و شرآت مخابرات ايران(حقوقي 
ي فوق از محل معادل مبلغ واريز. اي و آزمايشي خود را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد نمونه

شود در اختيار مراآز مذآور قرار  اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
خواهد گرفت تا جهت عقد قراردادهاي همكاري علمي و فني با اساتيد و مراآز و مؤسسات عالي و 

مربوط و  آموزشي و تقويت آادر فني و تخصصي و تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي
 . تشويق و ترغيب آارآنان مربوط به منظور افزايش آارآيي آنها به مصرف برسد

  -58ماده 
هاي  شود درآمدهاي حاصل از فعاليت  به فرهنگشان زبان و ادبيات فارسي اجازه داده مي-1

 ها و اطالعات توليد اي و آارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهش تحقيقاتي و امور مشاوره
هاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هديه و هداياي براي مصارف عام را  شده و ديگر فعاليت

همه سال معادل درآمد . شود واريز نمايد داري آل افتتاح مي به حساب خاصي آه از طريق خزانه
واريزي فوق از محل اعتبار از محل درآمد اختصاصي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال 

هاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط به زبان و  شود در اختيار دستگاه مربوط به فعاليت بيني مي پيش
ها و ديگر  ادب فارسي و همچنين آموزش زبان فارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي آموزش



طي هاي خ هاي زبان فارسي در خارج از آشور و خريد آتاب ها و توسعه و احياي آرسي پژوهش
 .هاي ضروري به مصرف برسد فارسي از داخل و خارج آشور و ساير هزينه

 به فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران و علوم پزشكي جمهوري اسالمي ايران اجازه -2
اي و آارشناسي و فروش  هاي تحقيقاتي، مشاوره شود درآمدهاي حاصل از فعاليت داده مي

هاي آموزشي و پژوهشي و  عات توليد شده و ديگر فعاليتها و اطال انتشارات و نتايج پژوهش
داري آل  فرهنگي و نيز هبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي آه از طريق خزانه

هاي مزبور به حساب  همه ساله معادل درآمد واريزي هر يك از دستگاه. شود واريز نمايند افتتاح مي
) هر سال(صاصي آه به همين منظور در قانون بودجه ساالنه فوق از محل اعتبار از محل درآمد اخت

شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانات و تجهيزات  بيني مي پيش
هاي ضروري  هاي آاري خود و خريد آتاب و ساير هزينه ها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه اين فعاليت

 .به مصرف برسانند
ها  باشد و نيز آمك هاي مزبور مي و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي آه به نام فرهنگستان اصل -3
شود مطابق نظر  ها و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي آه براي مصارف خاص اهدا مي و هبه

 .آننده و يا هديه آننده قابل مصرف خواهد بود آننده يا هبه واقف يا آمك
وجوه حاصل از فروش آل، اجاره شود  يران اجازه داده ميبه مرآز توسعه صادرات ا -59ماده 

المللي و اجاره شهربازي را به حساب درآمد عمومي آشور واريز  پمپ بنزين، برگزاري نمايشگاه بين
واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين )  ريالي–ارزي (درآمدهاي %) 100(معادل صددرصد . نمايد

شود در اختيار مرآز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت  منظور ميمنظور در قانون بودجه هر سال 
هاي مربوط به موارد فوق به مصرف  ها و ساير هزينه توسعه صادرات و بهبود آن، برگزاري نمايشگاه

ها برعهده مرآز توسعه صادرات ايران خواهد  هاي مربوط به برگزاري نمايشگاه آليه هزينه. برساند
 .بود

هاي قبل آه در اجراي  مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سال%) 10(ك درصد  معادل ي-60ماده 
شود از محل  قانون محاسبات عمومي آشور در هر سال به خزانه برگشت داده مي) 64(و ) 62(مواد

شود در اختيار  بيني مي اعتبار درآمد اختصاصي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش
گيرد تا جهت خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق آارآناني آه فعاليت   قرار ميديوان محاسبات آشور

ها و  دانشگاه. دارند به مصرف برسد ميمؤثري در راستاي وظائف قانوني ديوان مذآور مبذول 
هاي رفاه دانشجويان و سازمان تأمين اجتماعي از  مؤسسات آموزش عالي و تحقيقات و صندوق

 .ثني هستندشمول حكم اين ماده مست
شود در قبال ارائه خدمات آموزشي  اي اجازه داده مي  به سازمان آموزش فني و حرفه-61ماده 

هاي مربوط را براساس قراردادهاي  خاص و خدمات فني به متقاضيان حقيقي و حقوقي هزينه
واهد آليه درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي آشور واريز خ. منعقده دريافت نمايد

 . شد
درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در %) 100(معادل صددرصد 

هاي  شود تا جهت هزينه شود در اختيار سازمان مزبور قرار داده مي قانون بودجه هر سال منظور مي
هاي  ينهاي، انجام هز برگزاري مسابقات مهارت فني و باالبردن آميت و آيفيت آموزش فني و حرفه

 .پژوهشي و تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش آارگران به مصرف برساند
هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيشنهاد  نامه اجرايي اين ماده از جمله تعرفه آيين

 .وزارت آار و امور اجتماعي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
هاي  شود اماآن و اراضي و محل ان هواپيمايي آشوري اجازه داده مي به سازم-62ماده 
هاي تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرار داد اجاره به متقاضيان ذيصالح واگذار نموده و  فرودگاه

وجوه واريزي فوق از %) 100(معادل صددرصد . وجوه حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد
شود در اختيار سازمان مزبور   همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور ميمحل اعتباري آه به

سازي و ارائه خدمات فرودگاهي، زيباسازي،  هاي آماده قرار خواهد گرفت تا جهت گسترش فعاليت
 .توسعه خدمات و تسهيالت رفاهي مسافران به مصرف برسد

باشند از  هاي مستقر مي فرودگاهدولتي آه به اقتضاي وظايف قانتوني خود در هاي  دستگاه
 .باشند بهاي مربوط معاف مي شمول حكم اين ماده مستثني هستند و از پرداخت اجاره



  -63ماده 
شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات،   به سازمان هواپيمايي آشوري اجازه داده مي–الف 

نمايند، وجوهي را به  عبور ميهاي آشور  هاي فرودگاه ميهمانان و مسافران خارجي آه از با ويون
معادل درآمد وصولي از . ريال يا ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد

خواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي آشوري محل اعتباري آه در قانون بودجه هر سال منظور 
 .هاي آشور به مصرف برسد قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره يا ويون

شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به  اجازه داده مي به سازمان هواپيمايي آشوري –ب 
رساند،  ريال يا ارز معتبر حسب مورد براساس جداول و ميزاني آه به تصويب هيأت وزيران مي

 .داري آل واريز نمايد دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه
ال درآمد وصولي از محل اعتباري آه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار مع

هاي آشور  سازمان هواپيمايي آشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه
 .هزينه نمايد

 وجوه اين ماده شامل اتباع آشورهايي آه از مقامات و مسافرين ايراني" الف"مقررات بند  –ج 
 . دارند نخواهد بود مشابهي دريافت نمي

نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت راه و ترابري، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران، وزارت  آيين
 .سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدامور اقتصادي و دارايي و 

هاي بدون بار و يا  ود به ازاي هر بار توزين آاميونش  به گمرك ايران اجازه داده مي-64ماده 
ريال به عنوان هزينه توزين دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز ) 2500(حاصل بار دو هزار و پانصد 

وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون %) 100(نمايد، معادل صددرصد
 اختيارگمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود آمي و آيفي شود در بودجه هر سال منظور مي

 . هاي مربوط به مصرف برساند خدمات مزبور و هزينه
درآمد حاصل از خدمات %) 100(شود معادل صددرصد   به گمرك ايران اجازه داده مي-65ماده 

نامه   گمرآي و آيينالعاده گمرآي آه در ساعات غيراداري و تعطيل بر طبق مقررات قانون امور فوق
نمايد را از محل اعتباري آه به همين  اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي

نامه اجرايي   آيين12شود دريافت و بر طبق مقررات ماده  منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي
 از شمول آليه مقررات مغاير وجوه پرداختني موضوع اين ماده. قانون امور گمرآي به مصرف برساند

 .مستنثي است
  -66ماده 
 شرآت سهامي شيالت ايران مجاز است بابت حق توقف و ورود و خروج شناورهاي –الف 

) اعم از منابع داخلي، ملي و غيره(گذاري شرآت شيالت  صيادي در بنادر صادي آه با سرمايه
باشند، همچجنين بابت صدور پروانه صيد  ياند يا به صورت اجاره در اختيار آن شرآت م احداث شده

رسد دريافت و به حساب درآمد  هايي آه به تصويب هيأت وزيران مي مبالغي را براساس تعرفه
 .عمومي آشور واريز نمايد

معادل درآمدهاي واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال 
اي آه  نامه گيرد تا براساس موافقت ي شيالت ايران قرار ميشود در اختيار شرآت سهام منظور مي

نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و بازسازي و نگهداري  با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي
 .بنادر صيادي به مصرف برساند

هاي  شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شبكه  به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي–ب 
سازي شده نواحي صنعتي شيالتي و  اري و زهكشي جهت پرورش آبزيان و اراضي آمادهآبي

تأسيسات بندري اقدام و وجوه دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايد معادل صددرصد 
آن را از محل اعتبار عمراني آه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه آل آشور %) 100(

با نامه متبادله   موافقتسگيرد تا براسا اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار ميگردد در  منظور مي
سازي اراضي به مصرف برسد آه پس  سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنائي و آماده

 .سازي در اختيار اشخاص داوطلب قرار دهد از آماده
 : شود   به وزارت آار و امور اجتماعي اجازه داده مي-67ماده 



هاي احداث و  هاي ساختماني و طرح هاي مربوط به بررسي مدارك و نقشه  از بابت هزينه-1
 . قانون آار) 87(هاي موضوع ماده  توسعه آارگاه

هاي آارگري و آارفرمايي موضوع فصل ششم قانون  هاي مربوط به ثبت تشكل  از بابت هزينه-2
 . آار

 . براي آارگران از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي -3
رسد دريافت و  اي آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي مبالغي براساس تعرفه

وجوه واريز شده فوق از محل %) 100(معادل صددرصد . به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد
 . شود اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

هاي آموزشي مربوط   وزارت آار و امور اجتماعي فرار خواهد گرفت تا جهت توسعه دورهدر اختيار
هاي آارگري و آارفرمائي و آموزش اعضا آنها و اجراي  به حفاظت فني و ايمني آار و ثبت تشكل

 .طرح شناسنامه به مصرف برسد
د را آه از محلي غير هاي در اختيار خو  وزارت آار و امور اجتماعي مجاز است ورزشگاه-68ماده 

اعم از حقيقي و (اند را به آارفرمايان   احداث شده– موضوع قانون آار –از منابع مالي آارفرمايان 
متقاضي با رعايت مقررات مربوط با حفظ آاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ) حقوقي

اريز شده فوق از محل وجوه و%) 100(حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد، معادل صددرصد 
شود در اختيار وزارت آار و امور  اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

 .هاي جديد شود گيرد تا صرف ايجاد ورزشگاه قرار مياجتماعي 
 وزارت آار و امور اجتماعي مجاز است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني و -69ماده 
هاي مصوب هيأت دولت مبالغي را دريافت و به  ، حسب تقاضاي آارفرمايان، طبق تعرفهحفاظت آار

وجوه واريز شده فوق از محل %) 100(حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايدف معادل صددرصد 
شود در اختيار وزارت آار و امور  اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي

 .گيرد تا صرف تقويت بازرسي آار شود  مياجتماعي قرار
شود با آسب مجوز از هيأت وزيران،  ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي  به وزارتخانه-70ماده 

انتشارات و نيز خدمات آماري و انفورماتيكي خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب 
ها به  وجوه واريز شده هر يك از دستگاه%) 100(معادل صددرصد . درآمد عمومي آشور واريز نمايند

شود در اختيار  حساب فوق، از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
هاي مربوط به ارائه انتشارات و خدمات مذآور  دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه

 .به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد اين ماده تعرفه ارائه خدمات موضوع. به مصرف برسد
هاي   آليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي آه در زمينه استخراج سنگ-71ماده 

فروش خود را به حساب %) 5(نمايند موظفند پنج درصد  ساختماني و تزئيني مختلف فعاليت مي
ز شده فوق از محل اعتباري وجوه واري%) 100(معادل صددرصد . درآمد عمومي آشور واريز نمايند

هاي مربوط فرار  شود، در اختيار فرماندري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
اي آه معدن در آن استخراج  خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با اولويت روستا يا منطقه

 . شود به مصرف برسد مي
هاي  وجوهي آه براساس آراء هيأت%) 2( دو درصد شود معادل اجازه داده مي -72ماده 

هائي آه از طرف  مشاري و محكمه تجديد نظر ديوان محاسبات آشور و يا براثر رسيدگي به پرونده
گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه  ديوان محاسبات آشور در محكام قضايي مطرح مي

اي ديوان  در قانون بدجه هر سال ذيل رديف بودجهشود از محل اعتباري آه به همين منظور  واريز مي
ارتقاء سطح آمي و آيفي گردد در اختيار ديوان مذآور قرار گيرد تا در جهت  محاسبات منظور مي

 .هاي مورد نياز به مصرف برساند انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير هزينه
ريال تعيين و درآمد ) 15(لوگرم پنبه  آارمزد صدور گواهي نامه تصفيه پنبه به ازاء هر آي-74ماده 

. گردد شود به حساب خزانه واريز مي حاصل از اين ماده آه توسط وزارت آشاورزي دريافت مي
مبلغ واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون %) 80(معادل هشتاد درصد 
هاي  ر خواهد گرفت تا در قالب طرحشود در اختيار وزارت آشاورزي قرا بيني مي بودجه هر سال پيش

نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه  عمراني بهبود و توسعه آشت پنبه و پس از مبادله موافقت



 آل آشور لغو 1350قانون بودجه سال ) 24( و تبصره 1340قانون بودجه سال ) 27(تبصره . نمايد
 .گردد مي

 واگذاري موضوع اليحه قانوني اصالح اليحه  وزارت آشاورزي مجاز است اراضي قابل-75ماده 
نامه اجرائي آن مصوب  قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران و آيين

 را آه تا تاريخ تصويب اين قانون به صورت شرآت، تعاوني و –) 32(و ) 31( به استثناي مواد1359
اي اقتصادي موضوع وظايف قانوني وزارت آشاورزي ه مشاع و فردي واگذار شده يا بعدا در قالب طرح

واگذار خواهد شد، فروخته يا به صورت طويل المدت اجازه نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد 
درآمد حاصل از محل اعتباري آه همه ساله به %) 80(هشتاد درصد . عمومي آشور واريز نمايد

گيرد تا در  گردد در اختيار وزارت آشاورزي قرارمي همين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي
هاي آب و خاك و احياي اين  نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت اجراي طرح قالب موافقت

گونه اراضي با ساير اراضي مزروعي و ايجاد امكانات و تمهيدات الزم جهت اجراي اين ماده هزينه 
 . گردد

 ظرف دو ماه از تاريخ تصويب قانون به پيشنهاد وزارت آشاورزي و نامه اجرائي اين ماده آئين
 .رسد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي

 درآمد حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي و اعيان مستحدث از طرف -76ماده 
نامه  ماده به آئين) 8(خاق قانون راجع به ال) 5( و ماده1354اشخاص در دهات ومزارع خالصه مصوب 

معادل هفتاد و پنج درصد . گردد  به درآمد عمومي آشور واريز مي1346اصالحات ارضي مصوب 
وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال %) 75(

نامه متبادله با  فقتشود در اختيار وزارت آشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب موا بيني مي پيش
 : سازمان برنامه و بودجه به شرح زير به مصرف برسد 

اعتبار فوق به منظور توسعه امور زيربنائي در قالب %) 87( هشتاد و هفت درصد –الف 
 .گردد هاي عمراني برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت آشاورزي افزوده مي طرح

جاد امكانات و تمهيدات الزم جهت اجراي اين بند اعتبار فوق جهت اي%) 13( سيزده درصد -ب
 .گردد هزينه مي
شود در مواردي آه بنا به ضرورت و با رعايت مقررات   به وزارت آشاورزي اجازه داده مي-77ماده 

مربوط به تغيير آاربري، اجازه تجزيه و فروش اراضي زراعي در خارج از محدوده قانوني و حريم 
هاي مختلف صنعتي و عمراني توسط اشخاص  ها را براي اجراي طرح استحفاظي شهرها و شهرك
و %) 25(هاي صنعتي و فرهنگي بيست و پنج درصد  نمايد در مورد طرح حقيقي و حقوقي، صادر مي

از بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظر آارشناسي از %) 50(ها پنجاه درصد  در مورد ساير آاربري
وجوه ) 100(معادل صددرصد . آشور واريز نمايد درآمد عمومي ها وصول و به حساب مجريان طرح

گردد در  واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي
نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه  اختيار وزارت آشاورزي قرار خواهد گرفت تا براساس موافقت

سازي اراضي باير و موات و يا ساير اراضي هزينه نمايد  ك و احياء و آمادهجهت انجام عمليات آب و خا
 .و پس از آماده سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص داوطلب آشاورزي قرار دهد

قانون آار ازآليه ) 154(وزارت آار و امور اجتماعي موظف است براساس ماده  -78ماده 
 آه نتوانند نسبت به ايجاد فضاي ورزشي، تفريجي و فرهنگي در داخل آارفرمايان مشمول قانون آار

ريال ساالنه دريافت و به حساب درآمد ) 10000(آارگاه خود اقدام نمايند به ازاي هر آارگر ده هزار 
وجوه واريز شده فوق از محل %) 100(صددرصد . داري آل واريز نمايد عمومي آشور نزد خزانه

شود در اختيار وزارت  به همين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مياعتباري آه همه ساله 
هاي ورزشي، تفريحي و  گيرد تا براي ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه آار و امور اجتماعي قرارمي
 .فرهنگي آارگران هزينه نمايد

غلي و موظف است جهت صدور پروانه مراآز مشاوره ش وزارت آار و امور اجتماعي -79ماده 
) 40000(ريال و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار ) 100000(هاي غيردولتي مبلغ يك صد هزار  آاريابي

مبلغ %) 100(صددرصد . داري آل واريز نمايد ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه
 آشور منظور واريز شده فوق از محل اعتباري آه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه آل



ها  گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت آاريابي شود در اختيار وزارت آار و امور اجتماعي قرار مي مي
 .در سراسر آشور، هزينه گردد

وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريز  -80ماده 
 :نمايد

ي اشخاص حقيقي و حقوقي و يا تمديد آن مبلغ چهار صد  جهت صدور آارت بازرگاني برا–الف 
 .ريال) 400000(هزار 

 و.ريال) 100000(مبلغ يكصد هزار ) فقط براي يك بار( جهت صدور آارت بازرگاني موقت –ب 
گردد، مبلغ سي   در ازاي صدور پروانه آسب آه براي واحدهاي صنفي صادر و يا تمديد مي–ج 

 .هاي مربوط ق اتحاديهريال از طري) 30000(هزار 
) 50000(هاي مرزي مبلغ پنجاه هزار  وري يا تمديد آن در استان  در ازاي صدور هر آارت پيله–د 

 . ريال از متقاضي
آزادگان، جانبازان انقالب اسالمي و رزمندگان آه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در 

عظم شهدا از پرداخت مبالغ مذآور در اين ماده معاف اند و اعضاي درجه يك خانواده م ها بوده جبهه
 . باشند مي

درآمد فوق الذآر از محل اعتباري آه همه ساله به همين منظور در %) 20(معادل بيست درصد 
گيرد تا به منظور تجهيز و  شود در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي قانون بودجه آل آشور منظور مي

ها، هزينه  ها با تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرستان ني شهرستاناندازي ادارات بازرگا راه
 .نمايد

برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) 59( تبصره -81ماده 
هاي گيرنده تلوييون پس از   در رابطه با دريافت وجه از سازندگان و واردآنندگان دستگاه1373مصوب 

 .ون برنامه دوم توسعه نيز الزم االجرا خواهد بودانقضاء قان
تبصره ) الف(مبالغ دريافتي بابت صدور جوازها و صنعتي موضوع بند %) 100( صددرصد -82ماده 

داري آل واريز   آل آشور آه به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه1364قانون بودجه سال ) 51(
مين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور شده است از محل اعتباري آه همه ساله به ه

هاي عمراني،  گيرد تا به مصرف طرح  صنعتي ذيربط قرارمي شود حسب مورد در اختيار وزارتخانه مي
 .مطالعاتي و تحقيقاتي برسد

سازي فضاي  شود به منظور سالم  به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي-83ماده 
الملل، آليه درآمد  وق راديويي و مداري آشور در سطح منطقه و بينراديويي آشور و حفاظت حق

را به درآمد عمومي آشور واريز ها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات  حاصل از آبونمان بيسيم
همه ساله معادل درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه . نمايد

گيرد تا جهت تجهيز مراآز گسترش  شود در اختيار وزارت مذآور قرار مي آل آشور منظور مي
 .فرآانس هزينه گردد

نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و  آيين) 41( اراضي موضوع ماده -1
 شوراي اسالمي آه با رعايت 31/2/1359احياي اراضي درحكومت جموري اسالمي ايران مصوب 

برداري انقالب آه با رعايت ضوابط واگذار شده يا  شود را پس از بهره ار شده يا ميضوابط واگذ
تخفيف نسبت به قيمت %) 50(برداري با اعمال حداآثر تا پنجاه  درصد  شود را پس از بهره مي

 .ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد
نامه اجرايي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و  آيين) 42(ع ماده اراضي موضو -2

 شوراي انقالب آه با رعايت 31/2/1359احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 
تخفيف %) 50(برداري با اعمال حداآثر تا پنجاه درصد  شود را پس از بهره ضوابط واگذار شده يا مي

رزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي آشور نسبت به قيمت ا
 .واريز نمايد

هاي موضوع تبصره   درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرح-3
ها و مراتع آشور آه بر مبناي ارزش معامالتي و  برداري از جنگل قانون حفاظت و بهره) 34(ماده

 .گردد به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد ي طرح دريافت ميمشروط به اجرا



قانون ) 3(ها آه در اجراي ماده   از جنگل برداري هاي مرتعداري و بهره  درآمد حاصل از طرح-4
گردد به حساب درآمد عمومي آشور  ها و مراتع آشور استحصال مي برداري از جنگل حفاظت و بهره

 .واريز نمايد
هاي  مذآور، جهت اجراي طرح) 4(تا ) 1(درآمد حاصل از اجراي بندهاي %) 100(معادل صددرصد

هاي امور دام و  توسعه و احياي منابع طبيعي و آبخيزداري، تحيقات منابع طبيعي و امور دام، طرح
هاي اجراي اين ماده از محل اعتباري آه همه سال به همين منظور در قانون بودجه  طيور و هزينه
 .گيرد شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار مي ظور ميآل آشور من

شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي   به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي– 85ماده 
) 5000(صادر و به ازاء صدور هر آارت اقتصادي مبلغ پنج هزار ) شامل شاره اقتصادي(آارت اقتصادي 

درآمد %) 100(معادل صد درصد . ب درآمد عمومي آشور واريز نمايدريال از آنان دريافت و به حسا
بيني  واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور همه ساله در قانون بودجه آل آشور پيش

هاي مربوط  وزارت امور اقتصادي و دارائي قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينهشود در اختيار  مي
 . به مصرف برساندبه صدور آارت اقتصادي

آليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي آه حسب اعالم وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به 
شوند، مكلفند براساس دستورالعملي آه توسط وزارت مزبور تهيه و ابالغ  اخذ شماره اقتصادي مي

ط را در صورت گردد، براي انجام آليه معامالت خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربو مي
 .ها و اوراق مالي مربوط درج نمايند ها و فرم حساب

عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت 
اعتباري دفاتر مربوط،  هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي عالوه بر بي دستورالعمل

 : مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود 
 . اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله اي بار اول، جريمه بر-
 . براي بار دوم، تعطيل محل آسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه-
 براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و درمورد اشخاص -

 . حقوقي براي مدير يا مديرانم مسوول ذيربط
دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و تعقيب و اقامه 

 . دارائي است
هاي در  شود ساختمان ها و مؤسسات دولتي و نهادها اجازه داده مي به وزارتخانه -86ماده 

ها ها و نهاد ها، سازمان هاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه اختيار خود را آه براي پذيرايي
از يك روز (شوند و همچنين هواپيماهاي خود را با رعايت صرفه و صالح براي مدت معين  استفاده مي

اعم از بخش (و با انعقاد قرارداد به متقاضيان ) تا حداآثر سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه ديگر
.  آشور واريز نماينداجاره داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي) دولتي و غيردولتي

درآمد فوق از محل اعتباري آه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه %) 100(معادل صددرصد 
گردد و در اختيار  گردد در اختيار وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرارمي آل آشور منظور مي

آردن اعتباراتي  رعايت قانون نحوه هزينهگيردد تا با  وزارتخانه، مؤسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي
آه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني 

ها و هواپيماها و پرداخت  برداري و تعمير و نگهداري اينگونه ساختمان هاي بهره هستند صرف هزينه
 .هاي مربوط، نمايد حق الزحمه و ساير هزينه

سازمان هواپيمايي آشوري موظف است از هر مسافر آه توسط هواپيما عازم خارج  -87ماده 
. ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد) 7000(ازآشور است مبلغ هفتاد هزار 

درآمد واريز شده فوق، از محل اعتباري آه همه ساله به همين منظور %) 80(معادل هشتاد درصد 
شود پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه در  آل آشور منظور ميدر قانون بودجه 
 : واپيمائي آشوري قرار خواهد گرفت تا درموارد زير هزينه گردد اختيار سازمان ه

المللي امام خميني  جهت مطالعه، اجرا و تجهيز فرودگاه بين%) 60( معادل شصت درصد –الف 
 ).ره(

 .هاي عملياتي جهت تجهيز فرودگاه%) 20( معادل بيست درصد –ب 



داده مي شود به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل آشور مبلغ  به دولت اجازه -88ماده 
ريال دريافت و ) 20000(ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ بيست هزار ) 50000(پنجاه هزار 

 .به حساب درآمد عمومي آشور واريز آند
درآمد حاصل %) 50(درآمد حاصل از تعويض يا تمديدف همچنين پنجاه درصد ) 505(د پنجاه درص

هاي جمهوري اسالمي ايران در خارج از آشور از محل اعتباري آه در  از صدورگذرنامه در نمايندگي
گيرد تا براي خريد آاغذ و ساير  شود در اختيار دولت قرارمي قانون بودجه هر سال منظور مي

 .جهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزينه شودملزومات و ت
 سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان -89ماده 

مورد نياز و حداآثر تا درصدهاي تعيين شده درهر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله 
بيني و در اليحه بودجه آل  ادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پيشتوسعه اقتص

 .آشور منظور نمايد
هاي مقرر   اعتبارات موضوع اين قانون معادل درآمدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبت-90ماده 

 .شود در اين قانون تخصيص يافته تلقي مي
اعتبارات مصوب %) 10(ثر معادل ده درصد خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداآ-91ماده 

هاي ذيربط  گردان خزانه در اختيار دستگاه گردان از محل تنخواه موضوع اين قانون را به عنوان تنخواه
قرار دهد و پس از واريز درآمدهاي مربوط راسًا نسبت به استرداد آن از محل اعتبار مربوط اقدام 

 .نمايد
ت حداآثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه و دولت موظف اس"عبارت  -92ماده 

قانون محاسبات عمومي آشور مصوب ) 14(از قسمت اخير ماده " اختصاصي را حذف نمايد
 .شود  حذف مي1/6/1366

 قابل اجرا بوده و از تاريخ مذآور آليه قوانين و مقررات 1374 اين قانون از اول سال -93ماده 
 .باشد مغاير با آن ملغي مي

قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و 
هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 . به تأييد شوراي نگهبان رسيده است16/1/1374
 علي اآبر ناطق نوري

 رئيس مجلس شوراي اسالمي
 
 
 


