
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين

  
  

 آل آشور موضوع تعرفه 1362قانون بودجه سال ) 90(تبصره ) الف ( الف نصابهاي مذآور در بند - 1ماده 
  . در هزار تغيير مي يابد) 50(در هزار به ) 20(در هزار و از ) 30(در هزاربه ) 15(ثبت اسناد به ترتيب از 

 تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربووط به اعطاي تسهيالت بانكي وتامين اجتماعي -ه تبصر
صنعتي ، آشاورزي ، معدني ، مسكن و (در هزار و براي بخشهاي توليدي ) 3(به تعاونيهاي ايثارگران 

تاالرهاي امور فيلم سازي و احداث (و موسسات آموزشي غيرانتفاعي و فعاليتهاي فرهنگي ) ساختمان 
  . در هزار تعيين مي شود) 5) (نمايش 

 آل 1362قانون بودجه سال ) 90(تبصره ) چ ( آليه مبالغ هزينه هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند -ب 
  . آشور به و برابر افزايش مي يابد

صره تب) ه(و ) د(و ) ج (و ) ب (و ) الف (آليه مبالغ حق الثبت قابل وصول بندهاي موضوع بندهاي ) ج 
  . افزايش داده مي شود%) 50( آل آشور به ميزان پنجاه درصد 1363قانون بودجه سال ) 77(

 به ترتيب ذيل 1310 قانون ثبت عالئم و اختراعات مصوب تيرماه 15 حق الثبت عالمت موضوع ماده -د 
  : دريافت خواهدشد

) 12000(اي ورقه دوازده هزار  حق الثبت اظهارنامه عالمت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب به- 1
  . ريال 

 حق الثبت اظهارنامه عالمت براي متقاضيان غيرايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار - 2
  . ريال ) 000/100(
بيست و هشت "  حق الثبت عالمت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعا3

  . ريال ) 000/28(هزار 
يك ميليون و " عالمت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غيرايراني مقطوعا حق الثبت 4

  . ريال ) 000/200/1(دويست هزار 
 براي هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافي براي متقاضيان ايراني عالوه بر 5

   . ريال) 5000(حق الثبت اظهارنامه وحق الثبت عالمت پنج هزار 
 براي هر طبقه محصول اگرچه منحصر به فرد باشد بابت هرطبقه اضافي براي متقاضيان غيرايراني 6

  . ريال ) 000/30(عالوه بر حق الثبت اظهارنامه و حق الثبت عالمت سي هزار 
  .  حق الثبت معامالت و انتقاالت مربوط به عالمت مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمي خواهد بود7
  :  قانون تجارت بشرح زير دريافت خواهدشد11 الثبت پلمپ دفاتر تجارتي موضوع ماده  حق-ه 
 حق الثبت پلمپ به ازاي هر يكصد صفحه دفترتجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد - 1
  . ريال ) 3500(
 به 1318ب تيرماه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصو) 54(موضوع ماده ) ب ( درآمد صندوق - 2

ريال آه به حساب اداره آل تصفيه امور ) 1500(ازادي هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك هزار و پانصد 
  . ورشكستگي واريز مي شود

   0 آسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي شود- 3
نامه اجرائي قانون  قانون ثبت عالئم و اختراعات و آئين 43و41و34و32و حق الثبت اختراعات موضوع مواد

 و 18/9/1365 آل آشور مصوب 1353و بودجه سال 1352 قانون بودجه اصالحي سال 56اصالح تبصره 
  :  آئين نامه اصالحي قانون ثبت عالئم واختراعات بشرح زيرتعيين مي شود66و 47مواد

سي و پنج هزار  حق الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه - 1
  . ريال ) 000/35(
 حق الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده سال اول عالوه بر حق الثبت اظهارنامه دويست - 2

  . ريال ) 000/200(هزار 
 حق الثبت اختراع براي متقاضيان غيرايراني در ده ساله دوم عالوه بر حق الثبت اظهارنامه پانصدو - 3

  . ريال ) 000/550(پنجاه هزار 
  .  حق الثبت معامالت وانتقاالت مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق الثبت اسناد رسمي خواهد بود- 4
  . ريال ) 000/40( وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غيرايرانيها چهل هزار - 5
  . ال ري) 000/45( حق الثبت هر تغيير در اختراع براي غيرايرانيها چهل وپنج هزار - 6
  . ريال ) 000/50(پنجاه هزار "  حق الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعا- 7

) 56(قانون ثبت وآئين نامه اجرائي قانون اصالح تبصره ) 121(از حق الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده 
 مجلس شوراي 18/9/1365 آل آشور مصوب 1353 و بودجه سال 1352قانون بودجه اصالحي سال 

  . ريال ) 000/40(مي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاي هر اسم تجارتي چهل هزار اسال
) 90(تبصره ) ث ( و بند 18/10/51الحاقي به قانون ثبت مصوب ) 150( هزينه تفكيكي موضوع ماده -ح 

  . ريال ) 200( آل آشور به قرار هر ده هزار ريال 1362قانون بودجه سال 
قانون دفاتر اسناد رسمي و آانون سردفتران و دفترياران ) 50(انون ثبت و تبصره دو ماده ق) 124( ماده -ط 

  :  به شرح زير اصالح مي شود1354مصوب تيرماه 
 براي ثبت اسنادي آه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق الثبت هر سند به ماخذ پنجاه هزار - 1
  ريال وصول خواهدشد ) 000/50(
 فسخ يا اقاله معامالت يا اقرار به وصول قسمتي از وجه وصول قسمتي از وجه معامله  حق الثبت- 2
  . ريال ) 200(



  . ريال ) 1000( براي تصديقاتي آه از اداره ثبت گرفته مي شود هر تصديق يك هزار - 3
  . ريال ) 500( براي المثني سند مالكيت عالوه بر بهاي دفترچه پانصد - 4

  :  ثبت بشرح زير اصالح مي شودقانون) 132(ي ماده 
  . ريال ) 500(پانصد "  براي تصديق صحت هر امضاء مقطوعا- 1
قانون ثبت به موجب ) 61( تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده - 2

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

  . مي شود
آئين نامه اصالحي ترتيب درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ) 10( حق حراج موضوع ماده -ل 
  .  بشرح زير تعيين مي گردد21/12/1331
  %) 6( در اموال منقول شش درصد - 1
) 001/10(و از ده هزار ويك %) 6(ريال شش درصد ) 000/10(از يك ريال تا ده هزار  در اموال غيرمنقول - 2

  %) 4(ريال به باالچهاردرصد 
با ماخذ حق حراج %) 10(ريال مبغ فروش ده درصد ) 000/100( دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار - 3

  . صدر صد وصولي 
ريال بملغ ) 000/200(ريال تا دويست هزار ريال ) 001/100( دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك - 4

  . فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال يك شصتم به ماخذ حق حراج صدي صد وصولي 
ريال به باال نسبت به مازاد دويست هزار ) 001/200( دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك - 4
  . صولي ريال يكصدم به ماخذ حق حراج صدي صد و) 000/200(

 اقنون بودجه 90تبصره ) ب (اصالحي قانون ثبت و بند ) 128( حق الوديعه اسناد و اوارق موضوع ماده -م 
راي لدر ماه تعيين آه حق الوديعه ) 250( آل آشور براي هربسته ممهور دويست و پنجاه 1362سال 

دارات ثبت امانت داده مي دريافت مي شود و براي اسناد واوراق آه به طور دائم به ا" شش ماه قبال
  . دريافت مي شود" شود معادل حق الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبال

تبصره ) ت (و ) پ (قانون ثبت و بند ) 130(و ) 129( حق الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد -ن 
يال و براي اسناد ر) 250( براي اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه 1362قانون بودجه سال ) 90(

  . ريال تعيين مي شود) 150(ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه 
به ازاي هر ده هزار " قانون ثبت آال) 119(و ) 12(و ) 11( براي ثبت ملك در دفتر امالك موضوع مواد -س 

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

 مبناي وصول حق الثبت موضوع اين ماده در مورد امالك ، ارزش معامالتي اعالم شده توسط وزارت -ع 
امور اقتصادي و دارايي مي باشد ودر نقاطي آه ارزش معامالتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي 

  .  ثبت خواهد بودادارات
اين قانون و تبصره هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام ) 2) (1( تعرفه هاي مقرر در مواد -ف 

اضافات و جريمه هايي است آه درمواد ديگر قانون ثبت اسناد و امالك و ساير قوانين مقرر بوده وجايگزين 
ارد مقرر در اين قانون هيچ گونه حقوق ثبتي و آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به مو

و ) 1(هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد 
  . اين قانون لغو مي شود) 2(

ده در هزار مذآور در ما) 15( سازمان ثبت اسناد و امالك آشور مكلف است عالوه بر وصول معادل -2ماده 
 و اصالحات بعدي آن مصوب 1310قانون اصالح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد وامالك مصوب سال ) 3(

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

 واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي درآمد%) 5/3(الف معادل سه ونيم درصد 
از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان ثبت 
اسناد وامالك آشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و ترغيب نيروي انساني هزينه 

  . وشد
مد مذآور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دازدهم مبغل ب عالوه بر رقم درآ

افزايش درآمد وصولي %) 50(ريال در هرماه ، معادل پنجاه درصد ) 000/000/000/80(هشتادميليارد 
مذآور از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود، حداآثر تا مبلغ پنج 

ريال در سال براساس موافقتنامه اي آه با سازمان برنامه وبودجه مبادله مي ) 000/000/000/5(ميليارد 
شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و امالك آشور قرار مي گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و 

تبار تاپايان هر تامين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط برآنكه جمع مبالغي آه ازم حل اين اع
  . افزايش درآمدوصولي مذآور تجاوز ننمايد%) 50(سال هزينه مي شود از پنجاه درصد 

دهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و ' قوه قضائيه موظف است آليه درا- 3ماده 
  : به حساب درامد عمومي آشور واريز نمايد

ر مجازات آمتر از نودو يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات  در هر مورد آه در قوانين حداآث- 1
رانندگي مي باشداز اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتاد و يك 

  . ريال صادر مي شود) 000/000/1(ريال تا يك ميليون ) 001/70(
 حداقل آن آمتر از اين باشد دادگاه محير است آه  هرگاه حداآثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و- 2

ريال تا سه ميليون ) 001/70(حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك 
  . ريال بدهد) 000/000/3(



 در صورتي آه مجازات حبس با جراي نقدي توام باشد و به جاي حبس و محازات تعزيري جزاي نقدي - 3
  .  شود هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شدمورد حكم واقع

 تقديم دادخواست و درخواست تعقيب آيفري به مراجع قضايي عالوه بر حقوق مقرر مستلزم الصاق - 4
  . ريال مي باشد) 000/1(وابطال تمبر به مبلغ يك هزار 

ريال ) 000/1(ر  تقديم شكايت به دادسراي انتظامي قضات مستلزم الصاق و ابطال تمبر به مبلغ يكهزا- 5
  . خواهد بود

 بهاي اوراق دادخواست واظهارنامه و برگ اجرائيه احكام دادگاهها و هياتهاي حل اختالف موضوع - 6
  . ريال تعيين مي گردد) 100(قانون آار آه طبق نمونه از طرف دادگستري تهيه مي شود هر برگ يكصد 

ريال نه ) 000/000/10(ستگي تا مبلغ ده ميليون اداره آل تصفيه و امور ورشك) الف ( درآمد صندوق - 7
و مازادآن %) 8(ريال هشت درصدر ) 000/000/20(و نسبت به مازاد آن تا بيست ميليون %) 9(درصد 

  . دريافت مي شود%) 7(هفت درصد 
   0اداره تصفيه وامورورشكستگي تثبيت مي گردد) ب ( درآمد صندوق - 8
ريال و هزينه پلمپ ) 1000( دادگستري براي هر مورد يك هزار  هزينه گواهي امضاي مترجم توسط- 9

اوراق ترجمه شده ، توسط مترجم رسمي دادگستري و هزينه پلمپ گواهي صحت ترجمه يامطابقت 
  . ريال تعيين مي شود) 2000(رونوشت وتصوير با اصل در هر مورد دو هزار 

ن درهر سال بشرح زير تعيين و در موقع صدور يا  هزينه پروانه اشتغال وابستگان دادگستري و تمديد آ- 10
  . تمديد پروانه تمبر الصاق و ابطال مي گردد

  . ريال ) 000/100(يكصد هزار ) 1( پروانه وآالت درجه -الف 
، آار گشايي مقيم مرآز استان در هر ) 2( پروانه مترجم رسمي ، آارشناس رسمي ، وآالت درجه -ب 

  . يال ر) 000/50(مورد پنجاه هزار 
  . ريال ) 000/40(چهل هزار ) 3( پروانه وآالت درجه -ج 
  . ريال ) 000/20( پروانه آارگشايي در سايرشهرستانهابيست هزار -د 
  . ريال ) 000/10( پروانه وآالت اتفاقي در هر مورد ده هزار -ه 
 به مبلغ دوهزار  تقديم دادخواست به ديوان عدالت اداري مستلزم الصاق و الصاق و ابطال تمبر- 11

  . ريال خواهدبود) 2000(
  .  هزينه دادرسي بشرح زير تعيين آه براساس آن تمبرالصاق و ابطال مي گردد- 12

  :  مرحله بدوي -الف 
ريال تقديم شده باشد معادل يك و نيم درصد ) 000/000/10(دعاوي آه خواسته آن تا مبلغ ده ميليون 

ريال ، به نسبت مازاد برآن دو درصد ) 000/000/10(ه ميليون ارزش خواسته و بيش ازمبلغ د%) 5/1(
  . ارزش خواسته %) 2(

به سنبت %) 3(صادر شده باشد سه درصد " يا غيابا"  مرحله تجديدنظراعتراض به حكمي آه بدوا-ب 
  . ارزش محكوم به 

  : م  مرحله تجديدنظردر ديوان عالي آشور و موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث برحك-ج 
ارزش محكوم و %) 3(ريال باشد سه درصد ) 000/000/10(احكامي ك محكوم به آن تا مبلغ ده ميليون 

  . ارزش محكوم به %) 4(مازاد بر آن به نسبت اضافي چهار درصد 
در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غيرمنقول ازنقطه نظر صالحيت ، ارزش خواسته همان است 

 لكن از نظر هزينه دادرسي ، بايد ارزش معامالتي امالك 0ادخواست خود تعيين مي نمايدآه خواهان در د
  . در هر منطقه تقويم و براساس آن هزينه دادرسي پرداخت شود

 هزينه دادرسي در دعاوي غيرمالي و درخواست تامين دليل و تامين خواسته در آليه مراجع قضايي - 13
  .  مي شودريال تعيين) 5000(مبلغ پنجهزار 

 در صورتي آه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو - 14
ريال تمبرالصاق و ابطال مي شود و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم ) 2000(هزار 

  . ص نمايددريافت خواهد شد و دادگاه مكلف است قيمت خواسته را قبل از صدور حكم مشخ
  . ريال تعيين مي شود ) 500( هزينه اجراي موقت احكام در آليه مراجع قضايي پانصد - 15
) 1000(يك هزرا ( هزينه درخواست تجديدنظراز قرارهاي قابل تجديدنظردردادگاه و ديوان عالي آشور - 16

  . ريال تعيين مي شود
ا و ديوان عدالت اداري و سايرمراجع قضايي و  هزينه تطبيق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهه- 17

ريال تعيين آه به صورت تمبر الصاق ) 200(گواهي صادره از دفاتر آليد مراجعغ مذآور در هر مورد دويست 
  . و ابطال مي شود

  . ريال تعيين مي شود) 1000( هزينه ابالغ اظهارنامه و واخواست نامه ر هر مور يكهزار - 18
ريال يكهزار ) 000/000/1(آيفري عليه صادرآننده چك بالمحل تا مبلغ يك ميليون  هزينه شكايت - 19

است و مازاد بر ) 3000(ريال سه هزار ريال ) 000/000/10(ريال و نسبت به مازاد آن تا ده ميليون ) 1000(
  ريال تعيين مي شود ) 000/10(ريال ده هزار ) 000/000/10(ده ميليون 

ريال و براي نسخه ) 1000(عدم سوءپيشينه آيفري براي نسخه اول يكهزار  هزينه صدور گواهي - 20
  . ريال تعيين مي شود) 200(هاي بعدي دويست 

  . ريال تعيين مي شود) 000/10( هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظر از احكام آيفري ده هزار - 21
 بهاي يك ماهه و هزينه اجراي اجاره%) 30( هزينه اجراي احكام تخليه اعيان مستاجره سي درصد - 22

ريال تاپنجاه ) 000/10(احكام دعاوي غيرمالي و احكامي آه محكوم به آن تقويم نشده است از ده هزار 
هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در . ريال به تشخيص دادگاه مي باشد) 000/50(هزار 

   .دادگستري با ماخذ فوق محاسبه و وصول خواهد شد



 در مواردي آه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقالب از معافيت قانوني - 23
پرداخت هزينه دادري استفاده آرده باشند چنانچه حكم به نفع آنهاصادر شده باشد دادگاهها مكلفند 

 هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم عليه در صورتي آه مقصر باشد وصول و به حساب
  . درآمدهاي دادگستري به خزانه واريزنمايند

وجوه واريزي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي آشور، از محل %) 50(معادل پنجاه درصد 
اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دادگستري قرار مي گيرد 

ي جاري و احداث ،خريد،تجهيز و تعمير ساختمانهاي به منظور تامين آسري هزينه ها" تا منحصرا
دادگستري در مرآز و شهرستانها و ايجاد و توسعه تشكيالت قضايي براساس موافقتنامه هايي آه با 

  . سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، هزينه نمايد
ي اسالمي ايران و  آليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، نيرهاي مسلح جمهور- الف - 4ماده 

سهام آنها متعلق به دولت است %) 100(دستگاههاي تابعه قوه قضاييه و شرآتهايي آه صد در صد 
مكلفند حسب نياز وزارت آموز شو پرورش ، سازمان آموزش فني وحرفه اي وزارت آار و امور اجتماعي و 

،ده درصد %) 25(پنج دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و سازمان بهزيستي به ترتيب بيست و 
ارزش ريالي ، از ماشين آالت و قطعات يدآي و اثاثيه اداري %) 5(، و پنج درصد %) 10(،ده درصد %) 10(

و وسائط نقليه فرسوده و خارج از رده خود رادراختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ آموزش 
ور قرار داده وسپس نسبت به فروش بقيه عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمانهاي مزب

ماشين آالت و قطعات يدآي مذآور اقدام نمايند وجوه حاصل در مورد وزارتخانه ها و موسسات دولتي به 
. د عمومي آشور و در مورد شرآتهاي دولتي به حساب درآمد شرآت مربوط نزدخزانه واريزخواهدشد'درآ

 از محل اعتباري آه به همين منظور مي شود در اختيار مبالغ واريزي فوق%) 50(معادل پنجاه درصد 
وزارتخانه ها وموسسات دولتي مربوط قرار مي گيرد تا جهت خريد و تعمير ماشين آالت و خريد قطعات 

آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهادمشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، 0يدآي هزينه شود
 و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، آار و امور اجتماعي و آموزش و پرورش ، فرهنگ

  . سازمان برنامه وبودجه به توصيب هيات وزيران خواهد رسيد
 وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و فرهنگ وآموزش عالي ،بهداشت درمان و آموزش پزشكي و -ب 

 و سازمان بهزيستي مكلفند ماشين آلت و سازمان آموزش فني و حرفه اي وزارت آار و امور اجتماعي
قطعات تحويل شده موضوع اين ماده را تعمير، تكميل و بازسازي و شماره گذاري نموده و مورد استفاده 
  . قرار دهند و يا نسبت به فروش آنها طبق مقرراتاقدام و وجوه حاصل را به درآمد عمومي آشور واريزنمايند

يزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال مبالغ وار%) 100(معادل صددرصد 
منظور مي شود حسب مورددراختيار وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت 

وزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه اي و سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت تا '،درمان و آ
وارتقاي آموزشهاي عملي و فني و حرفه اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط جهت خودآفايي ، بهبود 

  . هزينه نمايند
  :  اجازه داده مي شود- 5ماده 
 وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت -الف 

%) 100( معادل صددرصد 0واريز نمايندمقررات به فروش رسانده و وجوه خاصل را به درآمد عمومي آشور 
مبالغ واريزي فوق از محل اعبتاري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود حسب 

مورد در اختيار وازتخانه هاوموسسات دولتي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت اخداث ساختمانهاي 
  . مناسب براي ادارات خود هزينه نمايند

ه ها و موسسات دولتي اراضي ومستغالت خود را آه از لحاظ محل استقرار يابه داليل  وزارتخان-ب 
ديگربراي بهره برداري مناسب نمي باشند با آسب مجوز از هيات وزيران و رعايت مقررات مربوط، به 

مبالغ %) 100( معادل صددرصد 0فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عممي آشور واريز نمايند
ي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود با تصويب هيات واريز

وزيران حسب مورد در اختيار وزارتخانه ها و موسسات دولتي مربوط قرارخواهد گرفت تا جهت خريد 
  . اراضي و ايجاد ساختمانها و تاسيسات الزم متناسب با نياز دستگاههاي مذآور به مصرف برسد

 وزارت دفاع و پشتيباني نيرويهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران مكلف است پس از آسب محوز از -ج 
مقام معظم فرمانده يكل قوا نسبت به فروش عرصه واعيان پادگانها و ساير اماآن آه درتملك يا تصرف 

 طريق مزايده اقدام و قرارگرفتن در محدوده خدمات شهري از) پس از اثبات مالكيت ( ها بوده ;قانوني ا
  . نمايد

سازمان ثبت اسناد وامالك آشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت اراضي اقدام نموده و تنها 
قانون ) 5( آميسيون موضوع ماده 0از حقوق وعوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايد%) 20(بيس درصد 

وظفند نبت به تغيير آاربري اين قبيل تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وشهرداريها م
  . اراضي به آاربريهاي مناسب وهمچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند

وجوه واريز شده از محل اعتباري آه به %) 100(به خزانه داري آل واريز و صددرصد " درآمد حاصل تماما
 و در اختيار ستاد آل همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود تخصيص يافته تلقي

نيرهاي مسلح در امر ساخت پادگانها و مراآز نظامي و خانه هاي سازماني و پرداخت ديون براساس 
  . اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي آل قوا هزينه شود

يتهاي  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه حاصل ازارائه خدمات ناشي از فعال- 6ماده 
فرهنگي ، هنري ، ورزشي وتوليدي آانونهاي پرورش ، اردوگاههاي تربيتي را به درآمد عمومي آشور 

مبالغ واريزي فوق از محل اعبتاري آه به همين منظور در قانون %) 100( معادل صددرصد 0واريز نمايد
تعمير ونگهداري و بودجه هر سال منظور مي شود دراختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا براي 



بازسازي و تجهيز اردوگاهها و آانونهاي فوق الذآر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعاليتهاي فرهنگي 
  . ، هنري و ورزشي هزينه نمايد

آئين نامه اجرائي اين ماده شامل تعرفه هاي خدمات مربوط به پيشنهاد وزارت آموزش و پروش به تصويب 
  . هيات وزيران خواهد رسيد

  :  به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود- 7اده م
الف مدارس و ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده خود رادر شهرها و رستاها به فروش رسانده و يا 

  . مناسب با آاربري منطقه تبديل به احسن نموده به فروش برساند
 استفاده نمي نمايد جهت بهره برداري  اماآن و فضاهاي آموزشي خود را در فرصتهايي آه از آنها-ب 

  . آموزشي از طريق انعقادقرارداد به طور موقت واگذار نمايد
درآمدهاي حاصل از بندهاي فوق به حساب درآمد عمومي آشورواريز مي شود، معادل صددرصد 

شود مبالغ واريزي فوق ازمحل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي %) 100(
در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا به منظور احداث و تجهيز مدارس ابتدايي وراهنمايي تحصيلي 

ومتوسطه وبازپرداخت اقساط قراردادهاي اجاره به شرط تمليك با بانكها جهت خريد ساختمانهاي 
الكيت آموزش و  آن دسته از ساختمانهاي مذآور در اين ماده آه در م0آموزشي ، به مصرف برساند

  . پرورش بوده و فاقد سند رسمي مالكيت هستند خارج از مقررات ثبتي به فروش مي رسد
 وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي - 8ماده 
  : ذيل 
   0 ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي -الف 
   0 ماليات بردرآمد مشاغل -ب 
   0 ماليات نقل و انتقاالت و سرقفلي -ج 

   0د ماليات تعاون ملي 
   0ه مااليت دربرآمد مستغالت 

   0و ماليات بر جمع درآمد
از مجموع افزايش درآمد حاصله را %) 5(آه به درآمد عمومي آشور، منظور مي شود معادل پنج درصد 

 تخصيص يافته تلقي مي شود نسبت به مبالغ پيش بيني شده در قانون بودجه آل آشور سال مربوط
مشروط بر آنكه جمع مبالغي آه از محل اين اعتبار تا پايان هر سال مورد استفاده قرارمي گيرد از پنج 

  . ماهه درآمدهاي مزبور، تجاوز نمايد) 12(مجموع افرايش وصولي %) 5(درصد 
سود %) 1(عادل يك درصد  سازمان سرمايه گذاري و آمكهاي اقتصادي و فني ايران مجاز است م- 9ماده 

حاصل از سرمايه گذاريهاي خارجي دولت جمهوري اسالمي ايران را آه توسط آن سازمان وصول و به 
درآمد عمومي آشور واريز مي شود از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور 

يهارا به همراه دارد و نيزتشويق مي شود در اموري آه افزايش سطح بهره وري اين گونه سرمايه گذار
آارآنان وآساني آه به نحوي د رامر مديريت واحدهاي اقتصادي مورد سرمايه گذاري و يا تحصيل و وصول 

  . سود مذآور فعاليت موثري دارند، هزينه نمايد
از حقوق گمرآي و سود بازرگاني آه توسط %) 2( گمرك ايران مجاز است معادل دو درصد - 10ماده 
ك وصول و به درآمد عمومي آشور واريزمي شود را از محل اعتباري آه به همين منظور در اقنون گمر

بودجه هر سال پيش بيني مي شود به منظور تهيه وسايل و تجهيزيات مورد نيازوتوسعه گمرآات آشور و 
%) 2(رصد از دو د%) 5( پنج درصد 0آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق وترغيب آارآنان هزينه نمايد

  . فوق در اختيارموسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران قرار مي گيرد
  :  به وزارت امور خارجه اجازه داده مي شود- 11ماده 

الف درآمدهاي آنسولي و وجوه حاصله از فروش ساختمانهاي قديمي و غيرقابل استفاده و مازاد بر 
مبالغ واريزي فوق به %) 100(و معادل صددرصد احتياج خود را به حساب درآمد عمومي آشور واريز 

حساب درآمد عمومي آشور از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي 
شود در اختيار وزارت امورخارجه قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و 

 ساختمانهاي مورد نياز وزارت امور خارجه و تجهيزات مروبطه بودجه جهت خريد و يا احداث و يا تجهيز
  درخارج ازآشوربه مصرف برسد 

ب وجوه حاصله از فروش اتومبيلهاي اسقاطي و غيرقابل استفاده و مستعمل خود درخارج از آشور را با 
  . بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز نمايد
ست معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب درآمد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مكلف ا

  . عمومي آشور واريز آند
معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتباري آه به همين منظور در اقنون بودجه هرسال منظور مي شود 
  . ددر اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيلهاي جديد در خارج از آشور به مصرف برس
ج گزارش اقدامات مربوط هرچهارماه يك بار از طريق سازمان برنامه وبودجه به آميسيونهاي سياست 

  . امه و بودجه و ديوان محاسبات مجلس سوراي اسالمي ارائه خواهد شدبرنخارجي ، 
  :  به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي اجازه داده مي شود- 12ماده 

ي قديمي و غيرقابل استفاده و دور از دسترس عموم مردم و مازاد الف وجوه حاصل از فروش ساختمانها
بر احتياج رايزنيهاي فرهنگي خود را ادر خارج از آشور به حساب بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران 

 بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است معادل ريالي وجوه ارزي مزبور را به حساب 0واريز نمايد
مبالغ واريزي فوق ، از محل اعبتاري آه به %) 100( معادل صددرصد 0ر واريز آنددرآمد عمومي آشو

همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود، در اختيار وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي قرار مي 
رف گرد تا باري خريد يا احداث يا تجهيز ساختمانهاي رايزنيهاي فرهنگي مورد نياز در خارج ازآشور به مص



  . برساند
ب وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي اسقاط يو غيرقابل استفاده و مستعمل رايزنيهاي فرهنگي را به 

 بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران ، ملكف 0حساب بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز نمايد
  است معادل ريالي وجوه ارزي مزبوررابه حساب درآمد عمومي آشورواريزآند 

ادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در مع
  . اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت خريد اتومبيلهاي جديد رد خارج از آشور به مصرف برسد

اي تعرفه هايي آه  به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود بر مبن- 13ماده 
تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رساندبراي آزمايش فرآورده ها و مواد آزمايشگاهي تشخيص طبي و 

آنترل آيفي دستگاهها و قطعات وارداتي و ساخت آشور وفرآورده هاي بيولوژيك ساخت داخل حق 
مبالغ واريزي فوق از محل ) %100( معادل صددرصد 0آزمايش دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختياراين وزارتخانه قرار خواهد 
  . گرفت تا جهت تاسيس ، تكميل وتوسعه آزمايشگاههاي مرجع تشخيص طبي هزينه نمايد

ر هر دفترچه بيمه درماني  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است بابت صدو- 14ماده 
ريال و بابت صدور ) 250(مشمولين قانون تامين خدمات درماني مستخدمين دولت مبلغ دويست و پنجاه 

ريال از بيمه شدگان دريفات و همچنين بابت هر نسخه مصرفي ) 1000(هردفترچه المثني مبلغ يكهزار 
 ريال آسر و به درآمد عمومي آشور )10(دفترچه هاي مذآور از صورتحساب پزشكان مربوط مبلغ ده 

مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون %) 100( معادل صددر صد 0واريز نمايد
بودجه سال مربوط منظور مي شود در اختيار وزارتخانه مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تهيه آاغذ و چاپ 

  .  نمايددفترچه هاي بيمه هاي درماني مذآور هزينه
 به سازمان انتقال خون ايران اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي خون - 15ماده 

و خدمات آزمايشگاهي را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد معادل صددرصد مبالغ واريزي فوق از 
 در اختيار سازمان مزبور قرار محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود

مي گيرد تا جهت هزينه هاي تحقيقاتي ، توليد يو خريد قسمتي از وسايل و تجهيزات مورد نياز آن 
  . سازمان به مصرف برسد

 به انستيتو پاستور ايران و موسسه تحقيقات و واآسن و سرم سازي رازي اجازه داده مي - 16ماده 
از فروش انواع سرمها و واآسنها و ساير فرآورده هاي توليدي و شود معادل آليه درآمدهاي حاصل 

بيولوزيكي و ارائه خدمات بهداشتي و درماني آه به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي نمايد را، از 
  . محل اعبتاري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، دريافت و به صمرف برساند

رت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين  به وزا- 17ماده 
مستغالت و ساختمانهاي قديمي پراآنده و غيرقابل استفاده خود را به فروش رسانده ودرآمد حاصل را به 

  . درآمدعمومي آشور واريزنمايد
دماتي موضوع اين ماده از مبالغ واريزي حاصل ازفروش واحدهاي توليدي و خ%) 100(الف معادل صددرصد 

محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود دراختيار وزارت جهاد 
  . سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و عشايري هزينه گردد

ي قديمي پراآنده و مبالغ واريزي حاصل از فورش مستغالت و ساختمانها%) 100(ب معادل صددرصد 
غيرقابل استفاده موضوع اين ماده از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظورمي 

شود در اختيار وزارت جهاد سازندگي قرار خواهد گرفت تا براي احداث و يا تهيه ساختمانهاي ضروري 
  . هان آن وزارت هزينه شوداداري و يا نوسازي ساختمانهاي غير قابل استفاده خاجر از تر

 به وزارت جهادسازندگي اجازه داده مي شوددرآمد واحدهاي توليدي و خدماتي خود را وصول و - 18ماده 
هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي وهمچنين تنخواه گردان تعاونيهاي 0به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

ماده ازمحل اعبتاري آه به همين منظور در قانون درآمدهاي موضوع اين %) 90(عشايري معادل نوددرصد 
  بودجه هر سال منظور مي شود،پرداخت خواهدشد 

 به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود به منظور برقراري تسهيالت الزم براي اجراي قانون -19ماده 
 مالي و پولي آشور احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارآت بانكها و ساير منابع

، عوارض عبور وسايط نقليه اتوبانهاي آشور را دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز 24/8/1366مصوب 
معادل مبلغ واريزي مذآور از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي . نمايد 

  . اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت شود جهت اجراي طرحهاي مشارآت در احداث آزاد راهها در 
از اعتبار تخصيص يافته اين ماده را، پنج درصد %) 20(وزارت راه وترابري مجاز است به ميزان بيست درصد 

جهت بهبود و نگهداري آزاد راههاي موجود %) 15(جهت هزينه هاي وصول عوارض و پانزده درصد %) 5(
  . به مصرف برساند

صول مذآور توسط وزارتخانه هاي راه وترابري و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي دستورالعمل نحوه و
  . شود
 به وزارت راه وترابري اجازه داده مي شود بابت نگهداري راههاي اختصاصي سازمانها و - 20ماده 

موسسات دولتي و شرآتهاي دولتي واشخاص حقوقي غير دولتي براساس قرادادهايي آه با 
 معادل مبلغ 0آور منعقدخواهد نمود، مبالغي دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز نمايددستگاههاي مذ

واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار 
  . وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت نگهداري راهها به مصرف برسد

هواشناسي آشور اجازه داده مي شود در مقابل خدمات و اطالعاتي آه براساس  به سازمان - 21ماده 
آليه . تعرفه مصوب هيات دولت ارائه مي دهد، وجوهي را دريافت و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد 

دانشجويان مقاطع مختلف دانشگاههاي آشور درارتباط باگذرانيدن پايان نامه هاي تحصيلي از پرداخت 



  .  وجهي در قبال اخذ اطالعات از سازمان هواشناسي آشور معاف مي باشندهرگونه
مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال %) 50(معادل پنجاه درصد 

منظور مي شود، در اختيار اين سازمان قرار خواهد گرفت تا به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي آموزشي و 
  . ادر تخصصي و تشويق آارآنان برسدتقويت آ

 سازمان سنجش و آموزش آشور مجاز است با وزارتخانه هاوسازمانها و اشخاص حقيقي يا - 22ماده 
حقوقي ، خارج از خدمات موظف خود براي آزمون ورودي و خدمات مشاوره اي قراردداد منعقد و درآمدهاي 

مبالغ واريزي از محل اعتباري آه %) 100(ل صددرصد  معاد0حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد
به همين جهت در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهدگرفت تا 

  . جهت توسعه و تكميل و تعمير خدمات ماشيني وخارج مربوط به برگزاري اين آزمونها هزينه شود
( ي و آموزشي و پژوهشي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه ها  به مرآز و سازمانهاي فرهنگ- 23ماده 

به استثناي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش 
  : اجازه داده مي شود)  اين قانون 25عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع ماده 

به برگزاري دوره هاي آموزشي خاص آوتاه مدت آه منجر به صدور مدرك  از طريق نعقاد قرارداد نسبت 1
تحصيلي نشود و همچنين ارائه خدمات تحقيقاتي ومشاوره اي واجرائي وآارشناسي و فني 

وآزمايشگاهي و آارگاهي و چاپ وتكثير و خدمات فرهنگي و ورزشي و رفاهي مبالغي براساس تعرفه 
   رسد،دريافت نمايند هايي آه به تصويب هيات وزيران مي

 حق امتياز فرآيند و محصوالت توليد شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي ونتايج تحقيقات فني واطالعات 2
  . توليدي و محصوالت آشاورزي و داماي را به فروش برسانند

  . فوق به درآمد عمومي آشور واريز خواهد شد) 2(و ) 1(آليه وجوه حاصل از بندهاي 
مبالغ واريزي توسط هر يك از دستگاههاي فوق از محل اعتباري آه به همين %) 100 (معادل صددرصد

منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود، در اخيتار همان دستگاه قرار خواهد گرفت تا براي 
  . برگزاري دوره هاي اموزشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات مورد اشاره هزينه شود

هنگ و آموزش عال ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و آليه دستگاههايي  وزارت فر- 24ماده 
آه داراي موسسات آموزش عالي هستند مكلفندهمه ساله وصوليهاي مربوط به هزينه دانشجويان 

انصرافي و و آن دسته از بهره مندان از مزاياي آموزش رايگان آه بابت لغو تعهد خود نسبت به پرداخت 
 معادل مبالغ واريزي فوق ازمحل 0لي اقدام مي آنند، رابه درآمد عمومي آشور واريز نمايندهزينه تحصي

اعتباري آه به همني منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار دستگاههاي 
يي مذآور قرا رخواهد گرفت تا جهت توسعه و مرمت رستورانها، سلف سرويسها و خوابگاههاي دانشجو

  . و تعميرات اساسي آنها اعم از ملكي واستيجاري به مصرف برسد
 الف به دانشگاهها و موسسات آموزش عال يو تحقيقاتي وابسته وزارتخانه هاي فرهنگ و - 25ماده 

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

مختل فتحصيلي و برگزاري دوره هاي شبانه و خدمات تحقيقاتي ، مشاوره اي ، اجرائي ، آارشناسي ، 
درماني ، داندنپزشكي ،داروسازي ،آزمايشگاهي ،آارگاهي ، چاپ ،تكثير، انتشاراتي و خدمات فرهنگي 

حقوقي ، مشروط بر آنكه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش ، ورزشي و رفاهي به اشخصا حقيقي و 
عالي و وزير بهدات ، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاهها وموسسات 
آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس تعرفه هايي آه بنا به پيشنهاد 

  .  هيات وزيران مي رسد، دريافت نمايندمشترك وزراي مذآور به تصويب
 آتب و نشريات و نتايج تحقيقات فني و اطالعات توليدي ، حق امتياز فرآيند و محصوالت توليد شده 2

  . نمونه آزمايشي و محصوالت آشاروزي ودامداري ونظاير آن را به فروش برسانند
يدبه حسابهايي آه توسط خزانه براي هر با) الف (بند ) 2(و ) 1(ب آلهي وجوه حاصل از اجراي جزءهاي 

يك از دستگاههاي مشمول اين ماده افتتاح مي شود، واريز گردد تا به حساب درآمداختصاصي دستگاه 
وجوه واريزي مذآور از محل اعتبار درآمد %) 100( همه ساله معادل صددرصد 0مربوط منظور شود

ودجه هرسال پيش بيني مي شود، در اختيار اختصاصي دستگاه ذيربط آه به همين منظور در قانون ب
دستگاه مربوطه قرار خواهد گرفت تا با رعايت قانون نحوه انجام امو رمالي ومعامالتي دانشگاهها و 
  . موسسات آموزش عال يو تحقيقاتي جهت ارائه خدمات فوق و هزينه هاي تحقيقاتي به مصرف برسد

  :  داده مي شود به وزارت آار وامور اجتماعي اجازه- 26ماده 
الف درازاري صدور هر آارنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از آشور مبلغي معادل پانزده هزار 

ريال به پول رايج آشور مربوط دريفات و به حساب بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز ) 000/15(
  . نمايد

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

مبالغي آه از اين بابت به حساب درآمد عمومي آشور %) 100(همه ساله حداآثر معادل صددرصد 
وارزير مي شود از محل اعبتار خاصي آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال پيش بيني مي شود در 

اجتماعي قرار خواهد گرفت تا جهت صدور شناسنامه براي آراگران مزبو روارائه اختيار وزارت آار وامور 
  خدمات حمايتي به آنهابه مصرف برسان ء 

از حقوق و مزاياي آارآنان خارجي را هماره با معادل مبلغ حق بيكاري آه %) 20(ب معادل بيست درصد 
بوط دريافت و به درآمد عمومي آشور براي آارگران ايراني اخذ مي شود از آارفرمايان بخش خصوصي مر

  . واريز نمايد
مبالغ واريزي اين بند از محل اعتباري آه به همين منظور در %) 100(همه ساله حداآثر معادل صددرصد 



قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار وزارت آار و امور اجتماعي قرار خواهدگرفت تا جهت 
  . اي جديد شغلي هزينه گرددايجاد اشتغال مولد و فرصته

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

جهيزمراآز تحقيقاتي وزارت آشاوري به مصرف در قانون بودجه هر سال منظور مي شود جهت توسعه وت
  . برساند

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

منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود دريافت و جهت مي نمايدراازمحل اعتباري آه به همين 
تكميل ، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه هاي ضروري مباريه با 

  بيماريهاي دامي به مصرف برساند 
تباع بيگانه  به وزارت آشور اجازه داده مي شوددراجراي طرح شناساي آامپيوتري مهاجريتن و ا- 29ماده 

ريال و در ازاي صدور و تمديد برگه هاي تردد ) 5000(، در ازاي صدور هر آارت شناسايي مبلغ پنج هزار 
ريال و در ازاي ) 000/10(ريال و صدور دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه مبلغ ده هزار ) 3000(سه هزار 

ريال دريافت و به درآمد عمومي ) 000/25(صدور المثني هر يك از اسنادمذآور مبلغ بيست و پنج هزار 
  . آشور واريز نمايد

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

  . ي ورانده شدگان از آشورهاي ديگر به مصرف برسدبه پناهندگان سياس
 در صورتي آه درآمدهاي وصولي ناشي از عوارض تكافوي هزينه هاي شهرداريها را - الف - 30ماده 

با پيشنهاد وزير آشور و تصويب رئيس " ننمايد وضع عوارض جديد و افرايش عوارض موجود صرفا
   0جمهورخواهدبود

اري خدمات ، تحقيقات وتوليدات و وضع عوراض غير از موارد پيش بيني شده  هرگونه افرايش قيمت ب-ب 
در اين قانون براي وزارتخانه ها نهادها، موسسات و شرآتهاي دولتي منوط به تصويب شوراي اقتصاد مي 

  . باشد
 به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود ازهر متقاضي انگشت نگاري - 31ماده 

  . ريال دريافت وبه حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد) 1500(بلغ يكهزار و پانصد م
مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون %) 20(حداآثر تا معادل بيست درصد 

مين بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار نيروي مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت ايجاد تسهيالت و تا
  . نيازمنديهاي فني آزمايشگاهي ، اداري ، خدماتي و آموزشي به مصرف برساند

 و اصالحات بعدي 1350 خرداد30 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب - 32ماده 
  : آن و آئين نامه هاي اجرائي قانون مذآور به شرح زير اصالح مي شود

ك ماه پس از تاريخ اخطاريه ،جريمه را پرداخت ننمايد جريمه را بايد به  در صورتي آه متخلف ظرف ي- 1
ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در اخطاريه به حسابهايي آه به همين منظور توسط خزانه افتتاح خواهد شد 

  . بپردازد
   0جرايم موضوع اين ماده مشمول مروز زمان نخواهد بود

ريال به تناسب جداول ) 000/100(ريالي الي يكصد هزار ) 2000( مجازات تخلفات رانندگي از دو هزار - 2
  . موجود تعيين مي شود

 آليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در شهرها و جاده ها بايد به حساب درآمد عمومي آشور وارزير - 3
  همه ساله مبالغي به ترتيب زير از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال0شود

  . منظور مي شود، در اختيار دستگاههاي مربوط قرار خواهد گرفت 
وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها آه به حساب درآمد %) 50(الف معادل پنجاه درصد 

عمومي آشور واريز مي شود، ازمحل اعتبار فوق الذآر به حساب شهرداري مربوط واريز مي شود 
  . اد و اصالح و تعمير و مرمت معابر و پلهاي زيرگذر و روگذر هزينه نمايدتاجهت ايجاد توفقگاه وايج

باقميانده از وجوه حاصل از جرايم رانندگي در هر يك از شهرها و همچنين %) 50(ب معادل پنجاه درصد 
آليه وجوه حاصل از جرايم رانندگي در جاده ها آه به حساب درآمدعمومي %) 70(معادل هفتاد درصد 

%) 3(ريز مي شود، از محل اعتبار مذآور در اختيارنيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا سه درصد آشور وا
آنرا جهت تشويق به ماموراني آه تخلف را تشخيص واقدام به صدور اخطاريه مي نمايند و نيز ايجاد انگيزه 

حوله هزينه نمايد ، تالش وترغيب و تشويق ساير ماموران مربوطه به منظوراجراي هرچه بهتر وظايف م
مابقي وجوه مذآور جهت حسن انتظام عبور ومرور، آموزش ، اقدامات پيشگرانه و تهيه وسايل و تجهيزات 

فني جهت جلوگيري از تصادفات ، خريد و تعمير و نگهداري وسايل و تجهيزات فني جهت جلوگيري از 
يل نقليه موتوري ولوازم آن و همچنين تصادفات ، خريد و تعمير و نگهداي وسايل و قطعات مخابراتي و وسا

هزينه سوخت و نگهداري آنها، خريد اراضي واحداث واجاره ابنيه موردنياز، تجهيزيات و عالئم ، تهيه 
وسايل آموزش همگاني ،اعزام احتمالي پرسنل نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران به خارج از 

رافيكي و پرداخت حق التدريس براي آموزش آشور جهت مطالعه و بازديد از موسسات آموزشي وت
راهنمايي و رانندگي به مصرف برسد، همچنين معادل سي درصد باقيمانده وجوه حاصل از جرايم 

رانندگي در جاده ها در اختيار وزارت راه وترابري قرار خواهد گرفت تا جهت رفع نقايص و خسارات و تامين 
  . دعالئم و تجهيزات ايمني در راههامصرف گرد

 به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي - 33ماده 
ايران اجازه داده مي شود در ازاي عوايدي آه وصول و به درآمد عمومي آشور واريز مي نمايند از محل 



  : فاده نماينداعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود بشرح زير است
درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها و يگانها و پايگاههاي خدمات %) 80(الف معادل هشتادرصد 

آامپيوتري ، فروش نقشه ها، فعاليتهاي آشاورزي ودامپروري وفعاليتهاي نقشه برداري وفعاليتهاي 
ارده به وسايل نقليه ، و تجهيزات آارگاهي ، صنعتي و پيمانكاري و درآمدهاي حاصل از غرامت خسارات و

 .  
درآمد خاصل از ارائه خدمات درماني به غير پرسنل خود در مواردي آه %) 100(ب معادل صددرصد 

  . امكانات درماني آنان بيش از نيازهاي پرسنل مي باشد
ني درآمدحاصل ازارائه خدمات آزمايشگاهي فني و مكانيك خاك نروي زمي%) 50(ج معادل پنجاه درصد 

  . ارتش جمهوري اسالمي ايران و سپاه پاسدارانانقالب اسالمي 
جهت تجهيز و تقويت پايگاههاي مقاومت بسيج ) ج (بند ) 0(بند الف و پنجاه درصد %) 20(بيست درصد 

  . مستضعفين در اختيار سپاه پاسداران انقالب اسالمي قرار مي گيرد
سلح و نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسالمي  به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي م- 34ماده 

ايران اجازه داده مي شود اقالم و تجهيزات خارج از رده ، مازاد بر نياز، فرسدوده و غيرقابل استفاه خودرابه 
اين قانون حسب مورد پس ) 4(استثناي ماشين آالت و قطعات يدآي فرسوده وخارج از رده موضوع ماده 

روهاي مسلح و وزارت آشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد از آسب نظر ستاد آل ني
مبالغ واريزي فوق از محل اعبتاري آه به همين %) 80( معادل هشتاددرصد 0عمومي آشور واريز نمايند

منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حسب مورد در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي 
ي نظامي وانتظامي جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد تا جهت تعمير و نگهداي و مسلح و نيروها

 آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك 0بازسازي وسايل و تجهيزات خود هزينه نمايند
وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و آشور به تصويب هيات وزيران 

  . اهد رسيدخو
اصالحي قانون ) 35(درآمد ناشي از اجراي ماده %) 90( اجازه داده مي شود معادل نوددرصد - 35ماده 

 آه وصول و به حساب درآمد عممي آشور واريز مي گردد از محل 18/10/1363ثبت احوال آشور مصوب 
 1377ور تا پايان سال اعتباري آه به منظور ادامه و تكميل طرح اصالح اساسي سيستم ثبت احوال آش

  . در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار سازمان ثبت احوال آشور قرار گيرد
  

 وزارت مسكن وشهرسازي وسازمان ملي زمين ومسكن مكلفند آليه وجوه مربوط به پيش - 36ماده 
ن شهري آه فروش و واگذاري اماآن عمومي و انتفاعي و مسكوني و تجاري موضوع قانون زمي

توسط آنها و يا از طريق ساير شرآتهاي تابعه وزارت مذآور حاصل شده يا مي شوند را به " مستقيما
مبالغ مذآور از محل اعبتاري آه به %) 100(حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايند ومعادل صددرصد 

اختيار وزارت مسكن همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود تخصيص يافته تلقي و در 
به مصرف هزينه هاي احداث " وشهر سازي قرار خواهد گرفت تا بارعايت قوانين ومقررات مربوط منحصرآ

  . اماآن عمومي ، انتفاعي و مسكوني وتجاري برساند
سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ماده وجوه مصرف نشده اعبترا موضوع اين ماده آه به 

واريز مي شود را نيز ضمن اعبتار سالهاي بعد در رديف مذآور در قانون بودجه ساالنه درآمدعمومي آشور 
  . منظور نمايد

گزارش عملكرد اين بند هر چهارماه يك باربه آميسيونهاي برنامه و بودجه و مسكن وشهرسازي وديوان 
  . ات مجلس شوراي اسالمي ارائه مي شودبمحاس
ومرآز تحقيقات ساختمان و مسكن اجازه داده مي شود آه در  به وزارت مسكن وشهرسازي - 37ماده 

قبال خدمات فني و تحقيقاتي آه به اشخاص حقيقي و حقوقي ارائه مي نمايند حق الزحمه دريافت 
مبالغ واريزي %) 80( معادل هشتاددرصد 0نموده و وجوه حاصله را به درآمد عمومي آشور واريز نمايند

 همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت اين ماهاز محل اعبتاري آه به
مسكن وشهرسازي ومرآزتحقيقات ساختمان و مسكن قرا رخواهد گرفت تا جهت امور تحقيقاتي هزينه 

  . نمايند
 مجلس شوراي اسالمي و 1371قانون نظام مهندسي ساختمان مصوب ) 19( در اجراي ماده - 38ماده 

نظام مهندسي آشور به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود مبالغ زير را به منظور توسعه 
 معادل صددرصد 0دريافت و به حسابي آه به همين منظور توسط خزانه افتتاح مي گردد واريز نمايد

وجوه واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود %) 100(
ار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تدوين مقررات ملي ساختمان ، نظام آنترل ساختمان در اختي

توسته ، نظام مهندسي ، آمك به سازمانهاي نظام مهندسي و برقراري دوره هاي آموزشي در سطوح 
  : مختلف مذآور به مصرف برسد

  . ريال ) 000/60(ت هزار  بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص شص1
  . ريال ) 000/300( بابت صدور و تمديد هر پروانه اشتغال و اجازه اشتغال اشخاص حقوقي سيصد هزار 2

   39ماده 
الف آليه واحدهاي صنعتي ومعدني داراي مجوز تاسيس و بهره برداري يا آارت شناسايي از وزاتخانه 

 0در هزار فورش خود را به درآمد عمومي آشورواريز نمايندهاي صنايع و معادن و فلزات مكلفند معادل دو 
  .  آل آشور لغو مي شود1363 قانون بودجه سال 64تبصره 

  : ب درآمدهاي واريزي فوق بشرح ذيل اختصاص داده مي شود
در اختيار "  معادل درآمدهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع ، مشترآا1

  .  وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي حسب موردوزارت صنايع و



در " دهاي واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات ، مشترآا' معادل درآ2
اختيار وزارت معادن وفلزات و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي وبهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

  . سب موردح
اين درآمدها صرف اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آموزشي تخصصي وزاتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات 

  . جهت رسيدن به خودآفايي در امر صنايع آشور مي گردد
ح واحدهاي توليدي و صنعتي آه داراي بخش تحقيقات و توسعه هستند در صورتي آه بخش آنان به 

ي آشور رسيده باشد و با تاييد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات تاييد شوراي پژوهشهاي علم
را براي انجام ) الف (در هزار موضوع بند ) 2(از %) 50(مي توانند حداآثر تا پنجاه درصد ) حسب مورد(

  . تحقيقات آاربردي و توسعه اي خود هزينه نمايند
   40ماده 

د عمومي آشور واريز 'ز اجراي قانون معادن را به درآوزارت معادلن و فلزات موظف است درآمد ناشي ا
درآمد واريزي فوق از محل اعبتاري آه به همين منظور در قانون بودجه %) 100( معادل صددرصد 0نمايد

  : هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت مزبور قرارخواهد گرفت تا بشرح زير هزينه نمايد
اي طرحهاي عمراني معدني آه ليست آنها در قانون بودجه جهت اجر%) 50(الف معادل پنجاه درصد 
  . هرسال ذآر مي گردد

جهت اجراي طرحهاي عمراني معدني آه در طول سال اجراي آنها % ) 48(ب معادل جه و هشت درصد 
  . ضرورت مي يابدبراساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه 

  .  نظارت مطلوب در امور اآتشاف و بهره برداري از معادن جهت اجراي امر%) 2(ج معادل دو درصد 
   41ماده 

دي آه از محل ارائه 'درآ%) 100(به سازمان زمين شناسي آشور اجازه داده مي شود معادل صددرصد 
خدمات آارشناسي ، آزمايشگاهي و فروش نشريات وصول و به درآمد عمومي واريز مي نمايد را از محل 

  . ن منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود دريافت نمايداعبتراي آه به همي
   42ماده 

درآمدي آه %) 100(به موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي شود معادل صددرصد 
از محل ارائه خدمات ، وصول و به خزانه واريز مي نمايد را از محل اعبتراي آه به همين منظور در قانون 

ه هرسال منظور مي شود دريافت و جهت انجام هزينه هاي آموزشي ، تحقيقاتي ، نوسازي و ايجاد بودج
آزمايشگاهها، تامين تجهيزات الزم ، افرايش آارآيي و توقويت آادر تخصصي خود و واحدهاي استاني به 

 انجام مصرف برساند، مازاد افرايش درآمد نسبت به درآمد پيش بيني شده در بودجه هرسال ، جهت
طرحهاي عمراني وتوسعه آزمايشگاهها و خريد تجهيزات الزم و انحام ساير هزينه هاي سرمايه اي در 

اختيار موسسه مذآور قرار داده مي شود تا حسب ضوباطي آه به تصويب شوراي عالي استاندار مي 
  . رسد هزينه شود

   43ماده 
حانات ومسابقات استخدامي دستگاههاي الف به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي مربوط به امت

مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت آارآنان دولت ، به دولت اجازه داده مي شود از داوطلبان شرآت 
در امتحانات و مسابقات استخدامي و يا دوره هاي آموزشي و ورود به آموزشگاهها و دانشكده هاي 

وره را از سازمان امور اداري و استخدامي آشور دستگاههاي مذآور آه مجوز استخدام و يا برگزاري د
دريافت مي دارند، همچنين ارتقاي گروه استخدامي آارآنان رسمي ، ثابت و يا عناوين مشابه همان 

دستگاهها، هزينه هاي مزبور را براساس آئين نامه اي آه به تصويب هيات وزيران مي رسد، برآورد و از 
  . داوطلبان اخذ نمايد

 به حساب درآمد عمومي دولت منظورگرديده وهزينه هاي مربوط به امتحانات ومسابقات وجوه وصولي
  . مذآور از بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون تامين خواهد شد

آئين نامه اجرائي اين قانون از طرف سازمان امور اداري و استخدامي آشور تهيه و به تصويب هيات 
خ تصويب جايگزين قانون راجع به دريافت حق ثبت نام داوطلبان وزيران خواهدرسيداين قانون از تاري

  .  مي شود24/11/1361استخدام مصوب 
ب سازمان امور اداري واستخدامي آشور مكلف است آليه وجوه موضوع دريافت حق ثبت نام داوطلبان 

ه اي و تحقيقات و اين ماده و انجام خدمات مشاور) الف (استخدام وارتقاي گروه آارآنان دولت موضوع بند 
  .  آشور واريز نمايدآموزش را به درآمد عمومي

درآمد واريز شده مزبورازمحل اعتبار خاصي آه به همين منظور در قانون %) 95(معادل نودوپنج درصد 
بودجه هرسال منظور مي شود در اخيتار سازمان مذآور قرا رمي گيرد تا به مصرف هزينه هاي مربوط به 

  . سدفعاليتهاي آموزشي ، تحقثيقاتي و مطالعاتي سازمان مذآور بر
ج به مراآز آموزش مديريت دولتي اجازه داده مي شود از طريق انعقاد قرارداد واخذ شهريه و آمك شهريه 

آوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شوراي عالي گسترش (و آمك نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي 
تحقيقاتي و چاپ آتب و وارائه خدمات مشاوره اي و ) وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره هاي بلندمدت 

آن %) 95( معادل نودوپنج درصد 0نشريات مبادرت و وجوه حاصل را به حساب خزانه داري آل واريز نمايد
از محل اعبتار از محل درآمد اختصاصي منظور در قانون بودجه هر سال در اختيار مرآز آموزش مديريت 

بات عمومي آشور و ساير قوانين عمومي دولت دولتي قرار مي يگرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاس
و با رعايت قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و 

ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران وآارآنان 
  . دولت هزينه شود

 ايران اجازه داده مي شود عوايد حاصل از طريق فروش اوراق امحايي آليه د به سازمان اسناد ملي



وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شرآتهاي دولتي و شهردايها و مرمت و فروش اسناد وانتشارات خود را 
درآمد فوق از محل اعتباري آه به همين منظور %) 95(به درآمد عمومي آشور واريز نمايد، نودوپنج درصد 

انون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان انساد ملي ايران قرار مي گيرد تا جهت تهيه در ق
  . لوازم و تجهيز بايگاني و امور تحقيقاتي و انتشارات توسط سازمان فوق به مصرف برسد

 وجوه حاصل از فروش اسناد و مدارك مالي آليه%) 50(ه اجازه داده مي شود به ميزان پنجاه درصد 
قانون ديوان محاسبات آشور و دستورالعمل مربوط آه متعلق به ديوان ) 39(دستگاهها موضوع ماده 

مذآور بوده وتوسط سازمان اسناد ملي ايران بانظرات ديوان محاسبات آشور به فروش مي رسد و وجوه 
ن منظور در حاصله از فروش ، به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي گردد از محل اعتباري آه به همي

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

مشمول مقررات موردعمل در اسناد ملي بقيه وجوه فوق الذآر%) 50( پنجاه درصد 0ساير هزينه ها گردد
  . ايران خواهدبود

  
   44ماده 

 حق بهره برداي از اماآن 1: به سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود
ورزيشي واراضي متعلق به خود را از طريق انعقاد قرارداد اجازه به متقاضيان واجدصالحيت بخش غير 

  . خيص خود واگذار نمايددولتي غيردولتي به شت
 دواب و توليدات مرآز سوارآاري و پرورش اسب را حسب موردبه خارج از آشور صادر و يا در داخل به 2

  . فروش برساند
 اماآن و تاسياست موجود و تاسيسات نيمه تمام ورزشي را آه قابل واگذاري به بخش غيردولتي مي 3

سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران وزارت امور باشند، به تشخيص هياتي مرآب از نمايندگان 
 0واگذار نمايد" يا منفعتا" اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه وبودجه با رعايت قوانين و مقررات مربوط عينا

  . تغيير آاربري اين قبيل اماآن و تاسيسات ممنوع مي باشد
ي و استفاده از اين اماآن مبالغي طبق تعرفه  در ازاي اجازه نصب آگهي هاي تبليغاتي در اماآن ورزش4

  . اي آه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد دريافت نمايد
 درازاي اجازه نصب آگهي هاي تبلغاتي دراماآن ورزشي واستفاده از اين اماآن مبالغي طبق تعرفه اي 4

  . آه توسط آن سازمان تعيين خواهد شد دريافت نمايد
ه باشگاه و مجوز احداث ورزشگاه مبالغي براساس تعرفه اي آه به پيشنهاد  بابت هزينه صدور پروان5

  . سازمان تربيت بدني جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت نمايد
آليه درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده بايد به حساب درآمد عمومي آشور واريز گرددو معادلل 

ريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور درآمد وا%) 100(صددرصد 
مي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و تعمير و نگهداري اماآن ورزشي و 

تامين وسايل آموزشي و تكميل و راه اندازي طرحهاي نيمه تمام ورزشي و هزينه هاي برگزاري مسابقات 
 و تهيه جوايز و لوازم ورزشي و پرداخت حق الزحمه مربيان و داوران و اشاعه ورزش سوارآاري و ورزشي

  . بهبود نژاد وپرورش اسب به مصرف برسد
   45ماده 
 سازمان حفاظت محيط زيست موظف است درآمد حاصل ازدريافت بهاي پروانه هاي شكار و صيد -الف 

 زيست و بهاي جانوران وحشي آه از شكارچيان و  قانون حفاظت و بسهازي محيط8موضوع ماده 
 همه 0متخلفين از قانون و مقررات شكار و صيد دريافت مي شود را به درآمدعمومي آشور واريز نمايد

مبالغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه %) 70(ساله معادل هفتاددرصد 
مان مزبور قرار خواهد گرفت تا برابر آئين نامه اي آه توسط سازمان هرسال منظور مي شود در اختيار ساز

  . مزبور تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسد به مامورين و مخبرين سازمان ياد شده پرداخت گردد
مبالغ حق الزحمه آارشناسي وخدمات آزمايشگاهي آه در اجراي قانون %) 100(ب معادل صددرصد 

قابل ارائه خدمات آزمايشگاهي و حق الزحمه آارشناسي مصوب اجازه دريافت وجه در م
مجلس شوراي اسالمي اخذ و به حساب درآمد عمومي آشور واريز مي گردد از محل 3/11/1361

اعبتاري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار سازمان حفاظت محيط 
تجهيز وتوسعه آزمايشگاهها و انجام فعاليتهاي مطالعاتي و زيست قرار مي گيرد تا به مصرف تكميل 

  . پژوهشي و تشويق و ترغيب آارشناسان برسد
جانوران ) تاآسيدرمي (مبالغي آه در اجراي قانون راجع به اجازه خشك آردن %) 100(ج معادل صددرصد 

وراي اسالمي  مجلس ش9/12/1360براي اشخاص حقيقي و حقوقي در قبال دريافت حق الزحمه مصوب 
به حساب درآمد عمومي واريز مي شود از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال 
منظور مي شود در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا به مصرف تكميل ، تجهيز و 

هاي هنري در موزه وانجام فعاليت) تاآسيدرمي (توسعه نمايشگاهها و آارگاههاي خشك آردن جانوران 
  . تاريخ طبيعي برسد

د به منظور فراهم نمودن امكانات وتجهيزات الزم جهت پيشگيري و جلوگيري از آودلگي ناشي از صنايع 
آلوده آننده ، آارخانه ها و آارگاهها موظفند يك در هزار از فروش توليدات خود را با تشخيص و تحت نظر 

آلودگيها و جبران زيان ناشي از آلوگيها و ايجاد فضاي سبز سازمان حفاظت محيط زيست صرف آنترل 
  نمايند وجود هزينه شده از اين محل جزو هزينه هاي قابل قبول موسسه مربوط محاسبه خواهدشد 

آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ساطمان حفاظت محيط زيست با همكاي وزارت امور اقتصادي و دارايي 
  . ان خواهد رسيدتهيه و به تصويب هيات وزير



   46ماده 
به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي آشور اجازه داده مي شود ساختمانهاي قديمي و غيرقابل 

 معادل صددرصد 0استفاده خود را به فروش رسانده ودرآمد حاصل را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد
ن منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در مبالغ واريزي ، از محل اعتباري آه به همي%) 100(

اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت تعمير، تكميل و احداث ساختمانها و تاسيسات زندانها 
  . هزينه نمايد

   47ماده 
 اري و'درآمدي آه از محل ارائه خدمات آ%) 70(به مرآز آمار ايزان اجازه داده مي شود معادل هفتاد درصد 

فروش نشريات به درآمد عمومي آشورواريز مي نمايد را از محل اعتباري آه به همين منظوردر قانون 
بودجه ساالنه منظور مي شود دريفات و جهت انجام فعاليتهاي آماري ، تحقيقاتي و مطالعاتي به مصرف 

  . برساند
   48ماد

حق النظاره و ساير امور خدماتي و به سازمان نقشه برداري آشور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از 
مبلغ واريزي %) 70( معادل هفتاد درصد 0فروش نقشه را، وصول و به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال پيش بيني مي شود در اختيار سازمان 
 نگهداري اسناد و احداث ساختمان آموزشكده نقشه مزبور قرار مي گيرد تاجهت هزينه هاي ايجاد مرآز

برداري و تهيه وسايل و تجهيزات مورد لزوم ، عقد قرارداد همكاريهاي علمي و فني با اساتيد و مراآز و 
موسسات آموزش عالي و تقويت آادر فني و تخصصي و همچنين تحقيقات و مطالعات و برگزاري 

  . نان مصرف نمايدسمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب آارآ
   49ماده 

به موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه وابسته به سازمان برنامه وبودجه اجازه داده مي 
 0د حاصل از فعالتيهاي آموزش يو پژوهشي خود را وصول و به درآمد عمومي آشورواريزنمايد'شود تا درا

اري آه به همين منظور در قانون بودجه هر مبلغ واريز شده فوق از محل اعتب%) 100(معادل صددرصد 
سال پيش بيني مي شود در اختيار موسسه مزبور قرار مي گيرد تاجهت انجام فعاليتهاي آموزشي ، 

  . مطالعاتي و پژوهشي به مصرف برسد
   50ماده 

 به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي شود خدمات فني و آزمايشي خود را به متقاضيان ارائه
مبالغ واريزي فوق از %) 100(معادل صددرصد 0د عمومي آشور واريز نمايد'نموده و عوايد حاصل را به درا

محل اعبتاري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار اين سازمان قرا 
  . رخواهد گرفت تا به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي برساند

اده شامل موارد خدمات مذآور بنا به پيشنهاد سازمان انرژي اتمي ايران به آئين نامه اجرائي اين م
  . تصويب هيات وزيران مي رسد

 وزارت آشور موظف است در ازاي صدور هر پروانه گذربراي مسافران مرزي آشور آه بر اساس - 51ماده 
از مورد تاييد دولت پروتكلهاي منعقده بين جمهوري اسالمي ايران و آشورهاي همسايه در محدوده مج

ترددمي نمايند مبالغي براساس تعرفه اي آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد ، 
معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتباري آه به . د عمومي آشور واريز نمايد 'دريافت و به حساب درا

ر وزارت آشور قرار خواهد گرفت تا طبق همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيا
موافقتنامه اي آه با ساطمان برنامه وبودجه مبادله مي گردد جهت تعمير و تجهيز و گسترش خدمات 

  . آمي و آيفي پاسگاههاي مرزي مذآور به مصرف برسد
 مي شود  به وزارت آشور اجازه داده مي شود در مناطقي آه صدور گواهينامه در يك روز انجام- 52ماده 

بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي و تجديد آزمايش رانندگي و تعويض گواهينامه رانندگي 
وصدورگواهينامه المثني مبالغي بر اساس تعرفه اي آه به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت و به 

  . حساب درآمد عمومي آشور وارير نمايد
حساب درآمد عمومي موضوع اين ماده از محل اعتباري آه به درآمد واريزي به %) 50(معادل پنجاه درصد 

همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي شود، در اختيار وزارت آشور قرار خواهد گرفت تا جهت 
دريافت هرگونه وجه ديگري در ازاي خدمات فوق توسط مراجع . تجهيز و بهبود خامات فوق هزينه شود 

  . شهرداريها مجاز نمي باشدصدور گواهينامه از جمله 
 به وزارت آشور اجازه داده مي شود بابت هزينه انتقال خودرو از محل ممنوعه به توقفگاه - 53ماده 

مبالغي براساس تعرفه اي آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت وبه 
ريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در معادل مبالغ وا. حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد 

قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت آشور قرار خواهد گرفت تا در جهت بهبود سيستم 
  . ترافيكي آشور هزينه شود

  به وزارت آشور اجازه داده مي شود از بابت هزينه صدور پروانه اقامت ساالنه و تمديد رواديد و- 54ماده 
ارائه خدمات به متقاضيان تحصيل تابعيتت ، بقاي بر تابعيت پدر و رجوع و برگشت به تابعيت ، مبالغي 
براساس تعرفه يا آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيات وزيران مي رسد، دريافت و به حساب 

اعتباري آه به وجوه واريزي فوق از محل %) 40( معادل چهل درصد 0درآمد عمومي آشور واريز نمايد
همين منظور در قاون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار وزارت آشور قرار خواهد گرفت تا جهت 

  هزينه هاي جاري و عمراني مربوط به مصرف برسد 
 به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي اجازه داده مي شود وجوه ذيل را اخذ و به حساب خزانه - 55ماده 

   :داري آل واريز نمايد



  ) الف ( 
هزينه اقامت هرشب يك مسافر در هتلهاي يك الي پنج ستاره و پالژهاي عمومي و %) 2( دودرصد - 1

  . مجتمعهاي ساحلي 
 درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شرآت در گشتهاي گروهي ، سياحتي و - 2

  . زيارتي اعزامي به خارج از آشور
  . اليتهاي فرهنگي ، هنري و سياحتي  درآمدهاي حاصل از فع- 3
به استثناي ( ريال به ازاي هر نوار آاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به آشور ) 50( مبلغ پنجاه 4

ريال به ازاي هر ) 500(و پانصد ) نوارهاي وارده توسط سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران 
  . نوار ويدئو

  . ن مجازات متخلفين در امور سمعي و بصري  درآمدهاي حاصل از اجراي قانو5
ب به منظور توسعه و گسترش آموزشهاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليتهاي چاپ و 
نشر و ايجاد دوره هاي آموزشي براي دست اندرآاران امور چاپ و راهم ساختن تسهيالت براي نظارت و 

ه داده مي شود وجوه ذيل را به ترتيب زير اخذ و به حساب حمايت بشتر در امر چاپ و نشر، به دولت اجاز
  . خزانه داري آل واريزنمايد

شامل ليتوجگرافي ، حروفچيني و چاپ (از آل هزينه هاي انجام شده براي امور چاپي %) 5( پنج درصد 1
ي به جز فعاليتهاي چاپي و آموزشي دولتي و آتب و تشريات آه توسط وزارت فرهنگ وارشاد اسالم) 

  . اخذ مي شود
از قيمت ماشين آالت چاپي و دستگاههاي وابسته به صنعت چاپ آه از خارج وارد %) 3( سه درصد 2

  . مي شود براساس پروفرمهاي گمرآي آه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ مي شود
تقال طبق برازرد  نيم درصد قيمت روز آليه ماشين آالت چاپ وسايرتجهيزات وابسته به هنگام نقل وان3

آارشناسي وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ، توسط وزارتخانه مذآور را اخذ و به حساب خزانه داري آل 
  . واريز گردد

به منظورخدمات ) الف (بند ) 2(و ) 1(درآمد رديفهاي %) 100(اجازه داده مي شود معادل صددرصد 
بند ) 5(و ) 4(و ) 3(درآمد رديفهاي %) 100(آموزشي وتوسعه صنعت جهانگردي وايرانگردي و صددرصد 

به منظور آمك به فعالتيهاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنوراه ها و ) الف (
به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ ) ب (درآمد موضوع بند %) 100(نمايشگاهها و صددرصد 

  . ان به مصرف برسدو نشر در جهت اهداف فرهنگي جمهوري اسالمي اير
ازبهاي سيف وسايل سمعي و بصري وارداتي از قبيل %) 3(ج به دولت اجازه داده مي شود سه درصد 

تلويزيون رنگي ، ويدئو و دوربين فيلمبرداري ، به استثناي نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري 
  . نمايداسالمي ايران ، دريفات و وجوه حاصله را به درآمد عمومي آشورواريز 

 آل 1342قانون بودجه اصالحي سال ) 45(از متن تبصره ) آه حداآثر از پنجاه ريال تجاوز ننمايد(د عبارت 
  . ، حذف مي شود4/5/1343آشور مصوب 

ه آئين نامه اجرائي اين ماده متمضن نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرفل آنها به پيشنها وزارت 
 سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات فرهنگ وارشاد اسالمي و تاييد

  . وزيران مي رسد
گزارش عملكرد اين ماده هر سه ماه يك بار به آميسيونهاي ارشاد و هنر اسالمي ، امور اقتصادي و 

  . دارايي و تعاون وامور برنامه مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد
   56ماده 

از فروش و جرايم اموالي آه وزارت اطالعات در راستاي انحام ماموريتهاي قانوني خود آليه وجوه حاصل 
آشف مي نمايد و همچنين وجوه ريالي و ارزي آه از محل جرايم مختلف از جمله سوءاستفاده هاي 

 درصدي ، اخاذي ، فورش اطالعات ، ارتشاء و اختالس آه در راستاي انجام وظايف قانوني وزارت مزبور با
رعايت قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن حصال مي شود 

  . بايستي به درآمد عمومي آشور واريز گردد
وجوه واريزي از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال %) 50(معادل پنجاه درصد 

هد گرفت تا جهت تقويت وزارت مذآور و تامين رفاه پيش بيني مي شود در اختيار وزارت مزبور قرار خوا
 در مورد اموالي ك فروش آنها به موجب قانون ممنوع مي باشد با به هر علت 0پرسنل به مصرف برسد

جرايم وصولي با رعايت مفاد اين ماده از %) 50(فروش آنها مقدور يا موافق مصلحت نباشد پنجاه درصد 
  .  وزارت مزبور قرار خواهد گرفت محل اعبتار فوق الذآر در اختيار

   57ماده 
بهمراآز تحقيقات پست و مخابرات وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود 

به ( درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات تحقيقاتي و تخصصي و مشاوره اي به اشخاص حقيقي و حقوقي 
 فروش حق امتيازوتوليدات نمونه اي و آزمايشي و نيزدرآمد) جز شرآت پست و شرآت مخابرات ايران 
 معادل مبلغ واريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور 0خود را به درآمد عمومي آشور واريز نمايد

در قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار مراآز قرار خواهدگرفت تا جهت عقد قراردادهاي 
اآز و موسسات عالي و آموزشي و تقويت آادر فني و تخصصي و همكاي علمي و فني با اساتيد و مر

تحقيقات و مطالعات و برگزاري سمينارهاي مربوط و تشويق و ترغيب آارآنان مربوط به منظور افرايش 
  . آارآيي آنها به مصرف برسد

   58ماده 
اي تحقيقاتي ومور  به فرهنگستان ربان و ادبيات فارسي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از فعالته1

مشاوره اي وآارشناسي و فروش انتشارات و نتايج پژوهشها و اطالعات توليد شده و ديگر فعاليتهاي 



آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيزهبه و هداياي براي مصارف عام را به حساب خاصي آه از طزيق 
يزي فوق از محل اعتبار از محل  همه ساله معادل درآمد وار0خزانه داري آل افتتاح مي شود واريز نمايد

درآمد اختصاصي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود در اختيار دستگاه مزبو 
رقرار خواهدگرفت تا جهت نگهداري امكانات و تجهيزات مربوط به فعاليتهاي ياد شده و نيز تحقيقات مربوط 

ارسي به خارجيان و خريد و ايجاد محل براي به زبان وادب فارسي و همچنين آموزش زبان ف
آموزشهاوديگرپژوهشها و توسعه و احياي آرسيهاي زبان فارسي در خارج از آشور و خريد آتابهاي خطي 

  . فارسي از داخل و خارج آشور و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسد
مي ايران اجازه داده مي  به فرهنگستان علوم جمهوري اسالمي ايران وعلوم پزشكي جمهوري اسال2

شود در آمدهاي حاصل از فعاليتهاي تحقيقاتي ، مشاوريه اي و آارشناسي و فروش انتشارات ونتايج 
پژوهشها و اطالعات توليد شده و ديگر فعالتيهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي و نيز هبه و هداياي 

 همه 0 افتتاح مي شود واريز نمايندبراي مصارف عام را به حساب خاصي آه از طريق خزانه داري آل
ساله معادل درآمد واريزي هر يك از دستگاههاي مزبور به حساب فوق از محل اعتبار از محل درآمد 

پيش بيني مي شود در اختيار دستگاه ) هر سال ( اختصاصي آه به همين منظور در قانون بودجه ساالنه 
ت و تجهيزات اين فعالتيها و نيز تحقيقات مربوط به حوزه مربوط قرار خواهد گرفت تا براي نگهداري امكانا

  . هاي آاري خود و خريد آتاب و ساير هزينه هاي ضروري به مصرف برسانند
 اصل و درآمدهاي حاصل از موقوفاتي آه به نام فرهنگستانهاي مزبور مي باشد و نيز آمكها و هبه ها و 3

 اهدا مي شود مطابق نظر واقف يا آمك آننده هداياي اشخاص حقيقي وحقوقي آه براي مصارف خاص
  . يا هبه آننده و يا هديه آننده قابل مصرف خواهد بود

   59ماده 
بهمرآز توسعه صادرات ايران اجازه داده م شود وجوه حاصل از فروش گل ، اجاره پمپ بنزين ، برگزاري 

 معادل صددرصد 0اريز نمايدنمايشگاه بين الملي و اجازه شهربازي را به حساب درآمد عمومي آشورو
واريزي فوق از محل اعتباري آه به همني منظوردر قانون بودجه ) ارزي ريالي (درآمدهاي %) 100(

هرسال منظور مي شود در اختيار مرآز مزبور قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه صادرات و بهبود آن 
 آليه هزينه هاي مربوط 0ه مصرف برساند،برگزاري نمايشگاهها و ساير هزينه هاي مربوط به موارد فوق ب

  . به برگزاري نمايشگاهها بر عهده مرآزتوسعه صادرات ايران خواهد بود
   60ماده 

) 64(و ) 63(مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده سالهاي قبل آه در اجراي مواد %) 1(معادل يك درصد 
شود از محل اعبتار درآمد قانون محاسبات عمومي آشو در هر سال به خزانه برگشت داده مي 

اختصاصي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شوددراختيار ديون محاسبات 
آشور قرار مي گيرد تا جهت خريد تجهيزات موردنياز و تشويق آارآناني آه فعالتي موثري در راستاين 

شگاهها و موسسات آموزش عالي و  دان0وظايف قانوني ديوان مذآور مبذول مي دارند به مصرف برسد
تحقيقاتي و صندوقهاي رفاه دانشجويان و سازمان تامين اجتماعي از شمول حكم اين ماده مستثني 

  . هستند
   61ماده 

به سازمان آموزش فني و حرفه اي اجازه داده مي شود درقبال ارائه خدمات آموزشي خاص و خدمات 
 آليه 0 مربوط را براساس قراردادهاي منعقده دريافت نمايدفني به متقاضيان حقيقي وحقوقي هزينه هاي

  . درآمدهاي موضوع اين ماده به حساب درآمد عمومي آشور واريز خواهدشد
درآمدهاي واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه %) 100(معادل صددرصد 

ده مي شود تا جهت هزينه هاي برگزاري مسابقات هرسال منظور مي شود دراختيار سازمان مزبور قراردا
مهارت فني وباالبردن آميت و آيفيت آموزشهاي فني وحرفه اي ، انجام هزينه هاي پژوهشي و 

  . تحقيقاتي و جذب مربيان و آموزش آارگران به مصرف برساند
نهاد وزارت آار و آئين نامه اجرائي اين ماده از جمله تعرفه هاي خدمات آموزشي و فني سازمان به پيش

  . اموراجتماعي و تاييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد
 به سازمان هواپيمايي آشوري اجازه داده مي شود اماآن و اراضي و محلهاي فرودگاههاي - 62ماده 

ه و وجوه حاصل را به تحت نظارت خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره به متقاضيان ذيصالح واگذار نمود
وجوه واريزي فوق از محل اعتباري آه به %) 100(معادل صد درصد . درآمد عمومي آشور واريز نمايد 

همين منظور در قانون بودجه هر سال منظورمي شود در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت تاجهت 
زي ، توسعه خدمات و تسهيالت رفاهي گسترش فعاليتهاي آماده سازي و ارائه خدمات فرودگاه ، زيباسا

  . مسافران به مصرف برسد
دستگاههاي دولتي آه به اقتضاي وظايف قانوني خود در فرودگاهها مستقر مي باشند از شمول حكم 

  . اين ماده مستثني هستند واز پرداخت اجاره بهاي مربوط معاف مي باشند
داده مي شود به ازاي ارائه خدمات به مقامات ،  به سازمان هواپيمايي آشوري اجازه - الف - 63ماده 

ميهمانان و مسافران خارجي آه از پاويونهاي فرودگاههاي آشور عبور مي نمايند، وجوهي را به ريال يا 
ارز معتبر حسب مورد دريافت و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد ، معادل درآمد وصولي از محل 

منظورخواهد شد در اختيار سازمان هواپيمايي آشوري قرار خواهد اعتباري آه در قانون بودجه هرسال 
  . گرفت تا جهت توسعه و تجهيز و اداره پاويونهاي آشور به مصرف برسد

 به سازمان هواپيمايي آشوري اجازه داده مي شود بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي را به ريال يا -ب 
ه به تصويب هيات وزيران مي رساند، دريافت و به ارز معتبر حسب مورد بر اساس جداول و ميزاني آ

  . حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه داري آل واريز نمايد
معادل درآمد وصولي از محل اعتباري آه در قانون بودجه هر سال منظور خواهد شد در اختيار سازمان 



  هاي آشور هزينه نمايد هواپيمايي آشوري قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز و مرمت و تكميل فرودگاه
اين ماده شامل اتباع آشورهايي آه از مقامات ومسافرين ايراني وجوه مشابهي ) الف (ج مقررات بند 

  دريافت نمي دارند نخواهدبود 
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت راه وترابري ، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران ، وزارت امور 

  . ان برنامه وبودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيداقتصادي ودارايي وسازم
 به گمرك ايران اجازه داده مي شود به ازاي هربارتوزين آاميونهاي بدون بار و يا حامل با ر دو - 64ماده 

د عمومي آشور واريز نمايد، معادل 'رايل به عنوان هزينه توزين دريافت و به درا) 2500(هزار و پانصد 
وجوه واريز شده فوق از محل اعتباي آه به همين منظور در قانون بودجه هر سال %) 100(صددرصد 

منظور مي شود در اختيار گمرك ايران قرار خواهد گرفت تا جهت بهبود آمي و آيفي خدمات مزبور وهزينه 
  . هاي مربوط به مصرف برساند

درآمد حاصل از خدمات فوق العاده %) 100( به گمرك ايران اجازه داده مي شود معادل صددرصد - 65ماده 
گرمكي آه در ساعات غيراداري و تعطيل برطبق مقررات قانون امور گمرآي و آئين نامه اجرائي آن وصول 

د عمومي آشور واريز مي نمايد را از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه 'و به حساب درآ
آئين نامه اجرائي قانون امو رگمرآي به ) 13( مقررات ماده آل آشور منظور مي شود دريافت و بر طبق

  .  وجوه پرداختي موضوع اين ماهاز شمول آليه مقررات مغاير مستثني است 0مصرف برساند
   66ماده 

الف شرآتهاي سهامي شيالت ايران مجازاست بابت حق توقف وورود و خروج شناورهاي صيادي در بنادر 
احداث شده اند يا به ) اعم از منابع داخلي ، ملي و غيره (شرآت شيالت صيادي آه با سرمايه گذاري 

صورت اجاره د راختيار آن شرك مي باشند، همچنين بابت صدور پروانه صيد مبالغي را براساس تعرفه 
  . د عمومي آشور واريز نمايد'هايي آه به تصويب هيات وزيران مي رسد دريافت و به حساب درا

ريزي فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي معادل درآمدهاي وا
شود در اختيار شرآت سهامي شيالت ايران قرار مي گيرد تا بر اساس موافقتنامه اي آه باسازمان 

برنامه و بودجه مبادله مي نمايد جهت حفظ و افزايش ذخاير دريايي و باز سازي و نگهداري بنادر صيادي 
  . صرف برساندبه م

ب به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري اراضي تحت شكبه هاي آبياري و 
زهكشي جهت پرورش آبزيان واراضي آماده سازي شده نواحي صنعتي شيالتي و تاسيساتبندي اقدام و 

ا از محل اعتبار عمراني آن ر%) 100(د عممي واريز نمايد معادل صددرصد 'وجوه دريافتي را به حساب درآ
آه همه ساله به همين منظوردر قانون بودجه آل آشور منظور مي گردد در اختيار وزارت جهاد سازندگي 

قرار مي گيرد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه جهت انجام عمليات زيربنايي و 
  . زي در اختيار اشخاص داوطلب قراردهدآماده سازي اراضي به مصرف برسد آه پس از آماده سا

   67ماده 
  : به وزارت آار وامور اجتماعي اجازه داده مي شود

 از بابت هزينه هاي مربوط به برسي مدارك ونقشه هاي ساختماني و طرحهاي احداث تو توسعه 1
ي و آارفرمايي  ازبابت هزينه هاي مربوط به ثبت تشكلهاي آارگر2 0قانون آار) 87(آارگاهها موضوع ماده 

  . موضوع فصل ششم قانون آار
   0 از بابت هزينه صدور شناسنامه شغلي براي آارگران 3

مبالغي بر اساس تعرفه اي آه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب وزيران مي رسد دريافت و به حساب 
اعتباري آه به وجوه واريز شده فوق از محل %) 100( معادل صددرصد 0درآمد عمومي آشور واريزنمايد

همين منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي شود در اختيار وزارت آار وامور اجتماعي قرار خواهد 
گرفت تاجهت توسعه دوره هاي آموزشي مربوط به حفاظت فني وايمني آاروثبت تشكلهاي آارگري و 

  . وزش اعضاي آنها و اجراي طرح شناسنامه آار به مصرف برسد'آارفرمايي و آ
   68ماده 

وزارت آار وامور اجتماعي مجاز است ورزشگاههاي در اختيار خود را آه از محلي غير از منابع مالي 
متقاضي با ) اعم از حقيقي و حقوقي (آارفرمايان موضوع قانون آار احداث شده اند را به آارفرمايان 

ه حساب درآمد عمومي آشور رعايت مقررات مربوط با حفظ آاربري به فروش رسانده و وجوه حاصل را ب
وجوه واريز شده فوق از محل اعبتاري آه به همين منظور در قانون ) 00(وارزير نمايد، معادل صددرصد 

بودجه هرسال منظور مي شوددراختيار وزارت آاروامور اجتماعي قرار مي گيرد تا صرف ايجاد 
  . ورزشگاههاي جديد شود

   69ماده 
از است بابت ارائه خدمات بهداشتي و آموزش ايمني وحفاظت آار، حسب وزارت آار و امور اجتماعي مج

تقاضاي آارفرمايان ،طبق تعرفه هاي مصوب هيات دولت مبالغي را دريافت و به حساب درآمد عمومي 
وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در %) 100(آشور واريز نمايد، معادل صددرصد 

ال منظور مي شود در اختيار وزارت آار و امور اجتماعي قرار مي گيرد تا صرف تقويت قانون بودجه هرس
  . بازرسي آار شود

   70ماده 
به وزارتخانه ها و موسسات دولتي اجازه داده مي شود با آسب مجوز از هيات وزيران ، انتشارات و نيز 

 به حساب درآمد عمومي آشور واريز خدمات آماري وانفورماتيكي خود را به فروش رسانده و وجوه حال را
وجوه واريز شده هر يك از دستگاهها به حساب فوق ، از محل اعبتاري %) 100( معادل صددرصد 0نمايند

آه به همين منظوردر قانون بودجه هر سال منظور مي شود در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت تا 
 تعرفه ارائه خدمات 0ات و خدمات مذآور به مصرف برسدجهت انجام هزينه هاي مربوط به ارائه انتشار



  . موضوع اين ماده به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد
   71ماده 

آليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي آه در زمينه استخراج سنگهاي ساختماني و تزييني مختلف 
 0 عمومي آشور واريز نمايندفروش خود را به حساب درآمد%) 5(فعاليت مي نمايند موظفند پنج درصد 

وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هر %) 100(معادل صددرصد 
سال منظور مي شود در اختيار فرمانداريهاي مربوط قرار خواهد گرفت تا جهت عمران و آبادي روستاها با 

  . مي شود به مصرف برسداولويت روستا يا منطقه اي آه معدن در آن استخراج 
   72ماده 

به سازمان برنامه وبودجه ازجاه داده مي شود هزنيه انجام خدمات آموزشي ، طراحي وايجاد سيستمها 
را برآورد و از متقاضيان اخذ و به حساب درآمد عمومي آشور واريز ) اعم از دستي يا مكانيزه (

 محل اعتباري آه به همين منوظر در قانون بودجه درآمدواريز شده فوق از%) 90(معادل نودردرصد 0نمايد
هرسال منظور مي شود در اختيار سازمان مذآور قرار خواهد گرفت تا بر طبق آئين نامه اي آه به 

  پيشنهاد سازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد به مصرف برسد 
   73ماده 

ه براساس آراء هياتهاي متسشاري و محكمه وجوهي آ%) 2(اجازه داده مي شود معادل دو درصد 
 رسيدگي به پرونده هاي آه از طرف ديوان محاسبات آشور اثرتجديدنظر ديوان محاسبات آشور و يا بر 

درمحاآم قضايي مطرح مي گردد و به طور قطع وصول و به حساب خزانه واريز مي شود از محل اعتباري 
يل رديف بودجه اي ديوان محاسبات منظور مي گردد در اختيار آه به مين منظور در قانون بودجه هر سال ذ

ديوان مذآور قرار گيرد تا در جهت ارتقاي سطح آمي و آيفي انجام وظايف و تشويق پرسنل و ساير 
  . هزينه هاي مورد نياز به مصرف برساند

   74ماده 
تعيين و درآمد حاصل از اين ماده ريال ) 5/1(آارمزد صدور گواهينامه تصفيه پنبه به ازاي هر آيلوگرم پنبه 

 معادل هشتاد درصد 0آه توسط وزارت آشاورزي دريافت مي شود به حساب خزانه واريز مي گردد
ملغ واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه هرسال پيش بيني مي %) 80(

طرحهاي عمراني بهبود و توسعه آشت پنبه شود دراختيار وزارت آشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب 
 و 1340قانون بودجه سال ) 37(تبصره 0و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه نمايد

  .  آل آشور لغو مي گردد1350قانون بودجه سال ) 24(تبصره 
   75ماده 

ي اصالح اليحه قانوني واگذاري و وزارت آشاروزي مجاز است اراضي قابل واگذاري موضوع اليحه قانون
 به استثناي مواد 1359احياي اراضي در حكومت جمهوري اسالمي ايران و آئين نامه اجرائي آن مصوب 

را آه تا تاريخ توصيب اين قانون به صورت شرآت ، تعاوني و مشاع و فردي واگذار شده يا ) 32(و ) 31(
فروخته يابه . نوني وزارت آشاورزي واگذار خواهد شددر قالب طرحهاي اقتصادي موضوع وظايف قا" بعدا

 هشتاد 0صورت طويل المدت اجاره نموده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد
درآمد حاصل از محل اعبتاي آه همه ساله به همين منوظر در قانون بودجه آل آشور %) 80(درصدر 

زي قرار مي گيرد تا درقالب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه منظور مي گردد در اختيار وزارت آشاور
وبودجه جهت اجراي طرحهاي آب و خاك و احياي اينگونه اراضي يا ساير اراضي مزروعي و ايجاد امانات و 

  . تمهيدات الزم جهت اجراي اين ماده هزينه گردد
ن به پيشنها وزارت آشاورزي وسازمان برنامه آئين نامه اجرائي اين ماده ظرف دو ماه از تاريخ توصيب قانو

  . وبودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد
   76ماده 
د حاصل از اجراي قانون تعيين تكليف اراضي مزروعي واعيان مستحدثات از طرف اشخاص در دهات 'درا

ت اراضي مصوب ماده به آئين نامه اصالحا) 8(قانون راجع به الحاق ) 5( وماده 1354ومزارع خالصه مصوب 
  .  به درآمد عممي آشور واريز مي گردد1346

وجوه واريز شده فوق ازمحل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه %) 75(معادل هفتادوپنج درصد 
هرسال پيش بيني مي شود دراختيار وزارت آشاورزي قرار خواهد گرفت تا در قالب موافقتنامه متبادله با 

  : دجه بشرح زير به مصرف برسدسازمان برنامه وبو
اعبتار فوق به منظور توسعه امور زيربنايي در قالب طرحهاي عمراني %) 87(الف هشتاد و هفت درصد 

  . برنامه آب و خاك به اعتبارات وزارت آشاروزي افزوده مي گردد
هزينه مي اعبتار فوق جهت ايجاد امكانات وتمهيدات الزم جهت اجراي اين بند %) 13(ب سيرده درصد 

  . گردد
   77ماده 

به وزارت آشاورزي اجازه داده مي شود در مواردي آه بنابه ضرورت و با رعايت مقررات مربوط به تغيير 
آاربري ، اجازه تجزيه و فروش اراضي مزروعي در خارج از محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرهاو 

توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ، صادر مي شهرآها را براي اجراي طرحهاي مختلف صنعتي و عمراني 
و در مورد ساير آاربريها پنجاه درصد ) 5(نمايد در مورد طرحهاي صنعتي وفرهنگي بيست و پنج درصد 

از بهاي روز اراضي مزبور را طبق نظرآارشناسي از مجريان طرحها وصول و به حساب درآمد %) 50(
جوه واريز شده فوق از محل اعتباي آه به همين و%) 100( معادل صددرصد 0عمومي آشور واريز نمايد

منظور در قانون بودجه هرسال منظور مي گردد در اختيار وزارت آشاروزي قرار خواهد گرفت تا براساس 
اده سازي اراضي 'موافقتنامهمتبادله با سازمان برنامه وبودجه جهت انجام عمليات آب و خاك واحياء و ا

زينه نمايد و پس ازآماده سازي در اجراي قوانين موضوعه در اختيار اشخاص باثر وموات و يا ساير اراضي ه



  . داوطلب آشاورزي قرار دهد
   78ماده 

قانون آار از آليه آارفرمايان مشمول قانون ) 154(وزارت آار و امور اجتماعي موظف است براساس ماده 
داخل آارگاه خود اقدام نمايند به آار آه نتوانندنسبت به ايجاد فضاي ورزشي ، تفريحي و فرهنگي در 

ريال ساالنه دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور نزد خزانه داري ) 000/10(ازاي هر آارگر ده هزار 
وجوه واريز شده فوق از محل اعتباري آه همه ساله به همين منظور %) 100( صد درصد 0آل واريز نمايد

تيار وزارت آار وامور اجتماعي قرار مي گيرد تا براي در قانون بودجه آل آشور منظور مي شود در اخ
  . ايجاد، توسعه و نگهداري مجموعه هاي ورزشي ، تفريحي و فرهنگي آارگران هزينه نمايد

   79ماده 
وزارت آار وامور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراآز مشاوره شغلي وآاريابيهاي غيردولتي 

ريال دريافت و به حسبا ) 000/40(و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار ريال ريال ) 000/100(مبلغ يكصدهزار 
مبلغ فوق واريز شده فوق از محل %) 100(درآمد عمومي آشور نزد خزانه داري آل واريز نمايد صددرصد 

اعتباري آه همه ساله به همنين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي شود در اختيار وزارت آار و 
  . جتماعي قرار مي گيرد تا جهت ايجاد، تجهيز و تقويت آاريابيها در سراسر آشور، هزينه گرددامور ا
   80ماده 

  . وزارت بازرگاني مبالغ مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عممي آشور واريز مايد
الف جهت صدور آارت بازرگاني براي اشخاص حقيقي و حقوقي ويا تمدي آن مبلغ چهارصدهزار 

  . ريال ) 000/400(
  . ريال ) 000/100(مبلغ يكصد هزار ) فقط براي يك بار( ب جهت صدور آارت بازرگاني موقت 

ج در ازاي صدور پروانه آسب آه براي واحدهاي صنفي صادرو يا تمديد مي گردد، مبلغ سي هزار 
  . ريال از طريق اتحاديه هاي مربوط) 000/30(

ريال از ) 000/50(ي يا تمديد آن در استانهاي مرزي مبغل پنجاه هزار د در ازاي صدور هر آارت پيله ور
  . متقاضي 

آزادگان ، جانبازان انقالب اسالمي و رزمندگان آه حداقل شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در جبهه ها 
  . مي باشندبوده اند و در اعضاي درجه يك خانواده معظم شهدا از پرداخت مبالغ مذآور در اين ماده معاف 

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

  . انها، هزينه نمايدادارات بازرگاني شهرستانها يا تشكيل دفاتر نمايندگي بازرگاني شهرست
   81ماده 

 در رابطه 1373قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري ايران مصوب ) 59(تبصره 
با دريافت وجه از سازندگان و واردآنندگان دستگاههاي گيرنده تلويزيون پس از انقضاي قانون برنامه دوم 

  . توسعه نيز الزم االجرا خواهدبود
   82ماده 

قانون بودجه ) 51(تبصره ) الف (مبالغ دريافتي بابت صدور جوازهاي صنعتي موضوع بند %) 100(صددرصد 
 آل آشور آه به حساب درآمدعمومي آشور نزد خزانه داري آل واريز شده است از محل 1364سال 

 در اختيار اعتباري آه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي شود حسب مورد
  . وزارتخانه صنعتي ذيربط قرار مي گيرد تا به صمرف طرحهاي عمراني ، مطالعاتي و تحقيقاتي برسد

   83ماده 
به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود به منظور سالم سازي فضاي راديويي آشور و 

ه درآمد حاصل از آبونمان حفاظت حقوق راديويي و مداري آشور ذر سطح منطقه وبين الملل ، آلي
 همه ساله معادل 0بيسيمها و همچنين درآمد حاصل از ارائه خدمات را به درآمد عمومي آشورواريز نمايد

درآمد واريز شده فوق از محل اعتباري آه به همين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي شود در 
  . ز آنترل فرآانس هزينه گردداختيار وزارت مذآور قرارمي گيرد تا جهت تجهيز مراآ

   84ماده 
  : به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي شود

آئين نامه اجرائي اليحه قانون اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در ) 31( اراضي موضوع ماده 1
ده يا مي  شوراي انقالب آه با رعايت ضوابط واگذار ش31/2/1359حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 

تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز به %) 50(شود را پس از بهره برداري با اعمال حداآثر تا پنجاه درصد 
  . فروش رسانده ودرآمدحاصله را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد

اي اراضي آئين نامه اجرائي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احي) 32( اراضي موضوع ماده 2
 شوراي انقالب آه با رعايت ضوابط واگذار شده يا 31/2/1359در حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 

تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي %) 50(مي شود را پس از بهره برداري با اعمال حداآثر تا پنجاه درصد 
  . مايدروز به فروش رسانده ودرآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي آشور واريز ن

قانون ) 34( درآمد حال از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرحهاي موضوع تبصره ماده 3
حفاظت و بهره برداري ازجنگلها و مراتع آشور آه بر مبناي ارزش معامالتي و مشروط به اجراي طرح 

  . دريافت مي گردد به حساب درآمد عمومي آشور واريزنمايد
قانون حفاظت و بهره ) 3(هاي مرتعداري و بهره برداري از جنگها آه در اجراي ماده  درآمد حاصل از طرح4

  . برداري از جنگهاو مراتع آشور استحصال مي گردد به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايد
مذآور جهت اجراي طرحهاي توسعه و ) 4(تا ) 1(درآمدخاصل از اجراي بندهاي %) 100(معادل صددرصد 

بع طبيعي و آبخيزداري ، تحقيقات منابع طبيعي و اموردام ، طرحهاي اموردام وطيورو هزينه هاي احياي منا



اجراي اين ماده از محل اعبتاري آه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي 
  . شود در اختيار وزارت جهادسازندگي قرارمي گيرد

   85ماده 
رايي اجازه داده مي شودبراي اشخاص حقيقي و حقوقي آارت اقتصادي به وزارت امور اقتصادي و دا

صادر و به ) شامل شماره اقتصادي (صادر و به ازاي صدور هر آارت اقتصادي ) شامل شماره اقتصادي (
د عممي آشور 'ريال از آنان دريافت و به حساب درآ) 5000(ازاي صدور هر آارت اقتصادي مبلغ پنج هزار 

درآمد واريز شده فوق از محل اعتباي آه به همين منظور همه %) 100(معادل صددرصد  0واريز نمايد
ساله در قانون بودجه آل آشور پيش بيني مي شود در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار خواهد 

  . گرفت تا جهت انجام هزينه هاي مربوط به صدور آارت اقتصادي به مصرف برساد
 حقيقي و حقوقي آه حسب اعالم وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به اخذ آليه اشخاص اعم از

شماره اقتصادي مي شوند، مكلفند بر اساس دستورالعملي آه توسط وزارت مزبور تهيه و ابالغ مي 
گردد،براي انجام آليه معامالت خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و 

  .  مالي مربوط درج نمايندفرمها و اوراق
عدم صدور صورتحساب و يا عدم درج شماره اقصتادي و همچنين عدم رعايت دستورالعملهاي صادره از 

طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي عالوه بر بي اعبتاري دفاترمربوط، مشمول جرايمي بشرح 
  : زيرخواهدبود

   0معامله براي بار اول ، جريمه اي معادل دو برابر مبلغ مورد
  . 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 ودر مورد اشخاص حقوقي 
  . براي مدير يا مديران مسئول ذيربط

زارت امور اقتصادي و دارايي است تعقي واقامه دعوي عليه متخلفين نزدمراجع قضايي منوط به شكايت و
 .  

 به وزارتخانه ها و موسات دولتي و نهادها اجازه داده مي شود ساختمانهاي در اختيار خود را - 86ماده 
آه براي پذيراييهاي دولتي و اسكان موقت ميهمانان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها استفاده مي شوند 

از يك روز تا حداآثر سه ماه و ( ايت صرفه و صالح براي مدت معين و همچنين هواپيماهاي خود را با رع
اجازه ) اعم از بخش دولتي و غير دولتي ( و با انعقاد قرارداد به متقاضيان ) قابل تمديد براي سه ماه ديگر 

%) 100(معادل صددرصد . داده و اجاره بهاي دريافتي را به حساب درآمد عمومي آشور واريز نمايند 
فوق از محل اعتباري آه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه آل آشور منظور مي گردد در درآمد

اختيار وزارتخانه ، موسسه دولتي يا نهاد مربوط قرار مي گيرد تا با رعايت قانون نحوه هزينه آردن 
ت مستثني اعتباراتي آه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دول

هستند صرف هزينه هاي بهره برداري و تعمير و نگهداري اين گونه ساختمانها و هواپيماها و پرداخت حق 
  . الزحمه و ساير هزينه هاي مربوط ، نمايد

 سازمان هواپيمايي آشوري موظف است از هر مسافرآه توسط هواپيما عازم خارج از آشور - 87ماده 
معادل . ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور واريزنمايد ) 000/70(است مبلغ هفتاد هزار 

درآمد واريز شده فوق ، از محل اعتباي آه همه ساله به همين منظور در قانون %) 80(هشتاد در صد 
بودجه آل آشور منظور پس از مبادله موافقتنامه باسازمان برنامه و بودجه در اختيار سازمان هواپيمايي 

  . گرفت تا در موارد زير هزينه گرددآشوري خواهد 
  ) . ره (جهت مطالعه ، اجرا و تجهيز فرودگاه بين المللي امام خميني %) 60(الف معادل شصت درصد 

  . جهت تجهيز فرودگاههاي عملياتي %) 20(ب معادل بيست درصد 
شور مبلغ پنجاه هزار  به دولت اجازه داده مي شود و به ازاي تعويض هر جلد گذرنامه در داخل آ- 88ماده 

ريال دريافت و به حساب ) 000/20(ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ بيست هزار ) 000/50(
  . درآمد عمومي آشور واريز آند

درآمد حاصل از صدور %) 50(درآمد حاصل از تعويض يا تمديد، همچنين پنجاه درصد %) 50(پنجاه درصد 
وري اسالمي ايران در خارج از آشور از محل اعتباري آه در قانون بودجه گذرنامه در نمايندگيهاي جمه

هرسال منظور مي شود در اختيار دولت قرار مي گيرد تا براي خريد آاغذ و ساير ملزومات و تجهيزات 
  . مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض گذرنامه هزنيه شود

   89ماده 
لف است همه ساله اعتبارات موضوع اين قانون را به ميزان مورد نياز و حداآثر سازمان بزنامه وبودجه مك

تا درصدهاي تعيين شده در هر مورد در قالب اهداف قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي ، اجتماعي و 
  . فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پيش بيني و دراليحه بودجه آل آشور منظور نمايد

   90ماده 
ت موضوع اين قانون معادل درامدهاي وصولي مربوط با رعايت نسبتهاي مقرر در اين قانون تخصيص اعتبارا

  . يافته تلقي مي شود
   91ماده 

اعتبارات مصوب موضوع اين قانون را %) 10(خزانه مجاز است در ابتداي هر سال حداآثر معادل ده درصد 
در اتيار دستگاههاي ذيربط قرار دهد و پس از واريز به عنوان تنخواه گردان از محل تنخواه گردان خوزانه 

  . نسبت به استرداد ان از محل اعتبار مربوط اقدام نمايد" درآمدهاي مبوط راسا
   92ماده 

و دولت موظف است حداآثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون ، بودجه اختصاصي را حذف (عبارت 
  . حذف مي شود1/6/1366ت عمومي آشور مصوب قانون محاسبا) 14(نمايد از قسمت اخير ماده 



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

  . باشد
قانون فوق مشتمل بر نود و سه ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم 

 به تاييد 16/1/1374 سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ اسفندماه يكهزار و
  .شوراي نگهبان رسيده است

  
  
  

قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن )1(ماده "الف "قانون اصالح تبصره بند
  درموارد معين

  
 مصرف آن درمواردمعين آه قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت)1(ماده )الف (قانون اصالح تبصره بند

درجلسه علني روزدوشنبه مورخ بيست و سوم آبان ماه يكهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي 
ق مورخ -338به تاييدشوراي نگهبان رسيده وطي نامه شماره 2/9/1379اسالمي تصويب ودر تاريخ 

   0واصل گرديداست ،به پيوست جهت اجراءابالغ مي گردد7/9/1379
  يدمحمدخاتمي س-رييس جمهور

  
-قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت ومصرف آن درمواردمعين )1(ماده "الف "درتبصره بند-ماده واحده 

محسوب مي "1"،تبصره 1376مصوب -الحاقي "2"آه باتوجه به تبصره (28/12/1373مصوب 
   0اضافه مي گردد"اعم ازدولتي و"عبارت "موسسات آموزشي "بعدازعبارت )شود

 مشتمل برماده واحده درجلسه علني روزدوشنبه مورخ بيست وسوم آبان ماه قانون فوق
به تاييدشوراي نگهبان 2/9/1379يكهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي اسالمي تصويب و درتاريخ 

  0رسيده است 
  
  
  

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد ) 43(قانون اصالح بند ج ماده 
  معين

  
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين عبارت ) 43( در بند ج ماده -واحده ماده 

آوتاه مدت و در صورت اخذ مجوز از شوراي عالي گسترش وزارت فرهنگ و آموزش عالي دوره هاي "
مجوز از دوره هاي آموزشي با ارزش مدرك علمي با اخذ (با ارزش استخدامي "حذف و عبارت " بلندمدت 

  . جايگزين گردد)" شوراي گسترش آموزش عالي 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه نهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار 

  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 17/8/1374مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  
  
  

وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد قانون نحوه ) 1(قانون تفسير ماده 
 معين

  : موضوع استفسار
   در هزار در هر دو بار مراجعه به دفاتر اسناد رسمي است يا خير؟ 5آيا مراد از قانون پرداخت حق ثبت 

  : نظر مجلس 
قانون ) 1(اده م) الف ( مراد از سه در هزار و پنج در هزار حق الثبت موضوع تبصره ذيل بند -ماده واحده 

  نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن 
 در مرحله مشارآت مدني نسبت به اصل تسهيالت بانكي يا سازمان تامين 1373در موارد معين مصوب 

  . اجتماعي و در مرحله فروش اقساطي نسبت به مازاد آن مي باشد
اوني آه به اعضا آن منتقل مي گردد اين حكم در مورد حق الثبت تسهيالت اعطايي به شرآت هاي تع

  . نيز جاري مي باشد
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم آذر ماه يك هزار و سيصد و 

 به تاييد شوراي نگهبان رسيده 1374 /6/10هفتاد و چهار مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .است 

  
  
  



قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد ) 39(ماده " ب "قانون اصالح بند 
 معين

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين به ) 39(ماده " ب " بند -ماده واحده 
  : شرح ذيل اصالح مي گردد

  :  درآمد واريزي فوق به شرح ذيل اختصاص داده مي شود-ب 
زي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت صنايع ، در اختيار وزارت صنايع و  معادل درآمد واري- 1

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان 
  . و آموزش پزشكي 

اختيار وزارت  معادل درآمد واريزي واحدهاي صنعتي و معدني تحت پوشش وزارت معادن و فلزات در - 2
معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي قرار خواهد گرفت تا براي اجراي طرح هاي تحقيقاتي و آموزشي 
ات صنعتي ايران در جهت تخصصي وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات و موسسه استاندارد و تحقيق

بهبود آيفيت توليدات داخلي و آارآيي صنايع و معادن آشور به منظور رسيدن به خودآفايي در امر صنايع 
  . و معادن آشور به مصرف برسد

اين بند از محل اعتبار مصوب رديف فوق در هر ) 2(و ) 1(سهم هر يك از دستگاه هاي موضوع جزهاي 
ر اساس اولويت ها و اهداف و سياست ها و خطمشي هاي قانون برنامه پنج سال به ميزان مورد نياز ب

ساله توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و قانون بودجه آل آشور توسط 
  . سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابالغ خواهد شد

ديبهشت ماه يك هزار و سيصد و قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز دوشنبه هفدهم ار
  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 1/3/1375هفتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  
  
  
  

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و ) 17(ماده » ب«قانون الحاق يك تبصره به بند
 مصرف آن در موارد معين

جهاد سازندگي آه قبل از تصويب اين قانون در تهران شروع به ماده واحده ـ تكميل ساختمانهاي وزارت 
  . احداث شده از محل اعتبار اين بند مجاز خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ نوزدهنم شهريور ماه يكهزار و 
 به تاييد شوراي نگهبان 26/6/1376سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  رسيده است
  
  
  

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در ) 1(ماده ) الف(قانون اصالح تبصره بند 
 موارد معين

قانون وصول برخي از در آمدهاي دولت و مصرف آن در موارد ) 1(ماده ) الف( تبصره بند –ماده واحده 
اردادهاي مربوط به اعطاي تسهيالت بانكي و تامين اجتماعي و  تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قر-معين

به تعاونيهاي ايثار گران سه در هزار و براي بخشهاي , صندوق تعاون وابسته به وزارت تعاون 
و موسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليتهاي ) مسكن و ساختمان, معدني, آشاورزي, صنعتي(توليدي

. و فعاليتهاي ورزشي پنج درهزار تعيين مي شود) ث تاالرهاي نمايشامور فيلم سازي و احدا(فرهنگي 
مرجع تشخيص شمول يا عدم شمول مفاد اين تبصره در مورد تعاونيهايي آه از صندوق تعاون براي هر يك 

  . صندوق تعاون خواهد بود, از موارد مذآور در اين تبصره تسهيالت دريافت مي آنند
 در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي ام مهرماه يكهزار و سيصد و قانون فوق مشمل بر ماده واحده

 به تاييد شوراي نگهبان رسيده 28/8/1376هفتاد و شش مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .است

  
  

 قانون لغو موارد مصرف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ومصرف درمواردمعين

 موارد مصرف آليه وجوهي آه از بابت درآمدهاي موضوع مواد 1377ال  از اول فروردين ماه س-ماده واحده
 مجلس 28/12/1373مختلف قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

شوراي اسالمي و اطالحيه هاي بعدي آن به عنوان درآمد براي مصرف يا موارد خاص در بودجه آل آشور 



  . ردد مي گ لغومنظور مي شود
 دولت مي تواند متناسب با فعاليتهاي درآمدي دستگاههاي ذينفع اعتبارات مناسبي را در لوايح -تبصره

  . بودجه ساالنه منظور نمايد
قانون فوق مشتمل بر ماده وا حده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه موردخ بيست و سوم آذر ماه 

 به تاييد شوراي 30/9/1376مي تصويب و در تاريخ يكهزارو سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسال
  .نگهبان رسيده است

  
  

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد ) 84(ماده ) 2(قانون اصالح بند 
 معين

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در ) 84(ماده ) 2(ماده واحده ـ متن زير به انتهاي بند 
  :  ـ الحاق مي شود1373 / 12 / 28ين ـ مصوب موارد مع

آئين نامه اجرائي اليحه قانوني اصالح اليحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در ) 32(اراضي موضوع ماده 
 شوراي انقالب آه بر اساس طرح مصوب و 1359 / 2 / 31حكومت جمهوري اسالمي ايران مصوب 

وستائي در اختيار بنياد مسكن انقالب اسالمي قرار درخواست آتبي جهت احداث طرحهاي مسكوني ر
گرفت پس از انجام طرح و طي تشريفات ثبتي توسط بنياد مذآور بدون اخذ وجه به وسيله وزارت جهاد 

  . سازندگي به بنياد مسكن واگذار مي گردد
 3 / 2اريخ قانون فوق مشتمل بر ماده يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمي تصويب و در ت

  . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است1379/ 
  
  
  

  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين56اصالح عبارتي ماده 

 ـ آليه وجوه حاصل از فروش و جرايم اموالي آه وزارت اطالعات در راستاي انجام ماموريتهاي 56ماده 
 وجوه ريالي و ارزي اعم از سوء استفاده هاي درصدي ، اخاذي ، قانوني خود آشف مي نمايد و همچنين

  …فروش اطالعات ،
  
  
  

  قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين84قانون تفسير ماده 

  موضوع استفسار 
اي دولت  قانون وصول برخي از درآمده84آيا منظور از اعتبارات مصوب براي وزارت جهاد سازندگي در ماده 

، شامل مؤسسات و سازمانهاي تابعه و وابسته به آن آه در پيوستهاي قوانيني بودجه ساالنه داراي 
  رديف طرحهاي عمراني هستند نيز مي باشد ؟ 

  نظر مجلس 
 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و 84ماده واحده ـ با توجه به هناوين طرحهائي آه طبق اخير ماده 

منظور از عبارت وزارت جهاد . د معين بايد از محل اعتبار موضوع ماده مذآور اجرا شودمصرف آن در موار
سازندگي مندرج در ماده ياد شده ، وزارت سازندگي و مؤسسات و سازمانهاي تابعه وزارت مزبور آه در 

  . اجراي طرحهاي مذآور و برعهده آنها قرار مي گيرد ، مي باشد 
ده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيستم آذرماه يكهزارو سيصدو تفسير فوق مشتمل بر ماده واح

 . به تاييد شوراي نگهبان رسيده است 5/10/1375هفتادو پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 


