
   آل آشور١٣٨٥قانون اصالح قانون بودجه سال  
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  جناب آقاي دآتر محمود احمدي نژاد
  رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران

) ١٢٣( در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم ٦/١٠/١٣٨٥ مورخ ١٢٧٧٥٦/٤٩١ عطف به نامه شماره         
 آل آشور آه با عنوان اليحه يك١٣٨٥سالمي ايران قانون اصالح قانون بودجه سالقانون اساسي جمهوري ا

قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) ٨(و ) ٤(فوريتي اصالح جداول 
 آل آشور به مجلس شوراي اسالمي تقديم ١٣٨٥جمهوري اسالمي ايران و متمم قانون بودجه سال

 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال ١٢/١٢/١٣٨٥با تصويب در جلسه علني مورخ بود،  گرديده
  .گردد مي

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل

  ٦/١/١٣٨٦                                                                       ٦١٤شماره

  ريزي آشور سازمان مديريت و برنامه

 آل آشور آه در جلسه علني روز شنبه مورخ دوازدهم اسفند ١٣٨٥ون اصالح قانون بودجه سال  قان        
 به تاييد ١٦/١٢/١٣٨٥ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

 واصل گرديده است به پيوست ١٧/١٢/١٣٨٥ مورخ ١٩٥٦١٨/٦٣٨شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  .گردد جهت اجرا ابالغ مي

  رئيس جمهور ـ محمود احمدي نژاد

   آل آشور١٣٨٥قانون اصالح قانون بودجه سال 

   ماده واحده ـ         
اي دستگاههاي اجرائي صرفًا در زمينه پرداخت به هنگام حقوق،   الف ـ به منظور رفع مشكالت هزينه        

ن شاغل و بازنشسته و موظفان و مستمري بگيران سازمان هاي پرسنلي آارآنا مزايا، عيدي و ساير هزينه
شود در  دارند، به دولت اجازه داده مي ريال دريافت مي) ٠٠٠/٠٠٠/٢(تأمين اجتماعي آه آمتر از دو ميليون 
 و عدم افزايش در سقف ١٣٨٥قانون بودجه سال ) ٢٠(تبصره ) و(قالب اين بند و مشروط به رعايت بند 

  :، اقدام آند١٣٨٥ر سال بودجه عمومي دولت د
قانون تنظيم ) ٧٩(اي بدون الزام به رعايت محدوديتهاي جابجايي مقرر در ماده  افزايش اعتبارات هزينه        

 آل آشور تا سقف سي و سه هزار ١٣٨٥هاي قانون بودجه سال بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره
اي  هاي سرمايه آاهش اعتبارات تملك داراييريال مشروط به عدم ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٣(ميليارد 

هاي فوق افزايش. ريزي آشور ـ استان حسب مورد مجاز خواهد بود استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه
 آل آشـور آه به منزله آاهش ١٣٨٥جويي در تخصيص اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال  از محل صرفه

ريزي آشور موظف است يك ماه پس از  سازمان مديريت و برنامه. اهدشدشود، تأمين خو اعتبار تلقي مي
 آل آشور را تهيه و به تمامي آميسيونهاي ١٣٨٥تصويب اين قانون جداول اصالحي قانون بودجه سال

  .تخصصي مجلس شوراي اسالمي و ديوان محاسبات آشور ارسال نمايد
  :شود فه ميبه شرح زير اضا) ١٢(به تبصره ) ح( ب ـ بند         
اي دستگاههاي اجرائي استاني مندرج در پيوست  از اعتبارات هزينه%) ١(ـ حداآثر تا يك درصد ١ ح ـ         

 آل آشور به صورت متمرآز براي پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي١٣٨٥قانون بودجه سال ) ٣(شماره 
ريزي ي دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني با تصويب شوراي برنامههاي پرسنل و ساير هزينه

  .يابد و توسعه استان در طول سال اختصاص مي
) ٣(اي استاني مندرج در پيوست شماره  ـ افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك داراييهاي سرمايه٢         

از محل آاهش اعتبارات ساير فصول با %) ١٠( درصد  آل آشور حداآثر به ميزان ده١٣٨٥قانون بودجه سال 
  .باشد ريزي و توسعه استان مجاز مي تصويب شوراي برنامه



قانون بودجه ) ٣(اي بين دستگاههاي اجرائي منظور در پيوست شماره  بجايي اعتبارات هزينه ـ جا٣         
ريزي و توسعه استان مجاز  با تصويب شوراي برنامه%) ٥( آل آشور حداآثر تا پنج درصد ١٣٨٥سال 
  .باشد مي

  : آل آشور١٣٨٥ ج ـ اصالحات قانون بودجه سال         
) ي(بند «  آل آشور بعد از عبارت ١٣٨٥قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) هـ(بند ) ١(ـ در جزء ١         
  .شود اضافه مي» اين قانون« عبارت » )١(تبصره
 به ٢١٠٢٠٤ آل آشور رديف درآمدي ١٣٨٥قانون بودجه سال ) ٧(تبصره ) هـ(بند) ٢(ـ در جزء ٢         

  .شود  اصالح مي٢١٠٢٠٧
» تصويب هيأت وزيران«  آل آشور پس از عبـارت ١٣٨٥قانون بـودجه سال ) ١٢(تبصره ) هـ(ـ در بند ٣         

  :شود به شرح زير اصالح مي
 تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد ١٣٨٥سال بودجه عمومي %) ٤١/٠(به ميزان چهل و يك صدم درصد  «         

  ».اي به مصرف برسد ريال براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢(
با «  آل آشور عبارت ١٣٨٥قانون بودجه سال ) ١٣(تبصره ) الف(بند ) ١ـ٢(ـ در انتهاي جزء ٤         

  .شود حذف مي» سوز خودروهاي نو دوگانه
برنامه «به » ٣٠٥٠٨رديف «  آل آشور عبارت ١٣٨٥قانون بودجه سال ) ١٦(تبصره ) م( بند  ـ در٥         
  .شود اصالح مي» ٣٠٥٠٨

از عنوان رديف متفرقه » قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) ٦١(موضوع ماده «  ـ عبارت ٦         
  .شود  حذف مي٥٠٣٦١٤

  :شود صالح مي به شرح زير ا٥٠٣٨٤٧ـ عنوان رديف ٧         
 شرآت سهامي سازمان صنايع دستي ايران تسويه بدهي و پرداخت حقوق و مزايا و مطالبات آارآنان        

  .استانهاي آشور
ريال از ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٣٠٠/١(مبلغ يكهزار و سيصد ميليارد ) ١٤(تبصره ) ط( ـ با توجه به مفاد بند٨         

اي به  از هزينه» )درآمد ـ هزينه (١٤عه مبارزه با دخانيات ـ موضوع تبصرهتوس«  با عنوان ٥٠٣٨٧٤اعتبار رديف 
  .يابد اي تغيير مي تملك داراييهاي سرمايه

ريال در اختيار هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي) ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( د ـ مبلغ بيست و پنج ميليارد         
  .اسالمي شهر و روستا قرار گيرد

اي و تملك داراييهـاي دستگاهـهاي  شود با جابجايي اعتبارات هزينه  دولت اجازه داده مي هـ ـ به        
ريزي آشور  اجرائي، آسـري اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش را آـه به تأييد سازمان مديريت و برنامه

  .رسد تأمين نمايد مي
ه مورخ دوازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنب        

 به تأييد شوراي محترم نگهبان ١٦/١٢/١٣٨٥و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  .رسيد

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ غالمعلي حدادعادل

 
 


