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 سرمقاله

 گذشته، حال، آینده ؛ذي حساب
 

شروع شد. این زمان مصادف بود با  1350ناهنجاري هاي ژنتیکی ذي حساب از سال داستان 

محول نمودن وظیفه نظارت قبل از خرج به ذي حساب و آغاز داستانی بی پایان، با آه و فغان 

. ذیحساب که مرکز ثقل نظارت هاي فراوان که تا به امروز التیامی براي آن اندیشیده نشده است

مالی کشور است، رها به امان خود بوده و هیچگاه حامی درخوري نداشته و به جایگاهی که قانون 

براي وي تعریف کرده و انتظاراتی که از وي داشته نرسیده است. اما او جان سختی بوده که در 

عبور کرده و ودیتها و انتظارات ن توقعات، محدکوران جنگها و تنگناهاي مالی و اقتصادي از داال

تا قبل از  تا به امروز هویت خویش را حفظ و به امید آینده اي بهتر به حیات خود ادامه داده است.

سال  10، دیوان محاسبات حدود 1349و اجراي قانون محاسبات عمومی مصوب سال  1350سال 

سال مسئولیت نظارت بر  50وعا و کمیسیون نظارت بر مخارج و اداره تطبیق اسناد و تعهدات مجم

مخارج دستگاههاي اجرایی را خارج از محل استقرار دستگاه اجرایی مصرف کننده اعتبار و با 

ذي حساب وظیفه نظارت مالی و  اکنون دادند، در حالیکهاستقالل و امکانات کافی انجام می 

حت نظر وزیر یا رئیس کنترل بودجه و سایر وظایف قانونی خود را در محل دستگاه اجرایی و ت

دولتی محل استقرار انجام می دهد که محل اختالفات بی  موسسه، با استفاده از امکانات دستگاه

در زمان تصویب کشمکشی که در مجلس  شمار میان ذیحساب و دستگاه اجرایی بوده است.

داشت آخرین قانون محاسبات عمومی بر سر ماهیت حضور ذیحساب در نظارت مالی کشور ادامه 

حساب و اما مستمر در دولت تداوم یافت و با وجود استقرار ذي نامحسوسعمل به شکلی در 

جایگاه قانونی قابل توجه وي، تا امروز در چارت تشکیالتی و ساختار مصوب سازمانی بسیاري از 

می نتایج یک تحقیق انجام شده توسط دانشگاه عالمه نشان به هر شکل  نیافت. ها نشانیدستگاه

از قابلیت هاي کافی براي اعمال نظارت قبل از  "ذیحساب محور"که سیستم نظارت مالی  دهد

خرج در سطح و شیوه اي که قانون محاسبات عمومی کشور تعیین نموده است، برخوردار نمی 

بنابراین انجام برخی اصالحات و تغییرات در نظارت مالی کشور با توجه به واقعیت ها و  باشد.

این شماره، هر چند کوتاه و مختصر، به  ي جاري کشور ضروري به نظر می رسد.محدودیت ها

 ذیحساب اختصاص داده شده است.

 مدیر مسئول
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به  یحسابذورود پر فراز و نشیب داستان 

 مالی کشور رخهچ

 

این قانون  .استقانون محاسبات عمومی کشور قانون مادر در حوزه مالی و محاسباتی 

. از دیرس یمل يمجلس شورا بیماده به تصو 57در  یشمس 1289بار در سال  نیاول

از نو به  گریدولت سه بار د یآن زمان تا به حال قانون محاسبات دربخش امور مال

در  رییتغ نیکشور متحول شده است. اول هیروزآمد مال ازیو متناسب با ن دهیرس بیتصو

اتفاق  1366در سال  رییتغ نیاخر تیو در نها 1349بار در سال  نیدوم 1312سال 

نویس بودجه توسط وزرا تهیه و با پیشدر اولین قانون محاسبات عمومی،  افتاده است.

ساختار خرج در . شدتجمیع آن توسط وزیر مالیه، الیحه بودجه به مجلس تقدیم می

شد، به تایید این قانون چنین بود که حواله یا دستور پرداخت توسط وزرا صادر می
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داران رسید و پس از آن وزیر مالیه دستور پرداخت آن را به تحویلت میدیوان محاسبا

در پایان هر  .شدداران به طلبکار پرداخت میکرد و وجه حواله توسط تحویلصادر می

صورت "سال نیز صورت دریافت و پرداخت دولت توسط وزیر مالیه که عنوانش 

ن را رسیدگی کرده و به همراه شد، دیوان محاسبات آبود تهیه می "عایدات و مخارج

کرد. گزارشی که میزان مطابقت گزارش خود به مجلس شوراي ملی تقدیم می

 کرد.عایدات و مخارج را با قانون بودجه اعالم می

به  1312ومین قانون محاسبات عمومی در سال ر دد داري کل کشوریجاد خزانها

جدیدي وارد مراحل خرج تصویب مجلس شوراي ملی رسید. در این قانون سازمان 

سال پیش از  11سابقه تشکیل قانونی این نهاد به  .کل نام داشت داريشد که خزانه

به  1301داري کل در سال گشت. زمانی که قانون تشکیل اداره خزانهآن باز می

گذار از توان مشاهده کرد که هدف قانوندر قانون اخیر به صراحت می .تصویب رسید

هاي دولت ها و پرداختد ایجاد صندوقی واحد براي تمرکز دریافتتشکیل این نها

ها را سامان ها و پرداختبوده است. صندوقی که باید مطابق مصوبات مجلس دریافت

داد. با این حال مدیریت وجوه در جاي دیگري استقرار داشت. تایید میزان بدهی می

کل مالیه این وظیفه را انجام  قابل پرداخت بر عهده مامورانی بود که زیر نظر رئیس

قانون اخیر تاکید داشت که ماموران مزبور نباید از اجزاي اداره  5دادند و ماده می

گذار دار کل باشند. در واقع قانونداري کل بوده و تحت امر و مسوولیت خزانهخزانه

طور هاي داخلی نهاد تعیین و تایید میزان بدهی و همینبراي تقویت کنترل

کننده بدهی را از هم تفکیک کرده بود. اولی بر عهده وزرا بود، وظیفه دیگر اختپرد

ها کل نیز پرداخت داريشد و خزانهدر وزرات مالیه و توسط دیوان محاسبات انجام می

 .دادرا انجام می

از جامعیت بیشتري  که 1349در سال مصوب سومین قانون محاسبات عمومی در 

ل آن به تعاریف اختصاص داشت. تعاریفی که عمدتا در قانون فصل او، برخوردار بود

ذیحساب راي اولین بار در این قانون ت. بچهارم محاسبات عمومی هم تکرار شده اس

وارد ادبیات حقوق اداري شد. ماموري که با حکم وزارت دارایی مسوولیت حسابداري 

تامین اعتبار که  وزارتخانه و موسسات دولتی را بر عهده داشت. در این قانون،

حساب محول شده تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار براي هزینه معین است به ذي
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این قانون هزینه کرد اعتبار صاحب فرآیند مشخصی شد و  44همچنین در ماده .بود

تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل و  «در قانون چهارم هم تکرار شد. در این ماده 

اکنون نیز مورد ن فرآیند هزینه معرفی شد، فرآیندي که همعنوابه»  صدور حواله

 .گذار استتاکید قانون

با پیروزي انقالب اسالمی  نویس چهارمین قانونرقابت مجلس و دولت در تهیه پیش

هاي عمومی و و دگرگونی در نهاد دولت، افزایش ماموریت دولت و ایجاد سازمان

این بار بر  کشور شد.رم قانون محاسبات عمومی براي بار چها ، بهانه تغییردولتی جدید

قدم شدند و طرح خالف پیشینه قانون محاسبات جمعی از نمایندگان مجلس پیش

به مجلس ارائه کردند. مدتی کوتاه بعد از  1361محاسبات عمومی کشور را در سال 

شد، اما مجلس به آن الیحه محاسبات عمومی هم از سوي دولت به مجلس تقدیم 

دلیل که طرح زودتر دریافت شده است بررسی آن را در دستور کار قرار داد. نکته  این

نویس این طرح در وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه عجیب اینجا است که پیش

شده اما در هیات دولت با اقبال وزرا مواجه نشده و خارج از عرف معمول با وجود 

اردیبهشت ماه  19و18مشروح مذاکرات مخالفت دولت سر از مجلس در آورده بود (

مجلس). مخالفت جدي هیات وزیران و چند تن از نمایندگان با طرح  1364

ل طول بکشد تا به قانون سا 5طرح بررسی و تصویب این شد پیشنهادي موجب 

 شود. تبدیل 

بودن یا نبودن و همچنین  مذاکراتی جدي و طوالنی

قطه اختالف دولت ترین نحساب در دستگاه اجرایی مهمذي

 با مجلس در چهارمین طرح محاسبات عمومی بود.

گسترش  31این بار در قالب ماده   1349قانون محاسبات عمومی مصوب  44ماده  

در سطح وزارتخانه، موسسه دولتی و مراکز استان را به  ذیحسابپیدا کرده و حضور 

عمومی غیردولتی  هاي اجرایی محلی و نهادهايهاي دولتی، دستگاهتمامی شرکت

 داد.کردند گسترش میکه از دولت اعتبار دریافت می
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 تغییر شرح وظایف ذیحساب

ایـن بـار بـه  ،تامین اعتبار بود 1349حساب که در قانون مصوب وظیفه مشخص ذي

با قوانین و مقررات مربوط به هر نوع خرج نیز تحول پیدا کـرده بـود.  تطبیق پرداخت

 4گـذاري کـرده بـود. (مشـروح مـذاکرات ا نظـارت مـالی نامگذار این وظیفه رقانون

  )مجلس 1362اردیبهشت ماه 

حسـاب بایـد دولت بر این اعتقاد بود که بـه جـاي لفـظ ذي

مسوول امور مالی وظایف مالی وزارتخانه را به عهده بگیـرد. 

کسی که باید با حکم وزیر در هر وزارتخانه بـه ایـن سـمت 

م بر مجلس ایـن پیشـنهاد را شد. اما فضاي حاکمنصوب می

  پذیرفت.نمی

با انتخاب از میان کارکنان وزارت امور  ذیحساببه نظر غالب در مجلس الزم بود 

اقتصادي و دارایی و با حکم همین وزارتخانه در این سمت مستقر شود. طرح چندین 

مرحله در کمیسیون دیوان محاسبات و صحن علنی مجلس بحث و بررسی شد و 

دو روز از مذاکرات مجلس را به خود  31رین ماده طرح یعنی ماده پرچالش ت

البته ) مجلس 1365اختصاص داد (مشروح مذاکرات یازدهم و چهاردهم دي ماه 

حساب منصوب از طرف وزارت دارایی مخالفانی جدي هم در مجلس حضور ذي

رایی بود. هاي اجژگی عمده این افراد تجربه قبلی آنان در مدیریت دستگاهداشت. وی

در واقع این طرح فارغ از تعلقات جناحی در هر دو جناح موافقان و مخالفانی جدي و 

 .سرسخت داشت

 

 دیدگاه مخالفان ذیحساب

یکی از مباحث جدید در این طرح بحث نظارت مالی بود. از نظر نماینده دولت آنچه از 

لی بود که با شد نظارت مالی نبود بلکه تصدي امور مامفاد این طرح برداشت می
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ها مغایرت داشت و موجب دخالت وزرات اقتصاد در امور اجرایی استقالل دستگاه

تر استاندار لرستان بود که پیش محلوجیاز جمله نمایندگان مخالف . شدها میدستگاه

بود. او تصویب طرح را به منزله حاکمیت مطلق وزارت دارایی  60و  59هاي در سال

میرحسین  )مجلس 1365دي ماه  25ت (مشروح مذاکرات دانسبر کلیت دولت می

وزیر هم براي اعالم مخالفت مجموعه دولت با این طرح به مجلس موسوي نخست

آمده بود. او بر این باور بود که اجراي طرح براي کشور فاجعه است و تاکید کرد 

مور مجموعه وزراي دولت به شدت با آن مخالفند و علت تاکید کارشناسان وزارت ا

اقتصادي و دارایی به دلیل ذهنیت قدیمی آنها و نگاه کالسیک و سنتی آنها به نظام 

عطاءاهللا مهاجرانی ) مجلس 1364اردیبهشت ماه  19اداري است (مشروح مذاکرات 

وزیر از جمله نمایندگان دولت بود که در چندین جلسه با معاون پارلمانی نخست

عنوان کرد. او با استناد  ذیحساببا انتصاب حضور در مجلس دالیل مخالفت دولت را 

 وظایف را مسوول از وزیران به اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی که هر یک

توسط وزرات  ذیحسابداند انتصاب می جمهور و مجلسدر برابر رئیس خویش خاص

لس هاي اجرایی را موجب تضعیف مسوولیت پاسخگویی وزیر به مجدارایی در دستگاه

ن توسط نمایندگان، شوراي نگهبا 31بینی کرد در صورت تصویب ماده دانست و پیش

 )مجلس 1365دي ماه  11(مشروح مذاکرات آن را مخالف این اصل عنوان کند

 

 دیدگاه موافقان ذیحساب

و سایر مواد مرتبط  31، از ماده ذیحسابموافقان طرح نیز تمام قد براي تثبیت جایگاه 

شناسان وزارت امور اقتصادي و دارایی در پنهان و آشکار (مشروح دفاع کردند. کار

) و جمعی از نمایندگان در 1365دي ماه  14و  1364اردیبهشت ماه  18مذاکرات 

حساب را آبادي وجود ذينجفصحن علنی دالیل مخالفت خود را ابراز کردند. دري

در محلی غیر از آنچه جایی بیش از حد اعتبارات و مصرف آن براي جلوگیري از جابه
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ساوجی، نماینده فعال مجلس هم دانست. موحديمد نظر قانونگذار است ضروري می

  .هاي اجرایی سخن راندحساب در دستگاهدر دفاع از حضور ذي

 

 و ناکارآمدي! دیوان محاسبات از مسئولیتفرار 

س وقت ترین موافق این طرح را دیوان محاسبات کشور دانست. رئیالبته باید مهم

دیوان محاسبات کشور در چندین مرحله با حضور در مجلس با جدیت از انتصاب 

هاي اجرایی دفاع کرد. صفاتی دزفولی با اشاره به ناکارآمدي حساب در دستگاهذي

نظارت بعد از خرج دیوان محاسبات وجود ناظر حین خرج را ضروري عنوان کرد. او بر 

ها به شدت فزونی م تخلفات مالی در دستگاهحساب حجاین باور بود بدون حضور ذي

ها دیوان محاسبات ناگزیر حساب از دستگاهگیرد و هشدار داد در صورت حذف ذيمی

ها مستقر کند و این کار بار مالی سنگینی شود بیش از هزار نفر ممیز را در دستگاهمی

 ) مجلس 1364اردیبهشت ماه  19را به کشور تحمیل خواهد کرد(مشروح مذاکرات 

حساب نمایندگان دیوان محاسبات امیدوار به اینکه وجود ذي

تواند جلوي بسیاري از تخلفات را بگیرد و مانع تجمع می

براي حضور  ویژه ايوظایف نظارتی در آن دیوان شود، دفاع 

ها داشتند و بدون شک حمایت قطعی حساب در دستگاهذي

بیت و قانون محاسبات و تث 31دیوان در تصویب ماده 

 .حساب نقشی اساسی داشتارتقاي جایگاه ذي

حساب نقش نظارتی دارد و دخالتی در در مجموع موافقان بر این باور بودند که ذي

مراحل اجرایی دستگاه ندارد و ضرورتا براي تامین سالمت مالی واحد امور مالی باید 

در نهایت  )مجلس 1365دي ماه 14مستقل از رئیس دستگاه باشد (مشروح مذاکرات 

حساب در ها منجر شد و ذيحساب در دستگاهنتیجه این چالش جدي به استقرار ذي

هاي اجرایی محلی و سراسري نشست. با این حال همان راس واحدهاي مالی دستگاه

کشمکشی که در مجلس براي مدت پنج سال ادامه داشت در عمل به شکلی نرم اما 
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حساب و جایگاه قانونی قابل توجه استقرار ذي مستمر در دولت تداوم یافت و با وجود

هاي اجرایی حضور دارد در چارت حساب در همه دستگاهوي، تا امروز هم با اینکه ذي

حساب ها هیچ نشانی از ذيتشکیالتی و ساختار مصوب سازمانی بسیاري از دستگاه

هر چند که ، گذار گردن نهادتوان یافت. به عبارت دیگر دولت به خواست قانوننمی

 .حساب نشدگاه صمیمانه پذیراي نقش ذيهیچ

به نظر می رسد منشاء مشکالت نظام مالی ذیحساب محور کشور ما ناشی از 

اختالفات بنیادین بر سر وجود و یا عدم وجود ذیحساب در دستگاههاي اجرایی می 

نشود، باشد. دیوان محاسبات به جهت اینکه در انجام وظیفه نظارتی خود دچار زحمت 

پاي ذیحساب را به میان کشیده و در ادامه نیز حمایت در خور توجهی از وي نکرده و 

شاید اگر به نوعی دو  به یکی از دغدغه هاي اصلی ذیحسابان مبدل گشت.خود عمال 

طرف ماجرا به تفاهم می رسیدند، مشکالت نظارتی و محاسباتی بهتر و بیشتر مورد 

 و بهبود را در طول این سالها، منطقی تر می پیمود. توجه قرار گرفته و مسیر اصالح

سید هاشم حمیدي رئیس کمیسیون دیوان محاسبات مجلس در جریان مذاکرات 

جریان تصویب آخرین قانون محاسبات عمومی می در  )1364اردیبهشت  19( مجلس

 گوید:

یک جلسه اي تشکیل دادیم و تابستان هم بود گفتیم آقا 

 دارائی حساسیت دارند ما بیائیم یک ذیحسابی از اقتصاد و

جائی که میخواهد باشد، ناظر حین الخرج درست کنیم از هر 

بعضی ها این بود که از دیوان محاسبات باشد، آن پیشنهاد 

وقت آن کسی که در دیوان محاسبات در کمیسیون بود می 

این بار سنگینی است من نمی توانم به دوش بگیرم!  گفت

موافق با این هستم که از اقتصاد و به هر حال خود من 

دارائی هم نباشد. به عنوان ذیحسابی هم نباشد ولی یک 

 ناظر حین الخرج باشد.
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سئوال این است چرا دیوان محاسبات که خود ماهیتی نظارتی داشته و داراي 

نظارت قبل و حین خرج را  !تشکیالتی منسجم به همین منظور است، بار سنگین

حساب قرار داده که هیچگونه حمایت و امکاناتی در اختیار نداشته برعهده یک نفر! ذی

آقاي  دستگاههاي اجرایی ندارد؟هویتی تشکیالتی و سازمانی نیز در و از طرفی 

صفاتی دزفولی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در مذاکرات مجلس در همین 

 تاریخ و موضوع می گوید:

ذیحسابی ذیحسابی باید خدمتتان عرض کنم در مورد 

مشکالتی براي مملکت بوجود می آورد. اگر مسئله 

ذیحسابی مطرح است یعنی نباشد ما با مشکالت متعددي 

دچار می شویم، باید اصوال آقایان بروند یک سیستم مالی 

جدید براي مملکت بیاورند. استدعاي من این است که اگر 

مساله ذیحسابی بخواهد نباشد ببینید چه مشکالتی به وجود 

می آید. مشکل تنظیم حساب، مشکل تفریغ بودجه، مشکل 

پرداخت ها در سراسر کشور به موقع، مشکل کنترل مالی 

قبل از خرج، اینها مسایلی است که در رابطه با حذف 

 ذیحسابی به وجود می آید.

در مورد ذیحساب و نحوه ارتباط وي با دیوان دزفولی  البته ادامه سخنان صفاتی

 است:هم جالب تر از این محاسبات 

همین روز گذشته کارشناسانی که در دیوان محاسبات بودند 

می کردند می گفتند که شنیده ایم ذیحسابی اظهار نگرانی 

، اگر این جور باشد ما نمی توانیم را می خواهند حذف بکنند

کار بکنیم. یعنی اینها در رابطه با هم هستند. آنها اظهار 

یگر آنها نمی توانند کاري انجام نگرانی می کردند از اینکه د

 بدهند.
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دیوان محاسبات با این همه عالقه به این عضو حیاتی! و البته خارج  به نظر می رسد

با همکاري وزارت امور اقتصادي از سازمان خود، در طول این سالها می توانست 

ت در مسیر رفع مشکالت و اختالفات موجود در امور ذیحسابی همچون تثبیودارایی، 

جایگاه سازمانی، ارتقا جایگاه شغلی و معیشتی، تغییر رویه ها و نوع ارتباط با 

گر  یدادهاي مالی و دیگر موارد مرتبط، یاريذیحساب، نحوه رسیدگی به اسناد و رو

که اگر اینگونه می بود، قطعا همه از جمله  ذیحساب در انجام شرح وظایف خود باشد.

محاسبات، امروز خدمات بهتر، بیشتر، سالم تر و دستگاه اجرایی، ذیحساب و دیوان 

 باکیفیت تري به مملکت ارائه می دادند.
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هیچ انتظاري از یک ذیحساب وجود ندارد تـا بـه همـه 

گـر اینگونـه درخواست ها پاسخ مثبت بدهد، چرا کـه ا

بـه هـر شـکل امـا  بود دیگر چه نیازي بـه ایشـان بـود.

دارد،  امـدیهمانطور که مخالفـت کـردن و نـه گفـتن پ

خاص  يها امدیپ يداراممکن است  زیموافقت کردن ن

 باشد.خودش 

 

 

 

 

 

 

 

 دکترمحسن کاویانی
 مدیرکل امور اقتصادي و دارائی خوزستان

 

 

 

 

 

 

قرار گیري هر چیزي در جاي خود است و همه تالش هاي نظارتی در  ،فلسفه نظارت

تمامی موضوعات کشور اعم از مالی و غیر مالی بر این مبنا استوار است. بدون تردیـد 

 نظـارتلیتی در سازمان قرین توفیق نخواهد بود مگر این که کنترل و انجام هیچ فعا
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در خط مقدم نظارت مالی سـازمان هـا  و هاي الزم نسبت به آن  به عمل آمده باشد

المـال از طـرف  تیـحافظ بذیحسابی که متعهد است و دلسوز و ، ذیحساب قرار دارد

 .دولت

است کـه همـه در یـک  مالی، حقوقی، مدیریتی ذیحساب داراي هویت هاي چندگانه

صـاحب قـدرت  یبـه نـوع حسابیذظرف، شخصیت و تجربه وي را شکل می دهد. 

کـه  يدر نقطـه ا از منابع قدرت است. یکیدارد و پول هم  اریاست چون پول در اخت

رسـند فسـاد  یکنند و به هم مـ یرا قطع م گریپول و قدرت به عنوان دو محور همد

 شود. يواد نیوارد ا دینبا حسابیو ذ ردیگ یشکل م يادار

 اهمیت ذیحساب

نظارت مالی کشور ما اساسا ذیحساب محور است به این معنی که در مجموعه نظارت 

داشته و تمام مراجـع نظـارتی بـه مالی کشور ذیحساب نقشی تعیین کننده و پر رنگ 

بنابراین اهمیت ذیحساب موضوعی مبهم و یـا قابـل انکـار این موضوع اذعان دارند. 

و طبیعـی  ، در ذیحساب جمـع گردیـدهنیست. تمامی انتظارات نظارتی مراجع مختلف

انتظار نیازمند وجود زیرساخت هاي الزم و اثر گذار است که توجـه  این حجم ازاست 

 دستگاههاي دولتی و وزارت امور اقتصادي ودارایی در این زمینه راهگشا خواهد بود.

 انتظارات از ذیحساب

ست ها پاسخ مثبت بدهـد، هیچ انتظاري از یک ذیحساب وجود ندارد تا به همه درخوا

چرا که اگر اینگونه بود دیگر چه نیازي به ایشان بود. اما وقتی پاسـخی منفـی وجـود 

. همـه نماینـددارد، انتظار این است که آن را براي دستگاه اجرایـی تشـریح و تبیـین 

. ما در زبان امروز است ياما قدرتمند و ضرور یبیاز کلمات تخر یکیکلمه نه میدانیم 

از نه استفاده می کنیم که معموال پس از انجـام اقـداماتی همچـون مشـورت،  زمانی

ما می توانیم بـا بکـار بـردن بهتـرین تحقیق و جستجو به هیچ راه حلی نرسیده ایم. 

و یـا روش ها نه بگوییم بدون اینکه دعوا و مشاجره ایجاد کنیم و ارتباط خود را قطع 

یان تمامی ابزارهایی که در اختیار ماسـت و محدود نماییم. نه گفتن ابزاري است در م
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به کار بردن آن مهارتی است که همه ما می بایست آن را بیاموزیم. عمل به تکلیـف 

قانونی وظیفه همه ما است، اما همه ما باید ظرف مناسبی را بـراي انجـام تکالیفمـان 

، موافقت دارد امدیهمانطور که مخالفت کردن و نه گفتن پانتخاب کنیم. به هر شکل 

مـا بـه  هیتوصـبنابراین  باشد.خودش خاص  يها امدیپ يداراممکن است  زیکردن ن

بـا دسـتگاه هـا،  یهـا در مـوارد چالشـ يریگ میقبل از تصماین است که  حسابانیذ

 انجام شدهاز آنها هاي الزم تیبگذارند تا حما انیدر مسازمان خود مشکالت خود را با 

 الزم به آنها داده شود. يو مشاوره ها و مشورت ها

 ذیحساب و مدیریت دستگاه

ذیحسابان و مدیران مالی محترم نتیجه  آنمشکالت بر سر راه نظارت مالی و به طبع 

وجود برخی مشکالت ساختاري و برنامه ریزي در کشور است که رفع آنهـا خـارج از 

محیط استانها است و باقی ماندن این مشکالت به معنی بی تفاوت بـودن در مقابـل 

این مشکالت نیست. اما می توان با همکاري  و هم افزایی، تاثیر سوء این مشـکالت 

به هر حال همه بایـد درك کنـیم کـه ذیحسـاب و مـدیر  به حداقل ممکن رساند. را

دستگاه هر کدام تکالیف و مسئولیت هایی دارند که مـی بایسـت در مراجـع مختلـف 

امروزه کمتر سازمان و تشکیالتی در دنیا وجود دارد کـه پاسخ گوي انجام آنها باشند. 

امه دهد، زیرا یکی از مهم ترین ارکـان بدون یک پشتوانه مالی بتواند به حیات خود اد

به این حـد اسـت کـه اغلـب  امالی آن است. اهمیت این موضوع ت هر سازمانی منبع

مدیران از بخش امور مالی به نام قلب دستگاه اجرایی یاد می کنند و هر گونـه نقـش 

در این بخش موجب کندي حرکت دستگاه به سوي اهداف تعیین شده می شود. لـذا 

رفت و توسعه همه جانبه امور و عملکرد صحیح ذیحسـابی رابطـه نزدیـک و بین پیش

انجام و اتمام به موقع پروژه عمرانی در دست اجـرا باعـث تنگاتنگ وجود دارد. امروز 

توسعه همه جانبه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه خواهد شد. با توجه به پدیـده 

نه تاخیر در بخـش مـالی مسـتقیما تورم و محدودیت ها و مشکالت اقتصادي، هر گو

باعث تاخیر در اتمام این پروژه ها خواهد شد که عالوه بر زیان هاي غیر قابل جبران 

معنوي در ایجاد بحران هاي سیاسی و اجتماعی، مبالغ قابل توجهی نیز زیـان مـادي 
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ناشی از تورم به بار خواهد آورد. عالوه بر این بخش اعظمی از ارکان سازمانها، نیروي 

انسانی آنها هستند که که زندگی آنها صرفا بـا حقـوق و دسـتمزد دریـافتی از دولـت 

ات جـدي همـراه گذرانده می شود که تغییر در پرداخت ها، زندگی آنها را بـا مخـاطر

بنابراین اهمیت هماهنگی بین ذیحسابان دستگاههاي اجرایی بـه عنـوان خواهد کرد.

ناظران مالی و مدیران دستگاههاي اجرایی به عنوان مجریان دولـت در انجـام همـه 

 امور نظام اداري کامال روشن است.جانبه 

 تقابل ذیحساب و دستگاه اجرایی

ستگاههاي اجرایی بـا ذیحسـاب و وزارت امـور قانون تکالیفی را در جهت همکاري د

اقتصادي و دارایی در نظر گرفته است که به نظر می رسد عمل بـه ایـن تکـالیف در 

ایجاد فضاي تعامل و هم افزایی میان ذیحسابان و مدیران دستگاههاي اجرایی تـاثیر 

تگاه باید اذعان نمود که ذیحسابان محتـرم در مقابـل و یـا تقابـل بـا دسـگذار باشد. 

نیستند و همگی از انجام هیچ کمک قانونی به دستگاههاي اجرایی فروگـذار نیسـتند. 

اما به هر حال در هر کاري اختالف سلیقه و برداشـت وجـود دارد کـه مـی تـوان بـا 

، بر اختالف فائق آمده و یا الاقل آنها را تعدیل نمود. به زعـم بنـده خـدمت همکاري

دام از طرفین تصمیم گیر نیست و کار کردن در کردن در فضاي تقابل، مطلوب هیچک

امیدوارم نتیجه تصمیمات همه ما گـره گشـاي  این فضا عموما سخت و دشوار است.

 مشکالت کشور بوده تا رضایت خداوند و مردم ذخیره عاقبت و آخرتمان باشد.
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 یپژوهشعلمی و  يها افتهی

 ابحسیدرباره ذ

 
صـورت  حسـابیذ نیو همچن یو محاسبات یدر خصوص نظارت مال يادیز قاتیتحق

است که، در ادامـه  یجینتا يانجام شده حاو قاتینگرفته است. اما مطالعه اندك تحق

 آنها اشاره شده است:برخی از بصورت خالصه به 

 یپژوهش قاتیتحق جینتا

 دنگرد یم يادار يها نهیباعث کاهش هز یدولت يدر سازمانها حسابانیذ.  

 سـالمت  درصحت و را حسابانیذ شیخو محل کار يسازمانها درسازمانها يرؤسا

 دانند. یم بودن اطالعات کوشا قیو دق

 يها نهیرا در برابر هز حسابانیذ شیمحل کار خو يسازمانها در سازمانها يرؤسا 

 يادار يها نهیآنان را در کاهش هز دلیل نیهم هدانند و ب یمعقول حساس م ریغ

 دانند. یم مؤثر

 را به عنوان منبع مهـم  حسابانیذ شیمحل کارخو يسازمانها در هاسازمان يرؤسا

 یخط مش نییو تع يریگ میتصم يبنا ریو ز یمحور اصل ،یقابل اعتماد اطالعات و

 .می آورندبحساب  رانیمد يها
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 قیـاز طر حسـابانیمعتقدنـد ذ شیها در سازمانهاي محـل کـارخوسازمان روساي 

از امـوال و دارائـی هـا  مطلـوب ه بجا وکنترلهاي داخلی میتوانند نظارت بر استفاد

 داشته باشند.

 شیو سن او باعث افزا یتیریسابقه خدمت، تجربه مد ر،یمد یاطالعات مال شیافزا 

 نیبـ یباعـث همـاهنگ شیافـزا نیـشـود. ا یم یحسابینسبت به ذ رینگرش مد

 خواهد شد. حسابانیو ذ ییاجرا يدستگاهها رانیمد

 ياز سبک رهبـر شتریب یمال رانیحولگرا و مدت ياز سبک رهبر شتریب حسابانیذ 

سبکهاي رهبـري مـورد اسـتفاده، ارتبـاطی بـه سـن،  کنند. یم استفاده عمل گرا

 تحصیالت و جنس ندارد.

 نکــردن ـتیـخزانــه و رعا ینگیموافقـتنامـه، مشـکالت نقـد رهنگـامیمبادله د 

 و شــفاف شــودیمـ یینهـا یصـورتهاي مـال هیدر ته ریخرج، موجب تأخ مراحل

 یصورتهاي مـال هیدر ته ریبر تأخ یچندان ریتـأث ،یو مقـررات مـال نینبـودن قـوان

 د.ندار یینها

 بر عملکرد ذیحساب دارد. همچنین از عوامل فردي  شتريیب ریتأث یعوامل سازمان

دارد  حسابانیذ عملکردرا بر ریتأث نیشتریب زيیبودجه ر ستمیس یدر عوامل سازمان

عوامل موثر  بیترت را دارد. ریتأث نیشتریو تخصص ب التیي تحصو در عوامل فرد

 باشد: یم لیبه شرح ذ حسابانیبر عملکرد ذ

o زيیبودجه ر ستمسی 

o و تخصص التیتحص 

o یو مقررات مال نیقوان 

o یشغل زشیانگ 

o فردي نیارتباطات ب 

o اداري یبوروکراس 

o یاستقالل شغل 

  اریـاختنیسـت.  رگذاریاثت ی ذیحساببر عملکرد شغل ذیحساب به تنهاییاستقالل 

 توانـدی انجـام کارهـا، نمـ يبـرا اراتیـمستقل و داشـتن اخت يها میاتخاذ تصم

 ییافراد به تنهـا یافراد باشد، لذا استقالل شغل یبهبود عملکرد شغل يبرا ینیتضم

الزم  ییتواند به کارکنان توانا ینم یسازمان يرهایمتغ گرید و بدون بهره گرفتن از

 .دیالقا نما شانیملکرد شغلبهبود ع يرا برا
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 داشتن مهارت و تجربه الزم ی(ستگیاحساس شا ي(تاثیرگذار بودن)،احساس معنادار

ذیحسـابان  توانـد بـر بهبـود عملکـرد یمـ زهیـبا کمک بهبود سـطح انگی) و کاف

 تاثیرگذار باشد.

 یپژوهش قاتیتحق شنهاداتیپ

 افتـهی صیتخصـ تاعتبــارا نـهیهز یاز چگـونگ یرؤسـاي دسـتگاههـاي دولتـ 

 کارشناسـان و حــسابانیبه دست آورند تـا همکـاري الزم را بــا ذ ینسب ییآشنا

بـردن  باال الزم براي یدوره هاي آموزش دیمنظور با نیمربوطه داشته باشند لذا بد

 خصوص و رؤساي دسـتگاههـا در رانیو اطالع و دانش و مهارت مد یسطح آگاه

 رانیمد هـاي تیمـسؤول نیوهمچن حسابانیذ فیمراحل خرج برگزار گردد و وظا

 گردد. حیاعتبارات تشر نهیهز یدر خصوص چگونگ

 ایو  دییو تأ بیکه هنگام تصو گرددیم شنهادیو کارشناسان مربوطه پ نیبه مسؤول 

 الزم بـراي تیمصوبه از شـفاف نیشود که قوان یسع یو مقررات مال نیقوان نیتدو

کــه  ییهــا مـاده و تبــصره بیباشد و از تصو برخوردار حسابانیبرداري ذ بهره

 گردد. ريیجلوگ باشدیم ابهام داراي

 کـرده کــه داراي تخــصص و  لیاز افـراد تحصـ ییدارا وزارت امور اقتـصادي و

باشند اسـتفاده کـرده و بـا برگـزاري  یم یحسابیذ مـرتبط بـا شـغل التیتحـص

شغل مــورد تــصدي  نهیخدمت در زم ضمن بـدو خـدمت، یکارگاههاي آموزشـ

 الزم در آنها گردد. تخصص مهـارت و شیباعـث افـزا حـسابانیذ

 مقـررات  و نیدر چارچوب قوان فیدر جهت انجام وظا یاز استقالل کاف حسابانیذ

قرار  خود و افراد بانفوذ دستگاه تحت نظـارت رانیمد ریبرخوردار باشند و تحت تأث

 .رندینگ

  ار،یـاخت ضیتفـو همچــون ییبه کمـک راه هـا یـیاقتـصادي و داراوزارت امور 

تـر نمـودن شـغل و مشـارکت  یراه حل مشکالت و غن افتنیکارکنان به  قیتشو

نموده تـا  جادیا بـاال در کارکنـان یزشـیها سطوح انگ ريیگ میدادن آنها در تصم

مندي  تیرضا شیبـه بهبـود رانـدمان کـار و افـزا دیام نکهیا نیدر ع بیترت نیبد

بـا  یکارکنـان بـه تبـع داشـتن ـزین یو اثربخش ییشود بهره وري، کارا یم ترشیب

 . باشد ییباال در سطح باال زهیانگ
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 از عهـده انجـام آن هـا  ییمحول شود که بتوانند به تنهـا یفیها وظا حسابیذ به

خود را نداشته باشند، بـه  فیانجام وظا ییتوانا ها، حسابیکه ذ ی. در صورتندیبرآ

صورت اسـت  نیا در دهند و یادامه کار از دست م يخود را برا زهین انگمرور زما

 ای تیشده و در نها یخود ناراض یشغل طیها نسبت به کار و مح حسابیذ نیکه ا

 . دهندیاز خود نشان م ینامطلوب عملکرد

 قیسـازمان تشـو یعـال ریمـد يسو از ها همواره به انجام درست کارها حسابیذ 

ها در  آني کار شرفتینمودار پ نیرش کار خواسته شود. همچنشوند و از آنها گزا

آن ها  زهیانگ زانیم قیطر نیتا از ا رد،یخودشان و همکارانشان قرار گ دیمعرض د

 .باالتر رود کارها انجام درست يبرا

 قیتشـو يکـار يهـا میخود در قالب ت يها را به انجام کارها حسابیسازمان، ذ 

در گروه  يکار يها تیم مشکالت خود را در انجام فعالتما بخواهد و از آنها دینما

هـا بـا همکـاران خـود  حسـابیذ قیـطر نیو به ا ندیفصل نما و حل يکار يها

 .ندیآن ها استفاده نما يشنهادهایاز پ توانندیداشته و هم م يشتریتعامالت ب

 الزم  نیقرار دارند، بنـابرا یحساس سازمان يها در سازمان در سمت ها حسابیذ

و  يریگ میکه تصم ییبا تجربه و با مهارت باشند. چرا که در شغل ها يافراد تاس

رخ دهـد،  یکـه اشـتباه یشود؛ در صورت یم سپرده حساس به افراد يها تیفعال

مهارت  تجربه و کم کم افراد يآمده برا شینمودن بحران پ تیریو مد ییپاسخگو

شده و  یزگیانگ یراد دچار بگونه اف نیا تیباشد و در نها یدشوار و سخت م اریبس

 .خواهند داشت فیضع يعملکرد تاینها

 شش ماهـه  ایسه ماهه و  يو در بازه ها میترس يها در نمودار حسابیعملکرد ذ

خـود را  يها تیخود و فعال تیاهم قیطر نیتا آن ها از ا ردیآنها قرار گ اریاخت در

 .ندیدرك نما شتریبهتر و ب

 يبـرا يا زهیـشوند تا هم انگ قیدرست تشو يرهاانجام کا نهیها در زم حسابیذ 

 يشـتریب تیخود رضا يها یافتیهم نسبت به در و شود شانیانجام درست کارها

 داشته باشند

 يو يها و مهارت ها تیفعال که باور برساند نیها را به ا حسابیذ ،یران عالیمد، 

 يها تیعالف تیحساس قیطر نیبرخوردار است و از ا ییباال تیدر سازمان از اهم

همراه و  يکار يها نهیدر تمام زم یعال رانیو مد دینما يادآوریآن ها را به آن ها 

 .ندینما حرکتی مال رانیهمگام با مد
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 يو از کارکنـان انتظـار ردیآن ها قرار گ اریدر اخت یکارکنان به خوب فیشرح وظا 

 .نباشد فشانیوظا خارج از حدود

 و  دهایـشـود و بـه آن هـا با حیزه وارد تشرتا يها حسابیذ يبرا یسازمان نیقوان

 .آموزش داده شود یسازماني دهاینبا

 قیـشـود، از طر یها ارائـه مـ حسابیو ذ یمال رانیکه توسط مد یینو يها دهیا 

 هیـکل يبـرا یآموزشـ يشـود؛ دوره هـا قیو تشـو تیسازمان حما یعال تیریمد

 .ها بپردازد حسابیذ یدانش و آگاه یابیارز بهي ها برگزار شود و واحد حسابیذ

 الزم بـا هـم  یو هماهنگ تیشفاف يو مقررات موجود دارا نیقوان نکهیبه ا با توجه

 .ردینظر صورت گ دیو شفاف نبودن مقررات تجد نیدرباره تعدد قوان دیبا ستندین

 عملکـرد  یابیو ارز رانیمد  یابیدر ارزش حسابانیارائه شده توسط ذ يهاازگزارش

 .بشود يشتریتفاده باس یدولت يهاسازمان

 آرش جهانگیري

 کارشناس ارشد حسابداري

 منابع:

بررسی نقش ذیحسابان ( مدیران مالی ) در کاهش هزینه هاي اداري و شناسایی و  /ابراهیم کشاورز 

دکتر فریدالدین عالمه حـائري و بهـرام میرزایـی  اقتصادي در سازمانهاي دولتی جلوگیري از مفاسد

 / عباس امیدي نیا - ذیحسابان در تهیه و اجراي بودجه سازمان هاي دولتینقش نظارتی  / بروجنی

 / صادق همه خـانی - بررسی میزان نگرش مدیران به  ذیحسابی در بهینه سازي هزینه هاي دولتی

 -مقایسه سبک هاي رهبري تحول گرا و عمل گراي ذیحسابان و مدیران مـالی اسـتان کرمانشـاه 

وانع و مشکالت ذیحسابان و مدیران مالی براي ارائه صـورتهاي مـالی بررسی م / محمود نیک پسند

 بررسی تأثیر عوامل فردي و سازمانی بر عملکرد ذي حسابانپروانه صفري /  - موعد مقرر در نهایی

بررسی تاثیر توانمندسـازي از  / سعید قلی زاده نرگسی - دستگاههاي دولتی استان آذربایجان غربی

 .عملکرد شغلی ذیحساب هاطریق سطح انگیزه بر 
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 گفتگو با ذیحسابان استانی

 سید طاهر موسوي راد

ذیحساب اداره کل آموزش 

و اداره کل و پرورش 

 خوزستانبازرسی استان 

 نصیريمحمد 

راه ذیحساب اداره کل 

ازي و برنامه و شهرس

 ایالموبودجه استان 

 بهنام عسکرزاده

ذیحساب اداره کل راه و 

 خوزستاناستان شهرسازي 

در آن مـدیر کـل اجرائی با توجه به قـدرت بالمنـازع زاده : در هر دستگاه عسکر 

کاري ذیحساب،چنانچه ذیحساب مشاور مالی خـوبی در دسـتگاه استقالل دستگاه و 

 .اعث اختالف می شودجرایی خصوصا براي مدیرکل نباشد، این موضوع با

 

موسوي راد : اصوال اگرذیحساب واسطه ها بین خـود و مـدیریت را حـذف کنـد، 

 کمتر دچار اختالف با مدیریت خواهد شد.

 

نصیري : اگردر یک دستگاه هدف اجراي قانون باشـد، اخـتالف بـین ذیحسـاب و 

اما اگر در دستگاهی هدف دورزدن قانون و تخلف  دستگاه وجود نخواهد داشت.

 از اجراي قوانین باشد، اختالف حتما وجود خواهد داشت.
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دیران ارشد استانها و یا کشور و همسطح یحساب از مجموعه مذشاید برخی ندانند که 

با مدیر استانی و یـا کشـوري اسـت. حکـم ذیحسـاب مسـتقیما توسـط وزارت امـور 

بـه ایـن قانون محاسـبات عمـومی  31اقتصادي ودارایی صادر شده و بر اساس ماده 

ذیحساب بر اساس تشخیص قانونی خـود نسـبت بـه تطبیـق سمت منتصب میگردد. 

قوانین و مقررات عمل نموده و تصـمیم الزم را اخـذ مـی کنـد.  امور مالی دستگاه با

طبیعی است که تشخیص و نظر یک فرد با فرد دیگري در مجموعه دستگاه اجرایـی 

متفاوت و برداشت هاي مختلفی وجود داشته باشد. اما وقتـی مبنـا قـانون و اخـتالف 

 برسد! برداشت قانونی باشد، به نظر نمی رسد که کار به جدایی! و طالق!

 

بر آن شدیم به منظور شنیدن مشکالت و مسـائل حـاکم بـر نظـارت مـالی 

دهـیم. کشور، گفتگویی با برخی ذیحسابان و مـدیران مـالی اسـتانها انجـام 

 آمده است.ادامه  گفتگو در این گزارش

 

اب بـا مـدیر کـل همیشه نمی شـود کـه ذیحسـجناب آقاي عسکرزاده معتقد است، 

مدیر کل قدرت بال منـازع دسـتگاه مـی باشـد از  در هر دستگاه اختالف داشته باشد.

باعث می شود که مدیر کل نتواند نظر خود گاهاً ذیحساب کاري طرف دیگر استقالل 

باعث این موضوع ر ذیحساب تحمیل کند که را در مورد رد یا تایید یک مسئله مالی ب

و  مورد نظر را داشـته باشـد اگر ذیحساب توانایی انتقال مشکل اختالف می شود که 

بطور کل می تواند از اختالف پیش آمده جلوگیري کند.مشاور خوبی براي مدیر باشد، 

اهـداف  بـرد یحساب و مدیر دستگاه اجرایـی باعـث پـیشذدر تمام زمینه ها تعامل 

اسـت کـه اصـوال  ایـن نظر جناب آقاي موسوي در این زمینه دستگاه اجرایی میشود.

اگرذیحساب واسطه ها بین خود و مدیریت را حـذف کنـد، کمتـر دچـار اخـتالف بـا 

مقررات  مدیریت خواهد شد. اصوال وظیفه ذیحساب اجراي قانون و تطبیق پرداختها با

راهکارهـاي قـانونی را بـراي حـل .البته یک ذیحساب بایستی همه مربوطه می باشد
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مالك اصلی براي ذیحساب اجراي قـانون  معهذا. نددب ی بکاراه اجرائمعضالت دستگ

جلـوگیري از بهتـرین راه حـل بـراي و  هست ولو باعث اختالف وي با دستگاه شـود

 بـه دسـتگاهبه موقـع موانـع و معضـالت اطالع رسانی  ختالف نیز ارتباط وا هرگونه

نین آقاي نصیري معتقد است اگـردر یـک دسـتگاه هـدف اجـراي . همچاجرائی است

قانون باشد، اختالف بـین ذیحسـاب و دسـتگاه وجـود نخواهـد داشـت. امـا اگـر در 

دستگاهی هدف دورزدن قانون و تخلف از اجراي قوانین باشد، اخـتالف حتمـا وجـود 

. البته خواهد داشت.چون ذیحساب مسئول و ناظر بر اجراي قانون دردستگاه می باشد

اینگونه اختالفات معموال در تعداد کمی از دستگاهها وجود دارد کـه عمـدتا ناشـی از 

عدم شناخت کافی مدیران از اهمیت و جایگاه ذیحسابان و سایر نهادهاي نظارتی می 

باشد. یکی از راههاي حل این اختالف در این خصوص، افزایش سطح اطالعات مالی 

باشد تا از این طریق، مـدیران بـه درك کـاملتري از مدیران دستگاههاي اجرایی می 

 مسایل مالی و تفاهم بهتر با ذیحسابان دست پیدا کنند. 

 

 اهمیت و جایگاه ذیحساب

محاسبات عمـومی ذیحسـاب زیـر نظـر ریـیس  31ماده  1طبق تبصره عسکرزاده : 

 بـه اسـتقاللمـدیر مـی توانـد  به این معنی نیست که  می باشد ولی اجرائی دستگاه

و در راستاي  ذیحساب تصمیمات خود را مستقلخدشه اي وارد کند. ذیحساب  کاري

خوب براي  مالی ی می گیرد . یک ذیحساب می تواند یک مشاوراهداف دستگاه اجرائ

جهـت پیشـبرد  مـدیر را ،رائه گزارشهاي مفیـدارییس دستگاه باشد به صورتی که با 

 اهداف دستگاه کمک نماید.

ه ذیحساب بستگی به شناخت و دیدگاه شخص ذیحسـاب نسـبت جایگا موسوي راد :

به وظیفه اش دارد. شناسایی و تشخیص هدف دستگاه  توسط ذیحساب و کمـک بـه 

رسیدن به آن در چارچوب قانون، باعث تسهیل امور دستگاه اجرایی می شـود . تنهـا 

ایجـاد  درخصوص موارد اختالفی، باعث جلوگیري ازبه موقع  ارتباط و اطالع رسانی 



 

 

27 

شـود کـه بـا مـدیریت صـحیح مـی تـوان از آن  تنش بین دستگاه و ذیحساب مـی

 جلوگیري نمود.

. ذیحساب بازوي اجرایی نظارت مالی است که جا دارد جایگاه آن تقویت شود نصیري:

اگر نگاه دستگاه به ذیحساب بعنوان یک مشاور باشد، نقش ذیحساب بعنوان تسـهیل 

ر دستگاه قصد دورزدن قانون را داشـته باشـد و ذیحسـاب کننده امور می باشد. اما اگ

مانع این امر شود، در اینجا ذیحساب نقش ترمز را براي مدیر دسـتگاه دارد و از نظـر 

 مدیر، مانعی براي دستگاه محسوب می شود. 

 

 مشاور مالی یا ناظر مالی!

جمیـع نیـز هویت ذیحسـاب یـک هویـت ناشـناخته اسـت. نقـش هـاي ذیحسـاب 

. مشخص نیست چگونه می توان از یک ذیحساب انتظار داشت هم نـاظر تضادهاست

هم قانون را مالك عمل قرار دهد، هم تعامل کند و هم ! هم مشاور مالیو  مالی باشد

البته برخی ذیحسابان معتقد هسـتند بـا مـدیریت و مـرز  استقالل! خود را حفظ کند؟

قـف نشـدن برنامـه هـا و شـرح بندي بین این امور شاید بتوان تعادلی به منظـور متو

وقتـی مـالك عمـل قـانون وظایف دستگاههاي اجرایی برقرار نمود. اما در هر حال 

 به صورتی لی باید تعامل کردئچه مساتعامل چه جایگاهی دارد؟ اصوال بر روي است، 

که قانون خدشه دار نشود؟ از طرفی بـا وجـود مـدیر و کارکنـان مـالی دسـتگاههاي 

 ازي به مشاوره مالی ذیحساب است؟اجرایی دیگر چه نی

اعتقاد دارد یک ذیحساب با دانش وتجربه می تواند یک نـاظر مـالی آقاي عسکرزاده 

 ، می تواند در زمینه آموزشپیش برد اهداف سازمانکمک به خوب باشد که عالوه بر

 و توجیه همکاران ذیحساب نیز عملکرد خوبی داشته باشد.

ذیحساب به هـیچ وقـت در مقابـل ریـیس می گوید: موسوي راد در این زمینه آقاي 

در واقع ضمن اینکه نظارت مالی و قانونی خودرا اعمال مـی نمایـد،  دستگاه نیست و

رکنارمدیردستگاه عمل نماید. البته تجربه ثابـت د بایستی به عنوان مشاور عالی مالی 
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از تجربیات  ند وخود داشته ادرکنار یحساب را به عنوان مشاورمالیذنموده مدیرانی که 

نیـز آقاي نصـیري  .ذیحسابان خود بهره برده اند، کمتر دچار مشکل وچالش شده اند

معتقد است که اگر به ذیحساب، در ابتدا بعنوان یک مشاور مالی و سـپس اجراکننـده 

ولـی اگـر دسـتگاه  قانون نگریسته شود، ذیحساب همواره در کنار دستگاه خواهد بود.

باشـد، قطعـا بـا خود باشد و توجهی به اجـراي قـانون نداشـته فقط به دنبال اهداف 

و در مقابل هـم قـرار میگیرنـد. دراصـل مـدیران بایـد  ذیحساب به مشکل برخورده

سپاسگزار ذیحسابان باشند که در کنارآنها و به عنوان سپر دفاعی ایفاي نقش میکنند. 

جع نظارتی نشده انـد، البته عمدتا مدیرانی که درطول خدمت خود درگیر دادسرا و مرا

 درك مناسبی از نقش و اهمیت ذیحساب در دستگاه ندارند.

 

 مشکل اصلی یک ذیحساب

به نظر می رسد این حجم از انتظارات از یک ذیحساب، ناشی از عدم تعریـف سـمت 

ذیحساب در چارت اداري دستگاههاي اجرایی و نبود یک هویت مشخص اداري براي 

است که تعرضات صورت گرفته به ایشـان نیـز ناشـی از  ایشان است. و اعتقاد بر این

 نظرات ذیحسابان در این خصوص شنیدنی است: همین موضوع است.

ذیحسابان در اجراي نقش نظارتی خود در دستگاهها بـا مشـکالت فراوانـی  نصیري :

درگیر می باشند. از جمله استرس، عدم تعامل مدیران وکارکنان دسـتگاهها، دغدغـه 

اما مهمترین مشکل و نگرانـی ذیحسـابان از بابـت عـدم ... انگیزشی و  هاي مالی و

حمایت و پشتیبانی کافی وزارت دارایی از آنان می باشد که گاهـا باعـث دلسـردي و 

سرخوردگی ذیحساب شده و ممکن است این موضـوع  منجـر بـه کـاهش انگیـزه و 

 کمرنگ شدن نقش مهم ذیحساب در دستگاهها شود.

 متفرقه ياست پیچیدگی کارها و ایجاد کارهات ذیحسابی ها زیاد مشکال عسکرزاده :

وقت زیادي  باعث تراکم کار شده وهمگی باید توسط ذیحساب کنترل شود، دیگر که 

از ذیحساب را می گیرد به طور مثال بستن حسابها که در سـالهاي اخیـر دسـتخوش 

 تغییرات زیادي شده است



 

 

29 

مشکل اصـلی حساب فراوان هستند لیکن مشکالت و معضالت یک ذی موسوي راد :

 ذیحساب نداشتن نیروي انسانی متخصص است. 

 ارزیابی آینده نظارت مالی

ی ینیاز مبرم جامعه براي حفظ و حراست از منابع دولتی یکی از دغدغه ها عسکرزاده :

است که در سال هاي اخیر با توجه به پاسخ خواهی مـردم و جامعـه  نمـود بیشـتري 

الزم براي کنترل دخل و خرج دولت نظارت مالی است که باید  هايز ابزاریکی ا. دارد

دقیق اجرا شود. جامعه کم کم دارد به کار مهم ذیحسابان پی مـی بـرد کـه  و درست

اگـر انتظـار  باعث می شود آینده روشنی را براي این شغل متصـور شـویم.همین امر 

و جام دهد بایـد شـرایط و امکانـات داریم ناظر مالی بتواند به درستی وظیفه خود را ان

یک ناظر مالی ماننـد کـار یـک قاضـی اسـت کـه دهیم. کار  ءارتقا هم انگیزه آن را

 قضاوت می کند حال به نظر شما امکانات قاضی مانند یک ذیحساب است ؟

کـه از مهمتـرین عوامـل  آینده نظارت مالی مرهون چندین عامل است : موسوي راد

ه و حمایت همه جانبه از ناظران مالی دسـتگاههاي اجرایی(کـه میتوان به ایجاد انگیز

متعهـد  و آموزش و بکارگیري نیروي انسـانی متخصـصو )هستندوال ذیحسابان معم

 .اشاره نمود

 

 مالك انتخاب ذیحساب

انتخاب ناظران مالی در وزارت دارایی معموال داراي سیکل مشخصی اسـت نصیري : 

ب ، شکل مناسبی دارد. بدین صورت که پس از که درحال حاضر روند انتخاب ذیحسا

طی سلسله مراتب مدیر پایه ، مدیر میانی ، معاونت ذیحسابی ، در نهایـت بـه عنـوان 

 یحساب به دستگاهها اعزام می شوند.ذ

دارایـی و کسـب  وزارتذیحساب ، پس از کسب تجربـه الزم در بدنـه موسوي راد : 

میشـود و در وزارت سـوابق و مـدارك وي  شرایط الزم به وزارت متبوع پیشنهاد داده

کل کشور به ایـن سـمت مورد بررسی قرار گرفته و درصورت تایید با حکم خزانه دار 

انش قوانین ی مدیریتی فرد و دیتوجه به توانا انتخاب ناظر مالی باید بامنصوب میشود.

وانین و انستن قـدر برخی موارد حتی توانایی هاي مدیریتی به دو مقررات انجام شود .
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، یـک  بـودن مـدیرمالی مقررات می چربد. معموال یک ذیحساب توانمند عـالوه بـر

و از طریـق  می باشد نیز یک وکیل، و یک قاضی خوب یک روانشناس، مشاورخوب،

 همه این ویژگیها به اهداف نظارت مالی خود دست می یابد.

از جمله هاي زیادي می گذرد که برخی از آنها انتخاب ذیحساب از فیلترزاده : عسکر 

توانایی ها و آشنایی با  وعملکرد در دوران کارشناسی شخصیت، قدرت تصمیم گیري، 

 ، الزمه پرورش یک ذیحساب موفق می باشد.قوانین و مقررات

 

 کارکرد نظارت مالی

گفت که نظارت مالی کارکرد مناسـب دارد چـون مشـکالت  تواننمی موسوي راد : 

. مشکل اصلی نداشتن نیروي انسانی متخصص در رشـته مـالی در ادي وجود دارد زی

کادرهاي ذیحسابی است. مشکالتی که در شغل ذیحسابی وجـود دارد بـا امکانـات و 

ابزارهاي که ذیحساب در دست دارد همخوانی ندارد که بهتر است جهت انجام نظارت 

 بهتر امکانات آن نیز فراهم گردد. 

ی دستگاه است زیرا یبازوي قوي براي کنترل و راهنمانظارت مالی یک عسکر زاده : 

مشاوره بـه ریـیس دسـتگاه باعـث جلـوگیري از خطاهـا و  واجراي امور طبق قانون 

ی می شود که گاها ضررهاي جبران ناپذیري به دولت وارد می کند. هر چـه اتاشتباه

اهش نیروي زمان جلوتر می رود با توجه به بیشتر شدن اعتبارات ،پیچیدگی کارها ، ک

ر می شـود . هـر ت متخصص و غیره و ثابت ماندن تشکیالت نظارت مالی کار سخت

اسـت چند کمبودها و امکانات باعث جلوگیري از نظارت قوي نمـی شـود ولـی الزم 

 امکانات ذیحسابان فراهم شود.

درحد امکانات و اختیارات فعلی که دارد کارکرد مناسبی دارد. ولـی جـا دارد نصیري : 

کارکرد پیشرفت بیشتري داشته باشد. یکی از دالیل عدم کارکرد خیلی قوي،  که این

وجود قوانین و دستور العملهاي متعدد مالی و محاسـباتی اسـت در خصـوص نظـارت 

مالی است که باعث سخت شدن اجراي قانون و نزول کیفیت نظـارت اسـت. در هـر 

 یگاه خوبی دارد.صورت در حال حاضر با توجه به امکانات و شرایط موجود جا



 

 

31 

 

 بهبود و ارتقا نظارت مالی

جهت ایجاد تحول اساسی در نظارت مالی ، اصالح قـوانین قـدیمی و بـروز نصیري : 

رسانی آنها تاثیر زیادي دارد.از جملـه قـانون محاسـبات عمـومی کشـور و همچنـین 

 آموزش تخصصی ذیحسابان دراین خصوص تاثیرگذار است.

موزش و تجربه ذیحسـاب و نیـروي انسـانی تحول نظارت مالی در گرو آعسکرزاده : 

متخصص در اختیار است . ایجاد انگیزه بین عوامل نظارت هم یکی از عوامـل مـوثر 

ود. همچنـین انجـام اقـداماتی است که می تواند باعث بهبود وضعیت نظارت مالی ش

توضیح و تفسیر برخی از قوانین و مقررات به صورت آیـین نامـه یـا دسـتور همچون 

و استفاده مناسب از افراد با توجه به شناسـایی و تخصـص هـر نفـر و  جرایی العمل ا

 نیز در این خصوص می تواند مفید باشد. دستگاههاعیب یابی مراحل انجام کار در 

آموزش ذیحسابان است.  موضوعیکی از راهکارهاي بهبود نظارت مالی اد : رموسوي 

شناسی  ذیحساب نیز می توانـد البته خالقیت ذیحساب ، احساس مسئولیت و وظیفه 

در بهبود هرچه بیشتر نظارت مالی کمک کند. تالش ذیحساب جهت تخصیص بهینه 

یفیـت نظـارت منابع دولت وحذف رویه ها و اقدامات اضافه در دستگاهها می توانـد ک

تمام مباحث نظارت مالی تعمیم یکی از مواردي که می توان به  مالی را بهبود ببخشد.

سـت کـه یکـی از ازي از قـوانین و مقـررات بـراي کارکنـان دسـتگاه هاآگاه س ،داد

توضیح یک لزوما  ضروریات الزم و مهم در بهبود شرایط نظارت مالی است. آموزش 

راه کار هاي الزم جهت انجام  بسیاري از ارائه کتاب یا قانون نیست آموزش می تواند 

کارکنـان  بهیات توسط ناظر مالی تجربانتقال بهتر امور را شامل شود که یکی از آنها 

 دستگاه اجرایی می باشد.

 پایان گفتگو

در کنار پـیش بـرد  بی شک ذیحساب هیچ خواست و اراده اي جز رعایت قوانین و مقررات

ندارد. بر همین اساس نیز اگر دستگاههاي اجرایی و ذیحساب به یک درك  اهداف سازمانی

ت موجـود متقابل از مسئولیت ها، محدودیت و تکالیف یکدیگر برسند، بسـیاري از مشـکال



 

 

32 

همچنـین از ذیحسـابان  .یت بیش از پـیش فـراهم میگـرددلبرطرف و فضا براي کار و فعا

 محترم که در این گزارش گفتگو شرکت نمودند سپاسگذاریم.

 گفتگو و تهیه گزارش:

 آرش جهانگیري - بهنام محمدزاده 

 براي مطالعه گفتگوي کامل به سایت فصلنامه مراجعه نمایید
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 ظ حرمت و آبرودر اهمیت حف

 من جز شما، گالیه به صحن ِکجا برم؟

 راز غریب را به کدام آشنا برم؟
ترین موجود ترین صورت، صورت کامل آدمی است و ارزندهدر جهان آفرینش، زیبنده

بـه روح الهـی، شـرافت یافتـه و »  سـوره ص 72 هیآ_نفخت فیه من روحی«که به بیان 

صفات خدا و حقایق ملـک و ملکـوت و گنجینـۀ مظهر اسم اعظم اهللا و جامع اسما و 

گرانبهاي خدایی گشته، وجود انسان است که به عنوان خلیفه و نمایندة حـق در روي 

زمین وظیفه دارد با ابزار علم، و عمل به اقامـۀ حـق و عـدل قیـام نمـوده، در مسـیر 

ز به عبودیت و بندگی و تکامل معنوي و نیل به قرب الهی حرکت کند و دیگران را نی

نـزد انسـان، کـه بـه ایـن درجـه از  .سیر و حرکت در این راه ترغیب و تشویق نماید

حفظ جایگـاه اجتمـاعی، حرمـت و آبـرو اهمیـت کرامت در نزد خداوند مطرح است، 

باالیی دارد، او نمی خواهد مورد اهانت قرار گیرد و خوار شود. بـراي او حفـظ آبـرو از 

الکرم إیثار العـرض علـی المـال، «می فرمایند: حفظ مال مهم تر است. امام علی(ع) 

کرم عبارت است از: برگزیدن آبرو بر مـال و  ؛» غررالحکم_اللّؤم إیثار المال علی الرّجال
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الکریم «و در حدیث دیگر نیز می فرمایند:  لئامت عبارت است ازگزیدن مال بر مردم.

کریم کسی است کـه  ؛» غـررالحکم_مَن صان عرضه بماله، اللئیم مَن صان ماله بعرضه

آبرویش را با بذل مالش حفظ می کند درحالی که لئیم کسی است که مالش را با بذل 

 آبرویش نگه می دارد.

از جملـه از عمق روح و جان دیگران اطالعی ندارم، اما با اطمینان عرض مـی کـنم، 

 تحقیـر و تـوهینبرد، مـورد  چیزهایی که شخصیت و کرامت انسان را زیر سؤال می

شـوند، اسـت. کسـانی کـه مسـخره میبه بهانه هـاي خودسـاخته! قرار گرفتن افراد 

کنند کرامتشان شکسته شده است و از نگاه جامعه افتاده اند. هـیچ کـس احساس می

نیست که از مورد استهزاء قرار گرفتن خشنود باشد و آن را بـا کرامـت خـود سـازگار 

اي کـه بـه برخورد کرده است و در سوره بداند. قرآن کریم با این موضوع بسیار جدّي

:  گویـدگـذاري شـده اسـت می) وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَـزَةٍ(واي بر هر  همین اسم، نام ؛

 :فرماید بدگوي عیب جوي. و در سوره حجرات می

نْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى

وقُ مُ الْفُسـُ  عَسَى أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ االِسـْ

اید، نباید دهآوراي کسانی که ایمان  (بَعْدَ الْإِیمَانِ وَمَنْ ؛ لَمْ یَتُبْ فَأُوْلَئِکَ هُمْ الظَّالِمُونَ 

قومی قوم دیگري را ریشخند کند، شاید آنها از اینها بهتر باشند و نبایـد زنـانی زنـان 

ها بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مگیریـد، و [دیگر] را [ریشخند کند]، شاید آنها از این

هاي زشت مدهید؛ چه ناپسندیده است نام زشت پس از ایمان. و هـر به همدیگر لقب

 ).کرد آنان خود ستمکارندکه توبه ن

و تحقیر آمیـز رفتـار برخی افراد در تعامل و ارتباط با دیگران به گونه اي توهین آمیز 

و این رزیله اخالقی را چنـان به هر دلیلی نیز متوجه این رفتار خود نیستند.  کرده و بنا

جـه در طول سالها به کار برده اند که اکنون بخشی از شخصیت آنها شده و خـود متو

آن نبوده و آن را امري عادي می دانند! که واکنش دیگران نسـبت بـه آن را عجیـب 

بعضی چیزها بسیار گران به دست می آیند، ولی بسیار ارزان از دست می می پندارند. 

شاید نتوان باور کرد که پس از ایمان، چیزي گران تر از آبروي مسلمان وجـود  .روند

مر زندگی ، تالش و سختی اسـت کـه ممکـن ندارد. آبروي یک فرد محصول یک ع
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کعبه نگاه کردند وفرمودنـد: پیامبر رحمت به  روزي. است در یک لحظه از دست برود

اي کعبه! خوشا به حال تو، خداوند چقدر تورا بزرگ و حرمتت را گرامی داشته است! « 

حـرام  به خدا قسم حرمت مومن از تو بیشتر است، زیرا خداوند تنها یک چیز را از تـو

آبرو تا کسی به او گمان بد  کرده، ولی ازمومن سه چیز راحرام کرده است: مال، جان و

  ".نبرد

خته نشـده و شـنانامتعارف که تا کنون با صفات ، انسانهابسیاري در هر صورت براي 

شنیدن تـوهین  برخیشاید در نظر  ، سخت است شنیدنشان.مفتون این صفتها نیستند

فرق است میـان اما اشتباه گرفته می شود. و صلح جویی  دیشیانبا مسالمت و تحقیر 

آن که در پی صلح و مسالمت می رود با آن که تن به ذلت و تحقیر می دهـد. شـیوه 

نادرست برخی مردمان این است که تصور می کنند با ابراز ذلت و اظهـار عجـز مـی 

راننده اي که به  .ردآوتعبیري دل دیگران را به رحم  توان کارها را به سامان کرد و به

پلیس راهنمایی و رانندگی التماس می کند که جریمه اش نکند، دانشجویی که بـراي 

نمره نگرفته اش تمناي مصرانه می کند ، نمونه هایی از این دست به شمار می آینـد. 

 .از آن بدتر، زمانی است که در برابر تحقیرکننده، تسلیم حقیرانه می شویم

 احمديسجاد 
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 اقلویژگی انسان ع چند

 
دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان این بس کـه ارزش خـویش 

اسـت کـه  یانسـان يکه نشـان دهنـده  میپردازیم ییمطلب به نشانه ها نینداند.در ا

. ایـن مطلـب نوشـته دکتـر کندیبنا م حیعقل و عملکرد صح يخود را بر مبنا یزندگ

 است. یبهشت دیه شهدانشگااستاد  القلم عیپروفسور محمود سر

  دانمیمن نم« دیبار بگو کیدر روز حداقل«. 

 و  يزیرداشته باشد و عمدتا بـه همـت، فکـر، برنامـه ییتقاضا یکمتر از کس

 زحمات خود اتکا کند.

 نظر نکند.دارد، اظهار یکه اطالعات کل یدر موضوعات 

 اش باشد.عملکرد در حرفه نیاو، بهتر یزندگ یدغدغه کانون 

 دارد. يتضاد فکر یحت ایبرود که با او تفاوت  یبال کسبه استق 

 بازگو نکند. يگریسخن او را به شخص د ،یاز کس یبدون اجازه قبل 
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 پرت نکند. رونیبه ب لیو از اتومب ابانیزباله را به خ 

 را حـس  رییـتغ انیـکه اطراف يرو بهتر شدن باشد، به طو رییدائما در حال تغ

 کنند.

 چـه  میرا بـه خـود و افکـار خـود دعـوت کنـد، چـه مسـتق گرانید نکهیاز ا

 کند. زیپره میرمستقیغ

 ختـهیآم عـتیزنده طب يهاجنگل که به مه، نم نم باران و رنگ طیمح يبرا 

 شده، وقت بگذارد.

 پنج سال به  تا یرا حت گرانیکند که واکنش به د جادیرا در خود ا تیظرف نیا

 اندازد. ریتأخ

  صرف جامعه کند. گانیراو تخصص خود را  يدرصد از وقت، انرژ 10حدود 

 ردینپذ تیکه تخصص ندارد، مسئول يادر حرفه. 

 نداند. يمساو ییگراو مصرف یرا با راحت یخوشبخت 

  یبه اشتباهات گذشته پ خود يها و رفتارهاکار یابیبار، با ارز کیهر دو سال 

 ه و خود را اصالح کند.برد

  برسد. یبه صلح دائم» من اشتباه کردم«با عبارت 

 پرداز بانک، پارك کردن، کند: در نظم صفوف، خود تیشهروندان را رعا میحر

 صحبت آرام. اده،یعابر پ ،ینزاکت عموم

 دیو تمج دییبه تا ازیتا ن خود وقت گذاشته باشد یو روح يفکر يقوا آنقدر بر 

 دوره پنج ساله به صفر برساند. کیرا، در در خود  گرانید

 يهـاراه ،ياحرفـه يتا مسائل جـد ییدمپا دیاز خر يریگمیدر هر نوع تصم 

بـه  يدرصـد 90ند، مشورت کند و با دقت مختلف را مکتوب کند، مطالعه ک

 برسد. جهینت

 قـهیدق کیهشت و هشت و  انینشان دهد، تفاوت م گرانیبا عمل خود به د 

 .داندیرا م
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 کند: بـه خـاطر نزاکـت، اخـالق، دانـش و  یدر روز حداقل از پنج نفر قدردان

 ها.آن تیخالق

 يامـل فکـرحداقل ده ساعت بـا او تع ،يقبل از قضاوت کردن در مورد فرد 

 رودررو برقرار کند تا با جهان او آشنا شود.

 »را در خـود بـه  گرانید يهايو برتر هاتیظرف ها،ییاز توانا» ناراحت شدن

 بکشاند. یلیتعط

 .اجازه دهد افراد، سخن خود را تمام کنند 

 نگاه کند. یمنبع تمرکز، آرامش و خوداکتشاف کیبه عنوان  یقیبه موس 

  یو مـدن یاخالقـ ،يفکر ،يود را صرف توسعه فرددرصد وقت خ 20حداقل 

 .دینما

  ،سوم سؤال کند و دو سوم قضاوت. بعد از پـنج سـال،  کیدر صحبت کردن

 ششم قضاوت. کیپنج ششم سؤال و 

  مطالعه کند. ساعت در روز کیحداقل 
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 و غلبه بر آن حسابانیذ یشغل استرس

 
 نیتـام فیوظـا يدر اجـرا ییاجرا يدستگاهها یمال رانیو مد حسابانیذ یفشار روان

 ،یجسمان يها بیکشور به آس یعموم محاسبات پرداخت ها با قانون قیاعتبار و تطب

 يماریب باال، زخم معده، فشار خون يماریشود. ب یدر افراد م يو رفتار یشناخت ،یروان

 ینـاز فشـار روا یناشـ يمثل آسم تا حـدود یوحمالت تنفس گرنیم ،یعروق -یقلب

 ،ی، احساس خسـتگ یتواند به فشار روان یم یروان فشار یاست. در سطوح روانشناخت

 از دهـد و شیاز کـار را افـزا بـتیغ زانیـم تاینها منجر گردد و یاظطراب و افسردگ

سـطوح  یو تعهـد سـازمان يخشنود زش،یمانند انگ یشغل يبر نگرش ها ریتاث قیطر

از اندازه فشارزا شـود، ممکـن  شیب یشغل اگر .کار را کاهش دهد تیفیو ک يبهره ور

کمتـر  یبـا فشـار روانـ يکار يدر جستجو است کارمند مجبور به ترك شغل شود و

 یاز کار حت یافراد به منافع ناش ازیو ن یشغل يبا توجه به کمبود فرصت ها البته باشد.

د کنند اما قصـ یبه ترك شغل م اقدام فشارزا هستند کمتر يکار طیکه در شرا یوقت

 ای) و یتیموقع (استرس یطیتواند از عوامل مح یم یاسترش شغل. ترك شغل را دارند

 . شود ی) ناشی( استرس ذهن فرد یشخص يها تیو خصوص هایژگیاز و
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 نشانه هاي استرس شغلی

  احسـاس  -مالمـت  -اضطراب  -افسردگی  -نشانه هاي روانی : نارضایتی

 .انزوا و بیزاري -ناکامی 

 نی : مشـکل تـر مـی تـوان تشـخیص داد ماننـد: سـردرد، نشانه هاي جسما

عروقی و انـواع آلرژیهـا، اخـتالل درخـواب و ناراحتیهـاي  بیماریهاي قلبی و

 تنفسی را می توان نام برد.

  نشانه هاي رفتاري : که خود بر دو نوع است : نشانه هاي رفتاري فردي مانند

یا بی اشتهایی، رفتار خودداري ازکارکردن، مصرف روزافزون دارو، پرخوري و 

ستیزه جویانه در برابرخانواده. به طورکلی نشانه هـاي رفتـاري پیامـدش بـه 

ازجمله غیبت از کار، رهاکردن شـغل،  سازمان یا تشکیالت اداري برمی گردد

 افزایش حوادث ناشی از کار و فقدان بهره وري.

کـه در فـرد ظـاهر به طور خالصه، استرس شغلی را می توان با توجه به نشانه هایی 

می شوند مانند زخم معده، خلق وخوي افسرده یا دشمنی و عنادورزي مشاهده کرد و 

همچنین استرس را می توان با مالحظه عملکرد فرد در محیط کار مانند غیبت از کار 

 یا ازدست دادن بهره وري تشخیص داد.

 یمقابله با استرس شغل يراهکارها

 و  هاتیمسـئول ،یاجتماع يهاتیر، خانواده، فعالکا انیزمان خود را با تعادل م

 .دیکن میاستراحت تقس

 انجام شوند  »دیبا«که  ییکارها انی. مدینکن جادیخود ا ياز حد برا شیتعهد ب

را کـه  یفی. وظـادیشـو لیـقا زیانجام شوند، تما» بهتر است«که  ییو کارها

 ایـ دیـقـل کنمنت فیفهرست وظـا يبه انتها دیتوانیدارند، م يکمتر تیاهم

 .دیشان کناصال حذف

 15 ایـ 10 یبه محـل کـار حتـ دنی. رسدیمنزل را زودتر ترك کن دیکن یسع 

 کند.  جادیا يریتفاوت چشمگ تواندیزودتر هم م قهیدق
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 راه  د؛یـکن يزیـرخـود طرح يرا در طول روز برا یاستراحت منظم يهازمان

را  يورمحل کار بهره ایر کا زی. دور شدن از مدیکن یذهن خود را خال ای دیبرو

 .دهدیم شیافزا

 بـه  دیـرا با ی. اگر کار نـامطلوبدیکن يبندتیاولو تیاهم بیرا به ترت فیوظا

 هیـبق تیـفیکار موجب بهبود ک نی. ادیانجام ده ترعیآن را سر د،یانجام برسان

 .شودیم يروز کار

 مرحلـه  کیـ يو هر بـار فقـط رو دیکن میها را به مراحل کوچک تقسپروژه

 .دیتمرکز کن

 ازی. ندیرا واگذار کن ییهاتیرا دارند، مسئول فهیانجام وظ ییکه توانا يبه افراد 

 .دیرا فراموش کن اتییبه کنترل تمام جز

 ارمندانک ریبه کاهش استرس در همه کمک کند. اگر از سا تواندیمصالحه م 

 .دیداشته باش رییبه تغ لیتما دیکنند، خودتان هم با رییکه تغ دیانتظار دار

 اسـترس را کـاهش  دیتا بتوان دیکن جادیرا در خود ا یاستفاده از شوخ ییتوانا

متوجـه فـرد  دینبا تانیهای. البته شوخدیرا مستحکم ساز يو روابط کار دیده

 باشد. یخاص

 و  دیـزمـان حـال تمرکـز کن ي. رودیـرا به صورت سازنده حل کن هايریدرگ

 . دیرا فراموش کنگذشته  يهاها و عدم توافقرنجش

 ي. رودیرا کنترل کن گرانیرفتار د ژهیکنترل، به و رقابلیمسائل غ دینکن یسع 

 .دیکنترل کن دیتوانیکه م دیتمرکز کن یمسائل

 بشـود، بـاز هـم  لیروزمـره هـم تبـد يافـهیاگـر بـه وظ یورزش منظم حت

 انبضـر شیموجـب افـزا يهـواز ناتیاسترس است. تمر يقو دهندهنیتسک

و  سازندیتفکر را شفاف م دهند،یم شیرا افزا يانرژ شوند،یم قیتعرقلب و 

 .کنندیذهن و بدن را آسوده م

 کوچک و مکرر به ثابت نگـاه داشـتن قنـد خـون،  يهاخوردن غذا در وعده

 .ردیگیوخو را مخلق راتییتغ يو جلو کندیم و تمرکز کمک يانرژ
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 هم موجب اسـترس و عـدم  یخوابیشود. ب یخوابیموجب ب تواندیاسترس م

تان هـدف د؛یداشـته باشـ يبندتان زمانخواب ي. براشودیم یتعادل احساس

 ساعت خواب در شب باشد. 8 دیبا

 هسـتند. بـه اشـتراك  یاتیـاسـترس ح يهاغلبه بر دوره يبرا کیروابط نزد

به صـورت رو در رو،  ژهیخانواده و دوستان، به و يگذاردن احساسات با اعضا

 .کندیاسترس کمک م نیبه تسک

 اضطراب مفید

تشخیص اینکه اضطراب ما در چه حدي است و اینکه آیا این اضطراب مفید است یـا 

گاهی مشکل است. براي تشخیص بین ایـن دو حالـت دارد یا نه، آثار منفی روي کار 

بهترین کار این است که دقت کنیم ببینـیم بـه واسـطه اضـطرابی کـه داریـم کـار و 

دهیم یا نه؟ اگر خوب انجام جام آن هستیم خوب انجام میمسئولیتی را که در حال ان

دهیم، اضطراب ما مفید است. مثال براي درس خواندن مقداري اضطراب داریـم و می

شود بهتر درس بخوانیم و نمره بهتري بگیریم، اما اگـر آن اضـطراب همان باعث می

اریم و حتی دچـار کند که مدام درگیري فکري دبراي ما آنقدر مشغله ذهنی ایجاد می

دهیم و....یعنـی اضـطرابمان بـیش از شویم، تمرکزمان را از دست مـیتپش قلب می

اندازه شده و دیگر مفید نیست. یا زمانی که این اضطراب باعث ایجاد ناراحتی زیـاد و 

شود که از میـزان طبیعـی فراتـر رفتـه  سلب آسایش دایمی ما شود هم مشخص می

 است.

 را مثبت است یا منفی؟گاضطراب افراد کمال

برخی از افراد همیشه در کارهایشان اضطراب دارند و همـین اضـطراب هـم موجـب 

گرا هستند و معمـوال از خودشـان انتظـار شود. این افراد کمالشان میپیشرفت کاري

کنند. به همین دلیل همیشه درون آنها باالیی دارند و به سادگی احساس رضایت نمی

توانند آن افکار دارد. آنها باید کمی انتظاراتشان را کم یا اگر میتنش و استرس وجود 

کننـد آور را از ذهنشان بیرون کنند. این افراد مدام در آینده زندگی میمزاحم اضطراب

کنند در کنند و بر همین اساس هم زندگی میو آینده را هم بد و وحشتناك تصور می

 که در ذهنشان هست پیش نخواهد آمد. گاه اتفاقاتیصورتی که باید بدانند هیچ
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 با اضطراب مقابله کنیم یا از آن فرار کنیم؟

دهند از کنار آن کند؛ بعضی ترجیح میهایش به روشی برخورد میهرکسی با اضطراب

کنند از آن دوري یا به عبارتی فرار کنند و برخی هم تـرجیح رد شوند. برخی سعی می

و شوند و با آنها مقابله کنند. اول از همه باید گفـت هایشان رودرردهند با اضطرابمی

کنـد بلکـه آن را تنها اضطراب را بهتر نمیزا نههاي اضطرابفرار و اجتناب از موقعیت

شود و به قول آن کند. انسان از هرچه فرار کند ترسش از آن بیشتر میتشدید هم می

هـا و ی وقتـی بـا ترس، یعنـ»در بال بودن بـه از بـیم بالسـت«المثل معروف ضرب

کـردیم ترسـناك نبـوده و بینیم آنقدر هم که گمـان میها مواجه شویم، میاضطراب

 کند.ها را کم میهمین اضطراب
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 حسابانیرفتار حرفه اي ذ نییآ
 

  اللَّهُ هَدَاهُمُ الَّذِینَ أُولَئِکَالَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ َفیََتّبِعُونَ أَحْسَنَهُ 
ۖ

 الْأَلْبَابِ  أُولُو هُمْ ولَئِکَوَأُ ◌

آن عمل کنند، آنان هستند که خدا آنها را (به لطف  کوتریکه سخن بشنوند و به ن یآن بندگان

 18سوره زمر آیه خردمندان عالمند. قتیفرموده و هم آنان به حق تیخاص خود) هدا

 

 گفتار شیاول: پ بخش

 یشود که نوع مشخصـ یگفته م» حرفه« یمعناي متعارف و لغتنامه اي به مشاغل در

آن نـوع خـدمت، مسـتلزم  فـايیکنند و ا یم عرضه را به جامعه یاز خدمات تخصص

اسـت.  یکـاف تجربه کسب مهارتها و داشتن ،یتخصص ،یلیگذراندن دوره هاي تحص

وجـود  ،یشناخت مشاغل به عنوان حرفه معتبر اجتمـاع ریاز الزامات اجتناب ناپذ یکی

 یانجـام دادن خـدمات یو چگـونگ نیو رفتاري خاص شـاغل یاخالق ضوابط اصول و

حرفه اي رشته اي از اخـالق کـاربردي، حـاوي  اخالق است که به آن اشتغال دارند.

شـده در  رفتـهیپذ لیفضـا حرفه و کیصاحبان  یباورها، اعتقادات جمع ،ینظام ارزش

ي آن اعضـا تهايیرفتار، اعمـال و مسـئول یجامعه است که بر چگونگ یاخالق عموم

در آن  نیو اسـتفاده کننـدگان از خـدمات شـاغل شـگانیجامعه، همپ مقابل؛ حرفه در

، اخالق و رفتـار  اديیبراي اصول بن است یدارد و منشاء و خاستگاه تیحرفه، حاکم

 شود. تیرعا شانیتوسط ا ستیبایحرفه اي که م

 یع دولتـمعموالً توسـط مراجـ یرفتار حرفه اي براي تشکل ها و نهادهاي دولت نییآ

 تیاي از احکام الزام آور است که عدم رعا مجموعه شامل شود و یم نیذي ربط تدو

 داده،یبا خطاهاي رو متناسب مرجع مذکور ، صیبا تشخ تواندیاحکام م نیاز ا یو تخط

شـغل  نیـیبـراي تب دیگرد حیکه تصر همانگونه به دنبال داشته باشد. یانضباط هیتنب

اي از الزامـات  حرفه رفتار نییآ رشیمعتبر در جامعه، پذبه عنوان حرفه اي  یحسابیذ

درجامعـه در راسـتاي جلـب اعتمـاد  رگذاريیبوده و فراهم کننده بستر الزم براي تأث

 یتواند دربلند مدت از ارکان اصل یمهم م نیباشدکه ا یم یحسابیذ حرفه به یعموم

اخالق  تیت ملزم به رعاکارکنان دول گرید مانند حسابانی. ذرفتار حرفه اي گردد نیآئ
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دولت موضوع  کارکنان و اداري یمرتبط از جمله منشور اخالق نیقوان یو تمام یعموم

هسـتند، از  رانیـوز اتیـه 21/11/1388ك مورخ43914ت231430مصوبه شماره /

اعم از ارتباط  تیو گستره مسئول یخاص قانون گاهیبه جا تیبا عنا شانیا گر،یسوي د

، )و مسـتقل یداخلـ(حسابرسـان  ،ینظـارت مراجـع ،یـیي اجرادستگاهها نیبا مسئول

و... ملـزم  یبخش خصوص ،ییکشور، وزارت امور اقتصادي ودارا زيیدستگاه برنامه ر

 .رفتار حرفه اي هستند نییآ تیبه رعا

کشـور  یقانون محاسـبات عمـوم 31که وفق ماده  یاشخاص یتمام

 حسـابیذ گـرید وعـام خـاص نیرقوانیسا ای و 1366مصوب سال  

 .رندیگ یرفتار حرفه اي قرارم نیشوند، درحوزه شمول آئ یم دهینام

 

 حسابانیرفتار حرفه اي ذ اخالق و اديیدوم: اصول بن بخش

 :باشند. صداقت، صراحت  زگاریدر روابط حرفه اي صادق و پره درستکاري

 و انصاف، الزمه درستکاري است.

 و اجـازه  رندیرا در نظر بگ ها تیدر قضاوت حرفه اي، تنها واقع :ینیواقع ب

بـر قضـاوت  گرانینفوذ د ایمنافع و  تضاد داوري، جانبداري، شیندهند که پ

 بگذارد. ریتاث شانیحرفه اي ا

 دانش و مهارت حرفه اي خود ومجموعه  و مراقبت حرفه اي: تیصالح

و  نیو قـوان دیـجد کهـايیتکن و تحـوالت، روشـها نـهیهمراه خـود را در زم

و بـر اسـاس  یسـتگیارتقا داده و خدمات حرفه اي را بـا شا مقررات، همواره

 و حرفه اي مرتبط به انجام برسانند. یفن استانداردهاي و نیقوان

 :یارائه خدمات حرفه اي بـه دسـت مـ انیرا که در جر یاطالعات رازداري 

حرفه اي، ملزم به  ای یقانون فیبر تکل بنا کنند. مگر آنکه یآورند محرمانه تلق

کار  انیجر از اطالعات محرمانه اي که در زیطالعات مزبور باشند و نا میتسل

اشـخاص ثالـث بهـره بـرداري  ای یآورند در جهت منافع شخص یبه دست م

 نکنند.
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 :بـا ادب و  فیانجـام وظـا نیدر حـ گـرانیدر برخورد با د آداب حرفه اي

ند حرفه را توا یکه م یانجام اعمال از و تیاحترام رفتار نموده ، مقررات را رعا

 .ندینما زیکند پره اعتبار یب

 حسابانیسوم: خطرها و عوامل موثر در نقض اصول درکار ذ بخش

 منجـر شـود،  اديیـمواردي را که ممکن است به نقض اصـول بن ستیبا یم

 اديیـموردي که نقض اصول بن هر کنند. در زیو از آن پره یابیارز ،ییشناسا

 آن را درحد امکـان زانیم ایآن را رفع  یشناخته شود، با انجام اقدامات مقتض

هاي  تیدهند به نحوي که بر اصول مذکور لطمه اي وارد نشود.وضع کاهش

تواننـد موجبـات  یصورت بالقوه م به که یمختلف عوامل متعدد و گوناگون و

 توان به شـکل یرا درعمل فراهم آورد ، م اديیاصول بن تینقض وعدم رعا

 : طبقه بندي کرد لیذ

o یعبارت است از منـافع مـال یمنافع شخص :یافع شخصخطر من 

که موجب نقـض  مادي ریغ ایاعم از مادي و  میمستق ریغ ای میمستق

توانند  یاز مواردي که م یشوند . برخ ینیاصول درستکاري و واقع ب

 : باشند یم لیکند به شرح ذ جادیرا ا یشخص از منافع رويیخطر پ

 تعارفرمیغ نیو تضام یوام ها، منافع مال. 

 جبـران خـدمات بـرخالف  چون پاداش و ییایاستفاده از مزا

 .قانون حقّ و

 یشغل تیاز امن ینگران 

 یاز عوامل برون سازمان یفشارهاي ناش. 

o یخطر در مواردي بـروز مـ نیا نظر: دیدر تجد ینیخطر خود ب 

 یقضـاوت ایکار  جینتا نظر در دیمجدد و تجد یابیکند که ملزم به ارز

 یخطر م نیآن قضاوت را انجام داده است. ا ایآن کار  شوند که قبالً

 منجر شود. ینیب واقع تواند به نقض اصل

o کـه بـا  دیآ یم دیپد یخطر زمان نیا :)مخالفتا ی(تیخطر حما

مسـاله واقـع  کیـ درباره اشخاص، ریسا )مخالفت با ای( طرفداري از
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 نیهند. ادرباره آن ارائه د یواقع ریغ یحیتوض ایقضاوت نکنند  نانهیب

 گردد. یم ینیواقع ب اصل خطر موجب نقض

o :رابطـه  لیـکـه بـه دل دیـآ یم دیپد یخطر زمان نیا خطر قرابت

باشـند.  داشـته لیـاشخاص به حفظ منـافع آنـان تما ریبا سا کینزد

ممتد؛ اشـتغال  یدوست شاوندي،یممکن است در اثر خو کیابطه نزدر

 شده باشد. جادیو همکاري ا

o ایـ دیـتهد لیکند که به دل یبروز م یر زمانخط نیا :دیخطر تهد 

اصل واقـع  نقض به نحوي عمل کنند که به گریترس از اشخاص د

 منجر شود. ینیب

 حسابانیساز درحرفه ذ منیا ریچهارم: تداب بخش

بمنظـور  شـانیشـود؛ کـه ازسـوي ا یگفته م یبازدارنده به اقدامات ایساز  منیا ریتداب

احتمال وقــوع آنهـا را بـه  ایگردد و  یاعمال م فمختل از بروز خطـرهاي ريیجلوگ

 عبارتند از : دهد و عمدتاً یقابل قبول کاهش م یزانیم

 شوند یکار اتخاذ م طیکه در مح ییندهایو فرآ ریتداب: 

o نیسازي که مستند به دستور العمـل وآئـ منیا ریتداب و یقانون ریتداب 

دسـتورالعمل  نیتدو که با وضع ضوابط و ريیتداب اهم. نامه ها است

 : است ریز قرار کنند به ريیجلوگ اديینقض اصول بن تواند از یها م

 تیمسئول رشیالزم براي تحقق پذ طیتالش دربرقراري شرا 

تجربــه  و التیتحصــ لیـمجموعــه ، ازقب ربطیــدرعوامـل ذ

 .یوکسب مهارتهاي حرفه اي کاف

 آموزش مستمر. قیتوسعه دانش حرفه اي ازطر 

 کار طیمح ساز در منیا ریتداب 

از نقـض اصـول  توانـدیکـار م طیکه اجراي آنها درمحـ ییندهایو فرآ ریاهم تداب

 است : ریز کند به قرار ريیجلوگ اديیبن

o تیو روشن از الزامات رفتار حرفه اي در محل انجام مامور حیصر فیتعر. 
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o و ساز و کارهاي مناسـب بـراي  یقوي کنترل هاي داخل ستمیاستقرار س

 .یتحت سرپرست همکاران صحت عمل از نانیحصول اطم

o مناسب یداخل ینظام انضباط جادیو ا نیتدو. 

o عملکرد مجموعه تیفیها وروشهاي نظارت برک یاستقرارخط مش. 

o بعدي آنها بـه  ـراتییها و روشهاي سازمان وتغ یاعالم بموقـع خط مش

 .خصوص نیمناسب درا یعمل و آمـوزشهاي نظري مجموعه و

o همکاران مجموعه به اعالم  بیبراي ترغ ییشهاها و رو یاستقرارخط مش

حرفـه اي ، بـدون هـراس و رفتـار  اخـالق نقطه نظرات خـود ازمسـائل

 .ازعواقب آن

o به نحوي که کارکنان  اتیشکا یکارآمد براي بررس یزمیمکان ینیب شیپ

را اعالم  حسابانیاخالق حرفه اي ذ ریمغا ، همکاران وعامه بتوانند اعمال

 .کنند

 حسابانیرفتار حرفه اي ذ نیاحکام درآئپنجم:  بخش

نظري به رفتار حرفه اي اسـت و جنبـه  کرديیشد رو انیکه در قالب اصول ب یمطالب

را  » اصول در عمل « تیرعا یو چگونگ قیمصاد جهینت کننده دارد در تیو هدا یکل

 نهیمباشند، در ز یم اشتراك موضوعاً احکام با اصول داراي نکهیا رغمیدر بر ندارد. عل

 است: دهیمقرر گرد ریاصول رفتاري، احکام ز تیرعا

 درستکاري

 در روابـط حرفـه اي  زکـاريیکند؛ بـه صـداقت و پره یم جابیرستکاري اد

 گـریاز د انیـو صـراحت در ب اطالعـات ملتزم باشند. انصاف در عمل و ارائه

 عوامـل ریتحـت تـاث دیـنبا تیـملزومات درستکاري است. اظهار نظـر و فعال

 .ردیقرار گ یقانون ریغ و بطرمرتیغ

 حق و عدل، قابل سـنجش اسـت. در صـورت فقـدان  اریدرستکاري با دو مع

 نیـمـورد ، ا کیـمتضاد دربـاره  دیعقا وجود ایرهنمود و  ایحکم، استاندارد 

شـخص  کیـدهـد  یکـاري را کـه انجـام مـ ایسوال را از خود بپرسد که آ

 حفظ کرده ام؟ را  میمن درستکار ایداد؟ آ یم انجام درستکار
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 ینیب واقع

 هـاي  تیـو به معناي آن است که فقـط واقع یذهن تیوضع کی ینیواقع ب

گرفته است در انجام کـار و  عهده اي که شخص به فهیموجود مرتبط با وظ

گاه  حسابانی. ذگريیعامل د چیو نه ه ردیوي مد نظر قرار بگ میاتخاذ تصم

. دیـآنها را خدشـه دار نما ینیبتواند واقع  یکه م رندیگ یقرار م یطیشرا در

کـرد. لـذا  فیو توصـ ـفیـتعر تـوان بطـور کامـل یرا نمـ یطیشـرا نیچن

کـه امکـان جانبـداري و نفـــوذ  یاز برقـراري روابط ستیبا یم حسابانیذ

 .زندیآورد، بپره یآنان فراهم م ريیگ میتصم را بـر گرانید

 حسابانیو مراقبت حرفه اي ذ تیصالح

 مد مستلزم استفاده درسـت و بجـا از دانـش و مهـارت خدمت حرفه اي کارآ

 زیحرفـه اي دو جنبـه متمـا تیصـالح حرفه اي در انجام دادن کارها است.

 امر مستلزم اسـتمرار نی. ا حرفه اي و سپس حفظ آن تیدارد؛ کسب صالح

 باشد. یتازه و مرتبط م هاي دهیمهارتها، درك پد ريیادگیکسب دانش و  در

 و  حیزم را براي انتقال و ارتقاء دانش و مهارتهاي صـراقدامات ال حسابانیذ

معمـول  نیباالخص معاون یسرپرست و نظارت بر کار همکاران تحت یضمن

 که آنـان دوره هـاي کـارآموزي و آمـوزش مسـتمر را ابندی نانیدارند و اطم

 .بگذارنند

 حسابانیذ رازداري

  سـت،یمحرمانه ن حفظ اسرار تنها به معناي فاش نکردن اطالعات ایرازداري 

 یمحرمانه را هـم شـامل مـ اطالعات براي حفظ یبلکه انجام اقدامات منطق

 دارد. یآنها بستگ تیمحرمانه نبودن اطالعات به ماه ایشود. محرمانه بودن 

 گفت و شنودها  یکه دامنه اي از روابط حت ردیمد نظر قرار گ تیواقع نیا دیبا

 .گردند یممکن است محرمانه تلق زین
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 ارائـه  انیکند؛ از افشاي اطالعات محرمانه اي که در جر یم جابیاري ارازد

 فیـمگـر آنکـه تکل نـد،ینما خـودداري آورند یخدمات حرفه اي به دست م

 .دیاطالعات مزبور نما یحرفه اي، آنان را ملزم به افشاي قانون ای یقانون

 بـه  ارائه خدمات حرفـه اي انیاز اطالعات محرمانه اي که در جر حسابانیذ

منافع اشخاص ثالث بهره بـرداري  ای یشخص آورند در جهت منافع یدست م

 نکنند.

 یو عمـوم یاعـم از خصوصـ یهاي اجتمـاع طیدر مح یرازداري خود را حت 

عمد اطالعات بـه  ریامکان افشاي غ مراقب ستیبا یحفظ کنند. بخصوص م

 باشـند کـه بـا آنـان گـريیو اشـخاص د کیـاعضاي خانواده، بستگان نزد

 بلند مدت کاري دارند. ناسباتم

 کـه در  یتا همکاران تحت نظـر آنهـا و اشخاصـ رندیالزم را به کار گ ریتداب

اصـل رازداري را  زیـن رنـدیگ یمـ قرار حرفه اي مورد مشورت فیانجام وظا

 کنند. تیرعا

 شـانیشـود. ا تیـرعا دیـپس از خاتمـه رابطـه کـاري با یاصل رازداري حت 

ندارند اطالعات محرمانـه اي را  حق استفاده کنند اما یاز تجارب قبل توانندیم

 کرده اند ، مورد اسـتفاده سـوء افتیدر ایکسـب  یکارهاي قبل انیکه در جر

 .قراردهند

 حسابانیو آداب حرفه اي ذ رفتار

 ادب  تیـضـمن رعا شـگانیاعم از ارباب رجـوع و همپ گرانیدر برخورد با د

ا در زمـان واگـذاري تصـدي در ر یمساع کیهمکاري و تشر تیواحترام نها

 خصوص انتقال اطالعات ذي ربط معمول دارند.

 که مربوط بـه  یدر خصوص پرونده هاي مطروحه در مراجع قانون ستیبا یم

 ندیباشند، مسئوالنه و متعهدانه برخورد نما یم گريید حسابیدوره تصدي ذ

تالش  نهمجدا مانده است، فیبالتکل انینیشیو در اموري که از دوره تصدي پ

 .ندینما
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 بـه  یکـاف یکـه باعث عدم دسترســ ییدر صورت بروز مشکالت و تنگناها

انجام امـور محوله بوده و خدشه بـه  روند شدن یطوالن ایمستندات ، توقف و

 نحـو مراتـب را بـه دی، با دینما یحرفه اي آنان وارد م فیوظا حیاجراي صح

بتوانند از عملکرد خود با  جهیمنعکس نموده تا در نت یبه مراجـع قانون یمقتض

 .ندینما دفاع یو قانون یمنطق لیدال

 حسابانیذ استقالل

 بـوده و  یقانون ریحرفه اي فاقد هرگونه منافع غ فیدر انجام وظا ستیبا یم

حرفـه اي دخالـت  خود را درامـور ،یاسیس ای یخاص فردي، گروه شاتیگرا

 اي قض استقالل حرفـهاز مواردي که نا یندهند . هرچند ارائه فهرست کامل

 یارائـه مـ ییبخش نمونه ها نیهاي بعدي ااما در بند ستین سریباشد، م یم

 .دیظاهري را خدشه دار نما ای یواقع گردد که ممکن است استقالل

 تیـفعال یـیدستگاه اجرا سینظر رئ ریز حسابانیبرابر قانون ذ نکهیا رغمیعل 

ط اداري محـل خـدمت ضواب تیرعا ضمن ستیبا یوجود م نیکنند، با ا یم

 .ندیبراي حفظ استقالل حرفه اي تا سرحد امکان تالش نما

 تواند اسـتقالل را  یآن؛ م رانیمد ای ییبا دستگاه اجرا یداشتن مشترکات مال

اي  شـود کـه اسـتقالل حرفـه تصـور اگر ستین دیبع قرار دهد و ریتحت تاث

 خدشه دار شده است.

 یـیبـا دسـتگاه اجرا یحسـابیذ فیوظـا طـهیخارج از ح یداشتن رابطه شغل 

 حسـابانیتوانـد بـه اسـتقالل ذ یمـ ازهرنوع آن ، از جمله مواردي است که

 .دیخدشه وارد نما

 را به دستگاه  گريیمحوله ، خدمات د یدارد عالوه بر انجام امور قانون حیترج

 و شبردیدرجهت پ ییکمک و راهنما هرچند ارائه نکند. تیمحل مامور ییاجرا

 مجاز است. یتخصص طهیتگاه در حاموردس لیتسه

 قراردهـد لـذا  ریتوانـد اسـتقالل را تحـت تـاث یم یوخانوادگ یروابط شخص

را بـه  حسـابانیکار، استقالل ذ هر روابط در نگونهیا نکهیاز ا نانیحصول اطم

 .برخوردار است یخاص تیاهم اندازد از یخطر نم
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 ـرانیـمد و بانحسایذ نیب یخانوادگ و یحد مجاز روابط شخص قیدق ـنییتع 

روابـط را  نگونـهیوجـود ا چنانچـه امـا است ممکن ـریغ یدستگاههاي اجرائ

 سـتیبا یدهنـد مـ صیظاهري تشخ ای یبراي حفظ استقالل واقع ديیتهد

مرتبط مسـئله را سـامان دهنـد  نیو مشورت با مسئول یزنیبا را یمقتض بنحو

کـه  یدر دسـتگاهاما اشـتغال  است گسترده اری.هرچند دامنه روابط مزبور بس

 ديیـدر سـمت هـاي کل شـانیطبقـه اول و دوم ا یو نسـب یبسـتگان سـبب

محسـوب  دیـتهد حسـابانیتواند براي اسـتقالل ذ یباشند م داشته تیمسئول

 .شود

 توانـد  یم ا،یهدا افتیقبول و در ژه،یو طیخدمات با شرا افتیدر ایکاال  دیخر

ضـمن  شـانیوابستگان ا و حسابانیذ رو نیبراي استقالل باشد ،از ا ديیتهد

 کنند. تیرا رعا اطیجانب احت زیموارد، در حدود متعارف ن نیاز ا زیپره

 باشـند  یدعواي قضـائ کی ریآن درگ رانیمد ایو  یـیچنانچه با دستگاه اجرا

 نگونـهی. در اردیـقرار گ ریتحـت تاث شـانیا یطرفیممکن اسـت استقالل و ب

،  انصــاف کامل تیموضوع رعا دعوا در خصوص ـتیمـوارد متناسب با ماه

مراتـب را بـه  دیعدم جانبداري را نمـوده و در صـورت صـالحد و یطرف یب

 .اطالع دهند ربطیمقامات ذ

 ششم: متفرقه بخش

 مربوط به نظارت حرفه اي توسـط  یانضباط -یوضع واجراي مقررات انتظام

 .ردیمدنظر قرار گ دیبا ربطیمراجع ذ

 و  ینامـه بـا مشـکل اخالقـ نیآئـ نیفاد ادراجراي م ق،یبه هرطر حسابانیذ

 ربطیـمراجع ذ ای نیبا مسئول عنداللزوم توانند یمواجه شوند، م یرفتاري مهم

 .ندینما یهماهنگ

 اصـلح  حسـابان؛یذ یطرفـ یاز حفظ استقالل و بـ نانیبه منظور حصول اطم

 نیشـده و دوره اي، تـدو زيیـر برنامـه بصـورت شـانیا تیاست که مامور

 .ردیمورد اقدام قرار گ ربطیتوسط مقامات ذسپس  و دهیگرد
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 6ماده ،  38بخش ،    6 گفتار ، شیپ کینامه که در قالب  نییآ نیا

و  یمعاونت نظارت مال یمال نظارت تهیو توسط کم هیجزء ته 9 بند و

قـرار  یینها شیرایخزانه داري کل کشور مورد بازنگري ، اصالح و و

نضمام سوگند نامه مربوط براي با 1392ماه سال   ریت گرفته است در

دکتر  آقاي جناب بیو تصو دییسراسر کشور به تا حسابانیابالغ به ذ

و خزانـه دارکـل  یمعاون محترم نظـارت مـال یرحمت ا... اکرم دیس

 .دیکشور رس
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 نقش مدیر مالی دریحساب ذ

 21و  11مورخ  یپرسمصوب همه رانیا یاسالم يجمهور یبه قانون اساس ینگاه با

منتشر شده است و  1/11/58 مورخ 10170 شماره یکه در روزنامه رسم 1358 آذرماه

از  میکنیمـ مالحظـه پـردازد،یم یکه به اقتصاد و امور مـال فصل چهارم آن، یبررس

کـه بـه وزارت  يافهیتا اصل پنجاه و پنجم تنها وظ یاصول چهل و سوم قانون اساس

کـه  يبه طـور اصل پنجاه و سوم است؛ است، دهیمحول گرد ییو دارا يامور اقتصاد

و همـه  شـودیکـل متمرکـز م يدارخزانـه يهادولـت در حسـاب يهاافتیدر هیکل

 فـهءی. هرگونه وظردیگیقانون انجام م موجبها در حدود اعتبارات مصوب به پرداخت

 اصول پنجاه و چهارم محاسبات کشور است. وانیبه عهده د یدر قانون اساس ینظارت

 :دیگویم نیچن یو پنجاه و پنجم قانون اساس

و  سازمان باشد،یم یاسالم ينظر مجلس شورا ریز مایمحاسبات کشور مستق وانید«

 ».شودیم نییها به موجب قانون تعاداره امور آن را تهران و مراکز استان

و  یدولتـ يهاها،مؤسسات،شـرکتوزارتخانه يهاحسـاب هیـمحاسبات به کل وانید«

بـه  کننـدیاز انحاء از بودجـه کـل کشـور اسـتفاده م يبه نحو که ییهادستگاه ریسا



 

 

56 

از  يانـهیهز چیکه هـ دینمایم یحسابرس ای یدگیرس دارد،یکه قانون مقرر م یبیترت

 وانیباشد،د دهیمحل خود به مصرف رس رد یاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجه

 غیو گزارش تفر يآورطه را برابر قانون جمعها و اسناد و مدارك مربومحاسبات،حساب

 .دیـنمایم میتسل یاسالم يهر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورا بودجه

 "عموم گذاشته شود. در دسترس دیگزارش با نیا

 يوزارت امور اقتصـاد يبرا ینقش یقانون اساس شود،دریکه مالحظه م يطور همان

ها نظارت وزارتخانه یمالو بر کار امور دینما نییتع حسابیذ کهنیا به عنوان ییو دارا

 .نشده است قائل د،ینما

 نیدومـ و اجرا شـد. بیتصو یشمس يهجر 1289 در یقانون محاسبات عموم نیاول

 نیسـوم و اجـرا شـد. بیتصـو یشمس يهجر 1312 کشور یعموم ن محاسباتقانو

 و به اجرا گذاشته شـد. بیتصو یشمس يهجر 1349 در زین یقانون محاسبات عموم

 اول ،یاسـالم يکشور در عصـر جمهـور یقانون محاسبات عموم نیو آخر نیچهارم

 روزنامـه و به اجرا گذاشـته شـد و در دیرس بیبه تصو یشمس يهجر 1366 وریشهر

ها بـار لفـظ قانون ده نیدر ا .دیمنتشر گرد 31/6/1366مورخ  12400 شمارهء یرسم

دارد کـه بـا دو قـانون  يمنحصر به فرد يهایژگیقانون و نیا ه،به کار رفت حسابیذ

در سـطح  ییاجرا يهادستگاه تمام یحسابیذ یقبل نیدر قوان رایز متفاوت است. یقبل

هر شهرستان مسـتقر بـود و تمـام  ییو دارا يره امور اقتصاداستان و شهرستان در ادا

و تنهـا در سـطح  کردنـدیم افـتیاداره مخارج خـود را در نیاز ا ییاجرا يهادستگاه

 34 مـادهء .شـدیم لیتشـک ییاجرا يهادر داخل خود دستگاه یحسابیها ذوزارتخانه

 :کردیم فیعرت نیرا چن حسابیذ 1312 مصوب سال یقانون محاسبات عموم نیدوم

اداره امـور  يبـرا یـیاست که به موجب حکم وزارت دارا يمأمور حسابیذ"

حسـاب و حفـظ اسـناد  ينگاهـدار و یمؤسسه دولت ایحسابدار هر وزارتخانه 

بـه  زیـو ن شـودیم سـمت منصـوب نیدر شهرستان به ا ایدفاتر در مرکز و 

 يهانهیه و نقدوجو يو تحول و نگاهدار لیتحو تیعنوان عامل خزانه مسئول

 "ها و اوراق بهادار را به عهده داردو سپرده یدولت
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و نافـذ  يکشور که فعال جار یقانون محاسبات عموم نیو آخر نیچهارم 31 ماده در

 :دینمایم فیتعر نیرا چن حسابیذ است،

 نیاز بـ یـیو دارا ياست که به موجب حکـم وزارت امـور اقتصـاد يمأمور حسابیذ

الزم در  یهماهنگ نیبه منظور اعمال نظارت و تأم نیواجد صالح یرسم نیمستخدم

و  یدولتـ يهاها و مؤسسات و شـرکتدر وزارتخانه یو محاسبات یمقررات مال ياجرا

سـمت  نیـبه ا یدولت ریغ یعموم يو مؤسسات و نهادها یمحلّ ییاجرا يهادستگاه

 خواهد داشت:را به عهده  ریمشروحه ز فیوظا ریو انجام سا شودیمنصوب م

 ها بـر طبـق حسـاب میو تنظـ يو نگاهدار یو محاسبات ینظارت بر امور مال

 ها.مربوط و صحت و سالمت آن قانون و ضوابط و مقررات

 ها.نظارت بر حفظ اسناد و صحت و سالمت آن 

 ها و اوراق بهادار.و سپرده هانهیو تحول وجوه و نقد لیو تحو ينگاهدار 

 و نظارت بر اموال مذکور یولتحساب اموال د ينگاهدار 

کشـور  یقانون محاسـبات عمـوم 35 مادهء د،یمواد قانون محاسبات جد نیتراز مهم

و ابـزار الزم بـه منظـور  دهدیم شیرا افزا حسابیقدرت ذ یاست که به اندازهء کاف

و  اریمطـابق مـادهء مـذکور،اخت .دهـدیقـرار م حسـابیذ اریـاعمال قـانون را در اخت

مؤسسه و  ئیسر ای ریو حواله به عهده وز لیو انجام تعهد و تسج صیختش تیمسئول

 اسـت. حسابیو مقررات به عهده ذ نیپرداخت با قوان قیاعتبار و تطب نیتأم تیمسئول

که مطابق بـا  یکامل دارد از هر پرداخت اریبه موجب قانون اخت حسابیکه ذ مینیبیم

را  مؤسسـه سیرئ ای ریاست که عمال وزکند و قادر  يریو مقررات نباشد جلوگ نیقوان

 و مقررات کند. نیمطابق قوان يوادار به رفتار هانهیدر هز

 ذیحساب و دستگاه اجرایی

و  ییو دارا يوزارت امور اقتصاد نیمشکل ب کیهمواره به عنوان  یحسابیذ تیریمد

 غالباً  هاي اجراییمدیران دستگاهاست. همچنین مطرح بوده  ییاجرا يهادستگاه ریسا

اند بخشی از ناکامی خود را در رسیدن به اهداف تعیین شده دستگاه تالش داشته

و ذیحسابان نیز اغلب عدم آگاهی  ي ناهماهنگی ذیحسابان منظور کننداجرایی به پا
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ادامهء فعالیت از طرفی  دانند.مدیران از قوانین و مقررات را باعث وقفه در کارها می

رایی به تأمین یک منبع مالی وابسته است که تحت عنوان هر دستگاه یا سازمان اج

در  یمنبع مال نیا آید.بینی،تصویب و به اجرا درمیساله پیش بودجهء دولت همه

منتصب شده از  حسابیرأس آن ذ در است که یحسابیذ واحد ،ییاجرا يهادستگاه

  قرار دارد. ییو دارا يتصادطرف وزارت امور اق

قوهء مقنّنه وظیفهء  قوا، جا که در تفکیکاز آن اساسی کشور، بر اساس اصول قانون

نظارت بر اجراي قوانین به وسیلهء قوهء مجریه را نیز به عهده دارد و در اجراي 

بخشی از این نظارت با توجه به اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون 

شود و یس میاساسی،دیوان محاسبات کشور زیر نظر مجلس شوراي اسالمی تأس

نظارت درونی قائل  قوه مجریه نیز براي خود یک کند.نظارت مذکور را اعمال می

به موجب قانون  کند.بر کار خود نظارت می شده است که دولت قبل از خرج،

چون ذیحساب با  این نظارت بر عهدهء ذیحساب است، عمومی کشور، محاسبات

یعنی از بیرون دستگاه اجرایی  شود،می منصوب حکم وزارت امور اقتصادي و دارایی

گردد و در رأس یکی از واحدهاي آن به نام ذیحسابی قرار وارد آن دستگاه اجرایی می

 گیرد.می

ها با قوانین و مقررات است و کمتر ذیحسابی داراي استقالل عمل در تطبیق پرداخت

 همواره بنابراین، د.گیراز طریق سلسله مراتب آن دستگاه اجرایی تحت تأثیر قرار می

یک مشکل بین وزارت امور اقتصادي و دارایی و سایر دستگاه هاي اجرایی همین امر 

در گذشته این مسئله وجود داشته است و در آینده نیز قطعا وجود  کهچنان بوده است؛

هاي اجرایی بخشی از عدم مدیران دستگاه شود کهاغلب مشاهده می خواهد داشت.

ذیحسابان منظور  اهداف دستگاه اجرایی را ناشی از عدم هماهنگیدستیابی به 

اند،و متقابال ذیحسابان نیز عدم آشنایی مدیران اجرایی با قوانین و مقررات کشور کرده

 اند.یا سایر موارد را علت دانسته
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و  ذیحساب انتصاب شده از طرف وزارت امور اقتصادي

دستگاه را به عهده دارایی وظیفه اجرا و تأمین امور مالی 

دارد و چون انتصاب او خارج از اختیارات مدیر دستگاه 

به هر دلیل که بین مدیر دستگاه اجرایی و  اجرایی قرار دارد،

کار باعث عدم  ذیحساب ناهماهنگی به وجود آید،این

این عدم دسترسی به  گردد.دسترسی به اهداف دستگاه می

راي دولت در برنامه شکست ب اهداف دستگاه اجرایی نیز یک

 هایش است.

بلکـه هرگونـه  ردیـگیدسـتور نم یـیدستگاه اجرا يواحدها ریسا بر خالف حسابیذ

 قیـتطب يو مقررات جار نیقوان با رد،یانجام بگ دیبا ییرا که در دستگاه اجرا یپرداخت

 يو مقررات مطابقت نداشته باشد از پرداختـه آن خـوددار نیو چنانچه با قوان دهدیم

 .کندیم

 مدیر مالی  با نقش ذیحساب

مدیرمالی دستگاههاي اجرایی دولتی که فقط در قانون  یا دارنده حساب و و ذیحساب

قانون  31آن نام برده شده است طبق ماده  بار از 30محاسبات عمومی کشور بیش از 

تامین همـاهنگی الزم  تبصره هاي آن عهده دار اعمال نظارت و محاسبات عمومی و

موسسات وشـرکتهاي دولتـی  و هامحاسباتی در وزارتخانه  رات مالی ودر اجراي مقر

 است.

وجود ذیحساب و وظایف و مسئولیتهایی که ایشان دارد و نظارت مستمري که ایشان 

در هنگام خرج و هزینه بعمل میآورد میتواند عامل مهمی در مبارزه بامفاسـد مـالی و 

خـرج میگوینـد کـه یکـی از  نحـی اقتصادي باشد. اینگونه نظارت را امروزه نظـارت

بر آن در موادي از قانون محاسبات  عالوه اهرمهاي جلوگیري از بروز فساد می باشد.

 .را بعهده ایشان گذاره استموارد زیر  چونهمعمومی 

  اجازه درخواست وجه 22ماده 

  نظارت مالی 52ماده 
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  اعمال نظارت مالی 53 ماده 

  اي بانکیچکه اء اسناد تعهد آور وامض 76ماده 

  فبرخورد با موارد خال 91ماده 

  تبار موارد خالف از سوي ذیحسابتامین اع 93ماده 

 ارائه صورتحسابهاي ماهانه 95ه ماد 

ضمناً در بسیاري از قوانین که بار مالی بر دولت تحمیل می نماید نامی از ذیحسـاب  

از اعضـاء  قـانون برگـزاري مناقصـه نیـز یکـی  5مـاده  2 دربند به میان آمده است.

یا باالترین مسئول مالی دستگاه می باشـد. عـالوه بـر  کمیسیون مناقصه ذیحساب و

قانون محاسبات عمومی و قـوانین و مقـررات عـام و خـاص دیگـري کـه از طریـق 

اشخاصی نظیر ذیحساب و مسئول و مدیر امور مالی مراقبت الزم را در اجراي قوانین 

قـانون   34فاسد مالی جلـوگیري شـود، در مـاده و مقررات بعمل میآورند تا از بروز م

و بودجه موظف گردیده، بـه طـور مسـتمر از عملیـات  مهبرنامه و بودجه سازمان برنا

طرحها و فعالیتهاي دستگاههاي اجرایی بازدید و بازرسی بعمل آورده تـا مطابقـت یـا 

ن شده عدم مطابقت عملیات صورت گرفته و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهاي تعیی

 در قوانین مشخص گردد. 

 هماهنگی ذیحساب و دستگاه اجرایی

بـه دسـت  يشتریب تیاز متخصصان امور، در اداره سازمان موفق يمندبا بهره رانیمد

 يزیرو قلب تپنده برنامه یاتیبودجه شاهرگ ح نکهیخواهند آورد به عالوه با توجه به ا

اجرا نخواهد شـد، نظـارت بـر  یمال بدون وجود منابع هاتیفعال هیهر کشور است وکل

و مقررات از مهمات نظارت و کنترل اسـت.  نیبا قوان هانهیهز قیمنابع و تطب صرفم

 يسـاالر وانیـد تیـمرکز فعال ای یمال تیریبخش مد نیها، مهمتردولت یبرنامه مال

 قیـبـه جامعـه از طر ازیاقدامات دولت جهت برآوردن ن هیکل نکهیاست و با توجه به ا

و  یو فنـ يادار ،یمـال يهـاکنترل وجود. پس ردیگیبودجه صورت م حیصح يرااج

 فیوظـا نیسازمانها مطابق با بودجه مصوب، از مهمتـر يهاتیفعال ينظارت بر اجرا

کارا  ینظارت ستمیس کیوجود  افتهیکمتر توسعه  يدولت است به خصوص درکشورها

 جامعه خواهد داشت. حیصح تیرینشان از مد يو قو
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 يهانـهیو هز باشـدیکـه مصـرف کننـده م ،ییهاتوجه به مطالب فوق در دستگاه با

تر بـوده پر رنگ حسابینقش ذ ،باشدیقابل اجتناب م ریغ ادیز لیآنها به دال یمصرف

آنها وجود داشـته  رانیبا مد هادستگاه حسابانیذ نیب يشتریب یهماهنگ یستیبایمو 

بـه  حسابانیمهم اعتقاد داشته باشند که ذ نیبه ا دیبا ينگربا واقع زین رانیباشد و مد

و کـم کـردن   يزیردر برنامـه ينقش موثر ییاجرا يهاعنوان بازوان توانمند دستگاه

 .دارند ییاجرا يهادستگاه يهانهیهز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 رویدادهاي فصلی نظارت مالی

 
مهمترین رویداد فصل زمسـتان در کشـور، تهیـه الیحـه بودجـه و پیگیـري مراحـل 

توسط رئیس  26/12/97این الیحه در تاریخ  تصویب آن توسط دولت و مجلس است.

قانون  28/12/97اجرا به رئیس جمهور محترم ابالغ و ایشان در تاریخ مجلس جهت 

محـدودیت هـاي مـالی و اعتبـاري و بودجه را به سازمان برنامه و بودجه ابالغ نمود. 

نشـان  98تنگناهاي اقتصادي ناشی از شرایط روز کشور، اثرات خود را بودجـه سـال 

رنامه هاي موضوع بودجه سـالهاي داده است. به نظر می رسد عالوه بر اولویت ها و ب

گذشته که در بودجه سال جاري نیز تکرار شده است، تامین مالی با تکیه بر استفاده از 

ظرفیتهاي اموال و دارائی هاي دولت مورد توجه ویـژه قـرار گرفتـه اسـت. بنـابراین 

مدیریت بهینه و مولد سازي دارائی هاي دولت از طریق فروش، واگذاري و مشـارکت 

خواهد بود. بر این  98ائی هاي دولتی، برنامه جدید و پرحجم دولت در بودجه سال دار

اساس به نظر می رسد دستگاههاي اجرایی، ذیحسابان و مدیران مالی بایـد آمـادگی 
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الزم جهت اجراي تکالیف قانونی فوق را داشته باشند. چرا که بخش قابل تـوجهی از 

بند هاي فوق، به خود اختصـاص خواهـد  زمان و تالش همکاران را به منظور تحقق

را در  98قـانون بودجـه  گزیده هاي مالی و محاسباتی، اموالی و اداري استخدامیداد.

 ادامه می توانید مطالعه کنید:

 تبصره هاي مالی و محاسباتی

 : 2بند ط تبصره 

ــور  - 1 ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــت س ــف اس ــاري مکل ــا همک ــادي و ب ــور اقتص وزارت ام

ــال دارا ــاه س ــان تیرم ــا پای ــداکثر ت ــی ح ــرداري از  1398ی ــره ب ــت به ــاختهاي الزم را جه زیرس

ــد ــراهم کن ــی ف ــومی غیردولت ــاي عم ــی و نهاده ــات شــرکتهاي دولت ــه اطالع ــامانه یکپارچ . س

ــا و م ــی بانکه ــه شــرکتهاي دولت ــدرج در پیوســت ؤکلی ــت من ــه دول ــاعی وابســته ب سســات انتف

ــرکتها و مؤس) 3(شــماره  ــامل ش ــانون ش ــن ق ــررات ای ــوانین و مق ــمول ق ــه ش ــی ک ســات دولت

هـاي شـهرهاي بـا جمعیــت  عمـومی بـه آنهـا مسـتلزم ذکــر یـا تصـریح نـام اسـت، شــهرداري

بــاالي یــک میلیــون نفــر و مؤسســات و نهادهــاي عمــومی غیردولتــی موظفنــد بــراي ســالهاي 

سســات ؤروزرســانی اطالعـات خـود و شـرکتها و مبرنامـه ششـم توسـعه نســبت بـه ثبـت و بـه 

ه از جملـه صـورتهاي مـالی مصـوب مجمـع عمـومی، بودجـه تفصـیلی مصـوب و اصـالحی، تابع

ترکیـب آن (گـذاري بـه تفکیـک هـر طـرح، تعـداد کارکنـان  عملکرد بودجه، اعتبـارات سـرمایه

ــان ــه کارکن ــی ب ــاي پرداخت ــوق و مزای ــا و حق ــوع قرارداده ــا ) و ن ــداکثر ت ــذکور ح ــامانه م در س

ــال  ــان شــهریورماه س ــدام کن 1398پای ــداق ــت . ن ــف اس ــه کشــور مکل ــه و بودج ــازمان برنام س

ــور  ــراي وزارت ام ــرخط ب ــورت ب ــه ص ــذکور را ب ــامانه م ــات س ــه اطالع ــی ب ــان دسترس امک

عـدم ارائـه اطالعـات فـوق و عـدم . ی و دیـوان محاسـبات کشـور فـراهم کنـدیاقتصادي و دارا

وب اقــدام دســتگاههاي مــذکور، در حکــم تصــرف غیرقــانونی در وجــوه و امــوال دولتــی محســ

بـار بـا همکـاري سازمان برنامـه و بودجـه کشـور موظـف اسـت هـر شـش مـاه یـک . می شود

ــد را بــه  ــن بن ــوع ای ــرکتهاي موض ــرد ش ــزارش عملک ــی، گ ــادي و دارای ــور اقتص وزارت ام

ــاي کمیســیون  ــبات«ه ــه و محاس ــه و بودج ــادي«و » برنام ــالمی » اقتص ــوراي اس ــس ش مجل

 .ارائه کند

ــای - 4 ــارج از وظ ــت خ ــه فعالی ــین هرگون ــداف تعی ــنامه و اه ــدرج در اساس ــراي ف من ــده ب ش

 .شرکتهاي دولتی، ممنوع است

 : 5تبصره 

 :با رعایت قوانین و مقررات 1398شود در سال اجازه داده می 
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ــارد  -الــف  ) 45/ 000/ 000/ 000/ 000(شــرکتهاي دولتــی تــا ســقف چهــل و پــنج هــزار میلی

اي داراي توجیـه فنـی، اقتصـادي، مـالی ریال اوراق مـالی اسـالمی ریـالی بـراي اجـراي طرحهـ

رسـد، بـا تضـمین و بازپرداخـت تصـویب شـوراي اقتصـاد مـی محیطـی خـود کـه بـه  و زیست

 .اصل و سود توسط خود، منتشر کنند

منتشــر و منــابع حاصـل را بــه ردیــف شــماره ) ارزي -ریـالی (دولـت اوراق مــالی اســالمی  -ب 

ــماره  310108 ــدول ش ــز ) 5(ج ــانون واری ــن ق ــدای ــک  .کن ــاي تمل ــه طرحه ــزي ب ــابع واری من

تمــام و طرحهــاي ســاماندهی دانشــگاهها منــدرج در پیوســت اي نیمــه  هــاي ســرمایه دارایــی

اي اســتانی و ردیفهــاي متفرقــه هــاي ســرمایه ، اعتبــارات طرحهــاي تملــک دارایــی )1(شــماره 

یافتــه تمـه اي خا هـاي ســرمایهنشـده طرحهــاي تملـک دارایــی و همچنـین تعهـدات پرداخــت 

یابـد تـا بـر اسـاس موافقتنامــه متبادلـه بـا سـازمان برنامـه و بودجـه این قانون اختصاص مـی 

) 9(هـاي مربـوط بـه انتشـار اوراق مـذکور در جـدول شـماره سـود و هزینـه . کشور هزینه شـود

 .شده و قابل پرداخت است بینیاین قانون پیش 

مبلـغ دویسـت  1398ل ایـن بنـد تـا پایـان سـال نشـده از محـسقف مجاز اوراق منتشره تسویه 

 .ریال است) 290/ 000/ 000/ 000/ 000(هزار میلیارد و نود 

 

ــروش -ج  ــدهاي  اوراق ف ــاي بن ــه طرحه ــف«نرفت ــات » ب«و» ال ــراي مطالب ــره ب ــن تبص ای

مــدیر  -حســاب معــوق در ســقف اعتبــار همــان طــرح بــا تأییــد رئــیس دســتگاه اجرائــی و ذي 

ط و سـازمان برنامـه و بــودجه کشــور قابـل واگـذاري بـه تمـامی طلبکـاران ربـامور مالی ذي 

ــذکور  ــرح م ــأمین(ط ــاوران، ت ــاران، مش ــم از پیمانک ــایر  اع ــین س ــزات و همچن ــدگان تجهی کنن

از جملــه تملــک اراضــی و تأدیــه بــدهی طرحهــاي زیرطرحهــا هــاي طرحهــا و هزینــه 

 .باشدمی ) ساماندهی دانشگاهها

ایــن ) 5(جــدول شــماره  310103انــه اســالمی موضــوع ردیــف درآمــدي دولــت، اســناد خز - ه

ــا  ــار و ب ــول و اعتب ــوراي پ ــرخ ســود مصــوب ش ــد در ســقف ن ــدرت خری ــا حفــظ ق ــانون را ب ق

 000/ 000/ 000/ 000(ســال صـادر و تـا سـقف یکصــد و سـی هـزار میلیــارد  سررسـید تـا سـه

هــاي اد در قـوانین بودجـه بازپرداخــت اصـل ایـن اسـن .ریـال بـه طلبکـاران واگـذار کنـد) 130/

داري کــل کشـور موظــف اسـت از محــل  شــود و خزانـه بینــی مـی سـنواتی کـل کشــور پـیش

. ایـن قـانون نسـبت بـه تسـویه آن اقـدام کنـد) 8(اعتبارات ردیفهـاي فصـل مربوطـه و جـدول 

حسـابان و یـا مـدیر شـده طلبکـاران مـورد تأییـد ذي  این اسـناد بـراي تأدیـه مطالبـات قطعـی

هـاي صـادره توسـط اسـاس ابـالغ اعتبـار و تخصـیص  دستگاه اجرائـی بـوده و صـرفاً بـر مالی

هـاي سـرمایه  اي و تملـک دارایـیسازمان برنامه و بودجـه کشـور و از محـل اعتبـارات هزینـه 

 .شوداي مندرج در این قانون صادر می 
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 -و 

ــخا - 1 ــه اش ــود ب ــی خ ــدهیهاي قطع ــه، ب ــویه خزان ــناد تس ــق اس ــت از طری ــی و دول ص حقیق

کـــه در )) هـــاشــهرداري (تعـــاونی، خصوصـــی و مؤسســات عمـــومی غیردولتـــی (حقــوقی 

ایجــاد شــده، بــا مطالبــات قطعــی  1397چهــارچوب قــوانین و مقــررات مربــوط تــا پایــان ســال 

بـدهیها بـه ) ٪ 25(معوق دولت از اشـخاص مزبـور، مشـروط بـه پرداخـت بیسـت و پـنج درصـد 

ــزار م ــاه ه ــغ پنج ــا مبل ــدي ت ــورت نق ــارد ص ــال ) 50/ 000/ 000/ 000/ 000(یلی ــوع (ری موض

ــف درآمــدي  ــف ) 5(جــدول شــماره  310106ردی ــه )) 9(جــدول شــماره  530000 - 48و ردی ب

الـذکر کـه در مطالبـات قطعـی دولـت از اشـخاص فـوق . خرجـی تسـویه کنـد -صورت جمعی 

ظـام مـالی کشـور پـذیر و ارتقـاي نقـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت ) 2(مـاده » پ«اجراي بند 

به شـرکتهاي دولتـی منتقـل شـده بـا بـدهی دولـت بـه شـرکتهاي مـذکور  1394/ 2/ 1مصوب 

ــوقی  ــی و حق ــخاص حقیق ــات اش ــی(و مطالب ــاونی و خصوص ــاي ) تع ــت طرحه ــت باب از دول

اي بـا بـدهی اشـخاص یـاد شـده بـه بانکهـا و مؤسسـات اعتبـاري هـاي سـرمایه تملک دارایی 

ــهغیربــانکی از طریــق تســویه بــد ــانکی بــه دولــت ب  هیهاي بانکهــا و مؤسســات اعتبــاري غیرب

 .وسیله این اسناد قابل تسویه است

ــی - 2 ــازه داده م ــت اج ــه دول ــی  ب ــات قطع ــیان، مطالب ــت متقاض ــورت درخواس ــود در ص ش

اشخاص حقیقی و حقـوقی خصوصـی و تعـاونی کـه در چهـارچوب قـوانین و مقـررات تـا پایـان 

ــی، صــندوق ایجــاد شــده و همچنــین م 1397ســال  ــات نهادهــاي عمــومی غیردولت هــاي طالب

ــاء،  ــاتم االنبی ــاه خ ــا، قرارگ ــتگی، بانکه ــت بازنشس ــاران محرومی ــاتم پیمانک ــاه خ ــی قرارگ زدای

و شـرکتهاي تابعـه  االنبیاء، پیمانکـاران خصوصـی نوسـازي مـدارس، شـرکت ملـی نفـت ایـران

نیــرو و جهــاد کشــاورزي را  هــاي و وابســته بــه آنهــا و نیــز شــرکتهاي دولتــی تابعــه وزارتخانــه

بابت یارانه قیمتهـاي تکلیفـی از دولـت کـه در چهـارچوب قـوانین و مقـررات مربـوط تـا پایـان 

شـده بـه بانــک مرکـزي یـا بانکهــا و ایجـاد شـده اســت، بـا بـدهی اشــخاص یـاد  1396سـال 

ــال  ــان س ــا پای ــه ت ــانکی ک ــاري غیرب ــات اعتب ــویه  1396مؤسس ــق تس ــده از طری ــاد ش ایج

) 1(نشــده جــزء  نکهــا و مؤسســات غیربــانکی بــه بانــک مرکــزي تــا مبلــغ اســتفادهبــدهیهاي با

خرجـی از طریـق انتشـار  -بـه صـورت جمعـی  1397قـانون بودجـه سـال ) 5(تبصـره » و«بند 

 :اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند

تسـویه خزانـه بـراي اشــخاص ) اوراق(حـداقل تهـاتر بـدهی از طریـق اسـناد  - 2 - 1

الـذکر مبلـغ مانـده فـوق ) ٪ 50(درصـد و حقـوقی خصوصـی و تعـاونی پنجـاه  حقیقی

ــاقی ــال  اســت و ب ــده آن در س ــومی  1397مان ــاي عم ــدهیهاي نهاده ــاتر ب ــت ته جه

ــه  ــه وزارتخان ــی تابع ــا و شــرکتهاي دولت ــی، بانکه ــرورش، غیردولت ــوزش و پ ــاي آم ه

شـرکت ملـی نفـت و ) صـرفاً بابـت یارانـه قیمتهـاي تکلیفـی(نیرو و جهـاد کشـاورزي 
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شــده و قطعــی ســازمان تــأمین اجتمــاعی بــه ایــران بــا اولویــت مطالبــات حسابرســی 

 .رسدمصرف می 

ــارد  ــزار میلی ــانزده ه ــقف پ ــا س ــن ) 15/ 000/ 000/ 000/ 000(ت ــابع ای ــال از من ری

ــان حضــرت  ــی فرم ــه ســتاد اجرائ ــام جــزء ب ــه و وابســته آن و شــرکتهاي ) ره(ام تابع

 .یابدمی اختصاص 

ــاه  - 2 - 2 ــان آذرم ــت در پای ــاز اس ــت مج ــرف  1398دول ــده مص ــهم مان ــده س نش

ــه  ــه وزارتخان ــی تابع ــرکتهاي دولت ــی و ش ــومی غیردولت ــاي عم ــذکور نهاده ــوز م مج

 .هاي مذکور را با بدهیهاي بخشهاي دیگر تسویه کند

بانک مرکـزي مکلـف اسـت بـه منظـور اسـتفاده حـداکثري بانکهـا از فرآینـد  -2 - 3

ر ایـن بنـد، امکـان نقـل و انتقـال مطالبـات بانکهـا از دولـت، مطالبـات شـده دتعریف 

ــین  ــازار ب ــزي از بانکهــا را در ب ــک مرک ــات بان ــی و مطالب بانکهــا از اشــخاص غیردولت

اي اسـت نامـه ضوابط نقـل و انتقـال ایـن مطالبـات، مطـابق آیـین . بانکی فراهم کند

بانـک مرکـزي بـه تصـویب که ظرف مدت دو مـاه از ابـالغ ایـن قـانون بـه پیشـنهاد 

 .رسدهیأت وزیران می 

ــی،  - 2 - 4 ــومی غیردولت ــاي عم ــانونی نهاده ــأ ق ــا منش ــات ب ــویه مطالب ــوه تس نح

هـاي مقدسـه بـا حسابرسـی هـا و آسـتان  هـا، اتحادیـهشرکتهاي دولتی، بانکها، بیمه 

اي خواهـد بـود کـه بـا پیشـنهاد  نامـهویژه بـا رعایـت ضـوابط قـانونی مطـابق آیـین 

ــ ــه مش ــی ب ــادي و دارای ــور اقتص ــور و وزارت ام ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ترك س

 .رسد وزیران میتصویب هیأت 

همزمــان بــا تســویه اصــل و ســود مطالبــات بانکهــاي موضــوع ایــن حکــم،  - 2 - 5

ــه اي تأخیر ــه جریم ــود (کلی ــرخ س ــن و ن ــه دی ــأخیر تأدی ــزام ت ــاوت وجــه الت ــه التف ماب

در مـورد اشخاصـی کـه اصـل و بـدهی ) شـده عمـالمندرج در قرارداد و سود مرکـب ا

انـد، بخشـوده مـی مطالبات آنها طبـق حکـم ایـن جـزء تهـاتر و تعیـین تکلیـف شـده 

شـود و بانکهـا در ایــن خصـوص از دولــت و بـدهکاران کــه بـدهی آنهــا تسـویه شــده 

 .ادعائی نخواهند داشت

ــن ب - 2 - 7 ــرد ای ــت عملک ــف اس ــی مکل ــادي و دارای ــور اقتص ــد را در وزارت ام ن

ــاده  ــراي م ــد و در اج ــنعکس کن ــومی م ــه عم ــه بودج ــرد ماهان ــزارش عملک ) 103(گ

شـده از محـل افـزایش بـدهی دولـت  قانون محاسبات عمومی کشـور، منـابع اسـتفاده

بـه بانـک مرکــزي جمهـوري اسـالمی ایــران را در صورتحسـاب عملکـرد بودجــه درج 

 .کند

 .صادي و دارایی استمسؤولیت اجراي این بند بر عهده وزیر امور اقت
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نامه اجرائی ایـن بنـد بـه پیشـنهاد مشـترك سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور، وزارت امـور  آیین

وزیــران  اقتصـادي و دارایـی و بانـک مرکـزي پـس از تصـویب ایـن قـانون بـه تصـویب هیـأت

 .رسدمی 

بلـغ یکصـد کشـور، تـا مداري کـل هـاي خزانـه منظـور اسـتمرار جریـان پرداخـت دولت به  -ز 

ــارد  ــر ) 100/ 000/ 000/ 000/ 000(هــزار میلی ــا سررســید کمت ــه اســالمی ب ــال اســناد خزان ری

هـاي ابالغـی از سـوي سـازمان  و اسـناد مزبـور را صـرف تخصـیصاز یک سـال منتشـر کنـد 

تسـویه ایـن . موضـوع ایـن قـانون کنـد) بـا اولویـت اعتبـارات اسـتانی(برنامـه و بودجه کشــور 

انتقـال . باشـد کشـور مـی داري کـل هـاي خزانـه، مقـدم بـر تمـامی پرداخـت اسناد در سررسید

 .تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است

ــارد  وزارت نفــت از طریــق شــرکتهاي دولتــی تابعــه ذي -ي  ــط تــا ســقف معــادل ســه میلی رب

ــالی اســالمی ) 3/ 000/ 000/ 000( ــا ارزي(دالر اوراق م ــالی ی ــا تصــو) ری ــأتب ــران  یب هی وزی

ــد ــود اوراق ارزي  .منتشــر کن ــراي بازپرداخــت اصــل وس ــن اوراق ب ــالی سررســید شــده  -ای ری

ــانکی و تضــامین سررســید شــده وهمچنــین بازپرداخــت بــدهیهاي سررســید شــده  تســهیالت ب

ــی  ــق م ــت تعل ــتی نف ــاي باالدس ــل طرحه ــع متقاب ــاي بی ــاران قرارداده ــه پیمانک ــرد و ب گی

ســال از محــل صــل و ســود اوراق منتشرشــده را حــداکثر تــا پــنج شــرکتهاي مــذکور موظفنــد ا

نرفتـه ایـن بنـد بـا تأییـد وزارت نفـت و سـازمان اوراق فـروش . منابع داخلی خود تسـویه کننـد

 .باشد طلبکاران طرحها می /برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پیمانکاران 

 .شوداوراق و اسناد این تبصره مشمول مالیات نمی  -ل 

ســقف اســتفاده دولــت از اوراق موضــوع ایــن تبصــره بــراي مصــارف بودجــه عمــومی بــه  -ن 

شـده بینـی ایـن تبصـره، حـداکثر معـادل سـقف پـیش » و«استثناي اسناد تسـویه موضـوع بنـد 

باشـد و دولـت اجـازه مصـرف قـانون برنامـه ششـم توسـعه مـی ) 7(مـاده ) 4(در جدول شـماره 

 .ها را در بودجه عمومی ندارد شرکتها و شهرداري از اوراق منتشره مربوط به

ایجاد طلـب جدیـد از دولـت در صـورتی مجـاز خواهـد بـود کـه از قبـل تعهـد و تضـمین  -س 

 .آن با مبناي قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد

ــدهیهاي موضــوع بنــد  -ع  ــدهیها و مط» و«مرجــع رســیدگی و تأییــد ب ــن تبصــره و ب البــات ای

پـذیر و ارتقـاي نظـام مـالی کشـور، قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت ) 1(ماده» پ«موضوع بند 

 .شودتوسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارایی تعیین می 

ــارد  -ف  ــزار میلی ــغ ده ه ــود مبل ــی ش ــازه داده م ــت اج ــه دول ) 10/ 000/ 000/ 000/ 000(ب

اسـالمی جهــت احــداث، تکمیـل و تجهیــز فضـاهاي آموزشــی، پرورشــی و  -ریـال اوراق مــالی 

ــرورش  ــوزش و پ ــی وزارت آم ــور(ورزش ــدارس کش ــز م ــعه و تجهی ــازي، توس ــازمان نوس ) س

 .منتشر کند
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استفاده از اسناد خزانـه اسـالمی بـراي تأدیـه بـدهی ناشـی از تملـک اراضـی مربـوط بـه  -ص 

ــروژههمــان طــرح در طرحهــا و  ــی و اســتا هــاي پ ــه ششــم مل ــانون برنام ــارچوب ق نی در چه

 .توسعه و این قانون بالمانع است

 : 6تبصره 

 هـ :

ــد  - 2 ــتقرار واح ــل اس ــدي مح ــدهاي تولی ــزوده واح ــوارض ارزش اف ــات و ع ــذ مالی ــل أخ مح

 .تولیدي است

قـانون برنامـه ششـم توسـعه ) 6(مـاده » ب«بنـد ) 1(عوارض ارزش افـزوده موضـوع جـزء  - 3

در نقطـه شـهري شـهر تهـران ) ٪ 88(نسـبت هشـتاد و هشـت درصـد در شهرستان تهـران بـه 

 .شودنقاط روستایی و عشایري توزیع می ) ٪ 12(درصد  و دوازده

هــاي آب،  کلیــه واحــدهاي آموزشــی دولتــی وزارت آمــوزش و پــرورش از پرداخــت هزینــه -م 

ســقف الگــوي مصــرف طــی . معــاف هســتند) در صــورت رعایــت الگــوي مصــرف(بــرق و گــاز 

ــهدســت ــرو«، »نفــت«هــاي  ورالعملی توســط وزارتخان ــرورش«و » نی ــوزش و پ ــا » آم حــداکثر ت

 .شودماه ابالغ و اجراء می سه 

 : 7تبصره 

پـذیر و ارتقـاي قـانون رفـع موانـع تولیـد رقابـت ) 35(نمـودن مـاده در راسـتاي اجرائـی  -الف 

واریـز «اده بـه عبـارت در ایـن مـ» داري کـل کشـور واریز بـه خزانـه«نظام مالی کشور، عبارت 

اصـالح مـی » داري کـل کشـوربه حساب تمرکـز وجـوه درآمـد شـرکتهاي دولتـی نـزد خزانـه 

 .شود

) 29(قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري و مــاده ) 5(کلیــه دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده 

ــام  قــانون برنامــه ششــم توســعه از جملــه دســتگاهها و شــرکتهاي مســتلزم ذکــر یــا تصــریح ن

تهاي اصــلی تابعــه وزارت نفــت و ایــدرو و ایمیــدرو مکلفنــد کلیــه حســابهاي ریــالی ماننــد شــرک

داري کـل کشـور و نـزد بانـک مرکـزي را صـرفاً از طریـق خزانـه ) ايدرآمـدي و هزینـه (خود 

 .افتتاح کنند

ــه دریافــت ــد کلی ــاد شــده موظفن هــاي خــود را فقــط از طریــق هــا و پرداخــت  دســتگاههاي ی

نگهــداري هرگونــه حســاب توســط . نــزد بانــک مرکــزي انجــام دهنــدشــده  حســابهاي افتتــاح

ــانکی غیــر از بانــک مرکــزي در حکــم تصــرف غیرقــانونی در امــوال  دســتگاههاي مــذکور در ب

نهادهاي عمـومی غیردولتـی در رابطـه بـا آن بخـش از منـابع خـود کـه از محـل . عمومی است

 .ین تبصره هستندشود، مشمول حکم امنابع عمومی یا کمکهاي مردمی تأمین می 

 : 8تبصره 
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و  1387/ 02/ 17مــدت اجــراي آزمایشــی قــانون مالیــات بــر ارزش افــزوده مصــوب  -د 

 .شودتمدید می  1398اصالحات بعدي آن در سال 

ــاده  -ز ــوع م ــی موض ــتگاههاي اجرائ ــی از دس ــا یک ــه کارفرم ــاري ک ــامالت پیمانک ) 5(در مع

ــانون مــدیریت خــدمات کشــوري اســت، کارفرمــا موظــف  ــا هــر پرداخــت، ق اســت همزمــان ب

ــد ــه پیمانکــار پرداخــت کن ــا آن را ب ــات ارزش افــزوده متناســب ب ــا . مالی ــانی کــه کارفرم ــا زم ت

مالیــات بــر ارزش افــزوده را بــه پیمانکــار پرداخــت نکــرده باشــد، ســازمان امــور مالیــاتی کشــور 

 .حق مطالبه آن را از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وي نخواهد داشت

واردي کــه بــدهی کارفرمــا بـه پیمانکــار بــه صــورت اسـناد خزانــه اســالمی پرداخــت مــی در مـ

ــه ســازمان  شــود در صــورت درخواســت پیمانکــار، کارفرمــا موظــف اســت ایــن اوراق را عینــاً ب

سـازمان امورمالیـاتی معـادل مبلـغ اسـمی اوراق تحـویلی را از . امورمالیاتی کشـور تحویـل دهـد

. کنــدداري کـل کشـور ارائـه مـی  و اسـناد مـذکور را بــه خزانـهبـدهی مالیـاتی پیمانکـار کسـر 

داري کل کشـور موظـف اسـت معـادل مبلـغ اسـمی اسـناد خزانـه تحـویلی را بـه عنـوان خزانه 

 . وصولی مالیات منظور کند

 : 9تبصره 

  -هـ 

ــه  - 1 ــارات برنام ــق اهــداف نقشــه جــامع علمــی کشــور، کــاهش اعتب هــاي در راســتاي تحق

 .دستگاههاي اجرائی ممنوع استپژوهشی توسط 

قـانون برنامـه ششـم توسـعه مبنـی بـر حمایـت از ) 64(مـاده » ج«در راستاي اجـراي بنـد  - 2

ــژوهش ــاده  پ ــی موضــوع م ــتگاههاي اجرائ ــه دس ــامحور، کلی ــاي تقاض ــدیریت ) 5(ه ــانون م ق

ــاده  ــت م ــا رعای ــاده ) 117(خــدمات کشــوري، ب ــانون و م ــومی ) 5(آن ق ــانون محاســبات عم ق

کننـد، مکلفنـد حـداقل اسـتفاده مـی » هـاي کـاربرديپـژوهش «که از اعتبـارات برنامـه کشور 

ایــن اعتبــارات را بــا اعــالم فراخــوان در موضــوعات مــورد نیــاز خــود،  %) 10(درصــد  معـادل ده

 .ندهاي تحصیالت تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی هزینه کن نامه از طریق پایان

ــاي شاخ -و  ــور ارتق ــه منظ ــانون ب ــارات ق ــارتی اعتب ــاوري و مه ــی، فن ــی، پژوهش ــهاي علم ص

ــاطق کمترتوســعه ــراي ارتقــاي من ــات کشــور ب ــوازن از امکان ــه مصــوب  اســتفاده مت  7/ 30یافت

قابــل اختصــاص بــه دانشــگاهها و مؤسســات آمــوزش عــالی، پارکهــاي علــم و فنــاوري  1393/

 .تان نیز استاي و جهاد دانشگاهی مستقر در اسو مراکز آموزش فنی و حرفه 

قـانون برنامـه ششـم توسـعه مبنـی بـر اختصـاص ) 64(مـاده » ب«در راستاي اجـراي بنـد  -ز 

ــک  ــد ی ــه %)  1(درص ــارات هزین ــیص از اعتب ــی اي تخص ــتگاههاي اجرائ ــه دس ــه ب ــه (یافت ب

ریـزي و توسـعه بـه امـور پژوهشـی و توسـعه فنـاوري، شـوراي برنامـه ) 6و  1استثناي فصـول 

ــهاســتان مجــاز اســت  ــارات هزین ــرجمع اعتب ــاده را از س ــن م ــارات موضــوع ای اي اســتان  اعتب
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هـا و سیاســت اسـاس اولویـت کسـر کـرده و بـا همـاهنگی دسـتگاههاي اجرائـی اسـتانی و بـر 

ــازمان  ــی س ــتورالعمل ابالغ ــارچوب دس ــتان و در چه ــاي اس ــوب و نیازه ــی مص ــاي پژوهش ه

ــور  ــه کش ــه و بودج ــه(برنام ــاهنگی وزارتخان ــا هم ــه ب ــا ک ــاوري و ه ــات و فن ــوم، تحقیق ي عل

بـراي امـور پژوهشـی و توسـعه فنـاوري ) شـودبهداشت، درمان و آموزش پزشـکی تـدوین مـی 

ــین  ــی اســتانی تعی ــتگاههاي اجرائ ــه دس ــتان ب ــاد دانشــگاهی اس ــورا و جه ــده توســط آن ش ش

 .اختصاص دهد

بـه شـوراي بـار مـاه یـک  کـرد ایـن بنـد را هـر شـش دستگاههاي مذکور مکلفند نحوه هزینـه

عــالی علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و مرکــز آمــار ایــران گــزارش دهنــد و شــوراي عــالی علــوم، 

تحقیقات و فناوري موظف اسـت گـزارش سـاالنه ایـن بنـد را حـداکثر تـا پایـان مردادمـاه سـال 

همچنـین مرکـز آمـار ایـران مکلـف اسـت سـاالنه . بعد به مجلـس شـوراي اسـالمی ارائـه کنـد

 .هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کنداطالعات مربوط به 

 : 10تبصره 

ــول  -ب  ــراي اص ــه در اج ــی ک ــتگاههاي اجرائ ــین دس ــع ب ــل اخــتالف مراج ــورد آراي ح در م

قــانون اساســی و یــا در اجــراي ) 139(و یکصــد و ســی و نهــم ) 134(یکصــد و ســی و چهــارم 

ربـط از رائـی ذي قوانین و مقررات مربوط صـادر شـده اسـت چنانچـه بـه هـر دلیـل دسـتگاه اج

اجراي تصمیم مرجـع حـل اخـتالف خـودداري کنـد، بـا مسـتنکف یـا مسـتنکفین در چهـارچوب 

سـازمان برنامـه و . شـود برخـورد مـی 1372/ 9/ 7قانون رسـیدگی بـه تخلفـات اداري مصـوب 

مـاه از تـاریخ وصـول رأي گذشـته  بودجه کشور مطابق رأي مرجـع مـذکور کـه حـداکثر هجـده

ــا ــارات دســتگاه باشــد، از اعتب ــه اعتب ــغ مربوطــه را کســر و ب رات بودجــه ســنواتی دســتگاه، مبل

ــی ذي  ــع اضــافه مــی اجرائ ــدنف ــاعی . کن ــا مؤسســات انتف ــی و ی در خصــوص شــرکتهاي دولت

وابسـته بـه دولــت، اجـراي تکلیـف مــذکور از محـل حسـاب شــرکتها و مؤسسـات انتفـاعی یــاد 

 .باشد می) داري کل کشورخزانه (رایی شده نزد خزانه بر عهده وزارت امور اقتصادي و دا

 : 12تبصره 

 -ح 

قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه مجـاز بـه دریافـت ) 29(دستگاههاي مشـمول مـاده  - 1

) مــدت، بلندمــدت گــذاري کوتــاه حســاب جــاري، پشــتیبان، ســپرده(ســود از حســابهاي بــانکی 

 .مفتوح در بانکهاي دولتی و غیردولتی نیستند

یــن حکــم بانکهــاي دولتــی و غیردولتــی نیــز مجــاز بــه پرداخــت ســود بــه حســاب در اجــراي ا

. باشــنددســتگاههاي اجرائــی کــه فاقــد قــوانین و مقــررات بــراي دریافــت ســود هســتند، نمــی 

ــندوق ــادار، ص ــورس و اوراق به ــازمان ب ــی، س ــه دولت ــرکتهاي بیم ــا، ش ــگاهها و بانکه ها، دانش
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معظـم رهبـري و هـر یـک از دسـتگاههاي  مؤسسات پژوهشـی و دسـتگاههاي مـأذون از مقـام

باشـند، از شـمول اجرائی که در قوانین و مقـررات و یـا اساسـنامه مجـاز بـه دریافـت سـود مـی 

 .این حکم مستثنی هستند

ــال  - 2 ــداي س ــپرده  1398از ابت ــافتی ناشــی از س ــود دری ــتگاههايس ــاي داراي مجــوز دس  ه

هـا، نهادهـاي  بهـادار، صـندوق بـورس و اوراقهـا، سـازمان  اسـتثناي بانکهـا، بیمـهمشمول به 

عمــومی غیردولتــی و دســتگاههاي مــأذون از مقــام معظــم رهبــري بــه عنــوان درآمــد 

اختصاصـی آن دسـتگاه محسـوب و بـه حسـاب متمرکـز خزانـه وجـوه درآمـد اختصاصـی واریــز 

ــهمــی شــود  ــوانین و مقــررات مربوطــه %)  100(صــورت صــد درصــد  و ب دریافــت و مطــابق ق

ــوال . شــود خــت مــیپردا ــانونی در وجــوه و ام ــه اقــدام مغــایر ایــن حکــم تصــرف غیرق هرگون

دیـوان محاسـبات کشـور موظـف اسـت عملکـرد ایـن بنـد را هـر . شـود عمومی محسـوب مـی

 .بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کندماه یک شش 

 : 19تبصره 

 

نون الحـاق برخـی مـواد بـه قـانون تنظـیم بخشـی از قـا) 27(به منظـور اجرائـی نمـودن مـاده 

، دســتگاههاي اجرائــی مکلفنــد از محــل منــابع بودجــه کــل کشــور و )2(مقــررات مــالی دولــت 

ــی ــراي اجــراي طــرح دارای ــدات الزم را ب ــد، نیمــه  هــاي خــود تمهی ــاده جدی ــام و آم ــره تم به

ري و یـا مشـارکت بـا بخشـهاي بـرداري از طریـق انعقـاد قـرارداد واگـذابرداري و در حال بهره 

هــا بــا اولویــت بخشــهاي خصوصــی و تعــاونی هــا و دهیــاري  خصوصــی، تعــاونی و شــهرداري

 . فراهم کنند

از اعتبــارات تملــک دارایــی %)  10(درصـد  شــود تــا دهبـه دولــت اجــازه داده مـی  - 1

واریـز کنـد  550000 - 41اي ایـن قـانون را کسـر و بـه ردیـف شـماره هاي سـرمایه 

تــا بــا اعتبــار مصــوب طرحهــا و زیرطرحهــاي منــدرج در قســمت دوم پیوســت شــماره 

شـده و یـا کمـک بالعـوض، بـراي این قانون، در قالـب یارانـه سـود، وجـوه اداره ) 1(

سـهم اعتبـارات اسـتانی هـر اسـتان و شهرسـتان . قراردادهاي مـذکور اختصـاص دهـد

 .یابدبه همان استان و شهرستان اختصاص می 

تواننـد تـأمین مـالی هـا مـی هـا و دهیـاري  صوصی، تعـاونی و شـهرداريبخشهاي خ

) 3(تبصــره » الــف«موضــوع بنــد (را از طریــق روشــهایی چــون تــأمین مــالی خــارجی 

، منـابع بـانکی، بـازار سـرمایه و تسـهیالت ریـالی و ارزي صـندوق توسـعه )این قـانون

 .انجام دهند) با رعایت قوانین و مقررات موضوعه(ملی 
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) 19(تبصــــره ) 12(و ) 11(، )10(، )9(، )8(، )6(، )5(، )4(، )3(اجـــراي بنــــدهاي  - 2

کــل کشــور بـا رعایــت و اســتفاده از ظرفیــت ایــن تبصــره  1397قـانون بودجــه ســال 

 .شودتنفیذ می 

ــره دولــت مــی - 3 ــد در احــداث، توســعه و به ــرداري از حــوزه توان هــاي ســالمت،  ب

ــوع ت ــگ موض ــات و فرهن ــوزش و تحقیق ــره آم ــد ) 2(بص ــاده » ج«بن ــانون ) 3(م ق

قــانون اساســی و همچنــین در ) 44(هاي کلــی اصــل چهــل و چهــارم اجـراي سیاســت

ــت  ــا و فعالی ــاي بنگاهه ــراي طرحه ــاده اج ــه م ــروه س ــاي گ ــراي ) 2(ه ــانون اج ق

ــت ــارم  سیاس ــل و چه ــل چه ــی اص ــاي کل ــارکت ) 44(ه ــتفاده از روش مش ــا اس ب

هـاي  ا رعایـت قـانون اجـراي سیاسـتخصوصی از ظرفیـت ایـن تبصـره بـ -عمومی 

 .استفاده کند) 44(کلی اصل چهل و چهارم 

از اعتبــارات %)  10(درصــد  ریــزي و توســعه اســتان تــا ســقف ده شــوراي برنامــه - 4

اي اسـتان را بـراي طرحهـاي جدیـد اسـتانی اختصــاص هـاي سـرمایه  تملـک دارایـی

فاً از طریـق سـاز و کـار شـده صـردهد و براي طرحهاي جدیـد بـیش از سـقف تعیـین 

خریـد محصـول طرحهـاي مشـارکتی . باشـدخصوصـی مجـاز مـی  -مشارکت عمومی

ــی  ــک دارای ــارات تمل ــل اعتب ــرمایه از مح ــاي س ــه ه ــراي اي و هزین ــتان ب اي اس

 پــذیر مــی ریـزي و توســعه اســتان امکــان طرحهـاي اســتانی مصــوب شــوراي برنامــه

 .باشد

ــاي محصــول طــرح در قراردادهــاي - 5 گــذاري مشــارکت از شــمول تعرفــه  به

در صـورت تعیـین قیمـت تکلیفـی بـراي . مندرج در قـوانین و مقـررات مسـتثنی اسـت

شـده بـر مبنـاي التفـاوت قیمـت محصـول محاسـبه بهاي محصول طرح، دولـت مابـه 

شـده  بینـیالگوي مالی منضـم بـه قـرارداد و قیمـت تکلیفـی را از محـل منـابع پـیش 

ــانون بودجــه پرداخــ ــوق . کنــدت مــی در ق ــه تصــویب الگــوي مــالی ف ــد ب ــذکر بای ال

قـانون الحـاق برخـی مـواد بـه ) 27(شـده در دسـتورالعمل مـاده کارگروههاي تعریـف 

 .برسد) 2(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 

شـود نامه اجرائی این تبصـره توسـط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور تهیـه مـی آیین 

 .رسدیران می و به تصویب هیأت وز

ــرف  - 6 ــد ظ ــت بای ــتگاهها، دول ــین دس ــاهنگی ب ــی و هم ــان عمل ــاد امک ــراي ایج ب

ــاتی بلندمــدت توســعه، مشــارکت و واگــذاري طرحهــاي  مــدت ســه مــاه برنامــه عملی

ــیون  ــه کمیس ــی را ب ــس عمران ــبات مجل ــه و محاس ــه و بودج ــران و برنام ــاي عم ه

مات سـاالنه دسـتگاهها در شوراي اسالمی ارائه کند، بـه طـوري کـه مشـتمل بـر اقـدا

 هـاي احـداث و بهـره کارهـا و تعیـین مسـؤولیتهـا، گـردش  تدوین و اجراي آموزش
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برداري به منظور اسـتقرار و تکمیـل نهـائی روش مشـارکت بـه جـاي مـدیریت صـرفاً 

 .دولتی باشد

ــرح  -7 ــه ط ــات کلی ــف اســت اطالع ــت مکل ــی )پروژه(دول ــتانی و مل ــی، اس ــاي مل ه

هــاي منــدرج در ) پــروژه(ع ایــن تبصــره را بــا تقــدم زمــانی طرحشــده موضــواســتانی 

گــزارش طرحهــاي توســعه مشــارکت بخــش عمــومی بــا بخــش خصوصــی و تعــاونی 

ـــال  ـــرمایه  1398در س ـــی و س ـــاي عمران ـــک طرحه ـــامانه الکترونی ـــذاري در س گ

اطالعـات هـر طـرح یـا زیـر طـرح مـورد درخواسـت متقاضـیان . زیرساختی منتشر کند

بــراي مشــارکت یــا واگــذاري بایــد حــداکثر ) صــی یــا تعــاونیاشــخاص بخــش خصو(

 .ظرف مدت دوماه منتشر شود

 :  20تبصره 

ــی موضــوع  در اجــراي بودجــه -الــف  ــر عملکــرد، تمــامی دســتگاههاي اجرائ ــی ب ــزي مبتن ری

قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري از جملــه بانکهــا و شــرکتهاي دولتــی، مکلفنــد در ) 5( مــاده

ــه تکم 1398ســال  ــل و اســتقرار کامــل ســامانه نســبت ب ــام) سیســتم(ی  حســابداري قیمــت تم

 .شده اقدام کنند

 

شــده در بینــی مــازاد درآمــدهاي اختصاصــی دســتگاههاي اجرائــی در ســقف رقــم پــیش  -ب 

ــف  ــال  102530ردی ــه س ــانون بودج ــه  1398در ق ــه و بودج ــازمان برنام ــالغ س ــد و اب ــا تأیی ب

 .توسط همان دستگاه قابل هزینه استکشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

قــانون برنامــه ) 7(مــاده » پ«ریــزي مبتنــی بــر عملکــرد موضــوع بنــد  در اجــراي بودجــه -ج 

 :ششم توسعه

اجرائی مکلـف اسـت بـر مبنـاي تفاهمنامـه منعقـده بـا واحـد مجـري کـه  دستگاه -1

ین شـده آنهـا و تعیـین تعهـدات طـرفهـا، خـدمات و قیمـت تمـام شامل حجـم فعالیت

صــورت  حســابداري خــود بــه) سیســتم(اســت، اعتبــارات واحــد مجــري را در ســامانه 

گیــري رویــدادهاي مــالی  امکــان گــزارش اي نگهــداري کنــد کــهجداگانــه بــه گونــه 

ــه  ــري ب ــد مج ــدواح ــته باش ــود داش ــزا وج ــورت مج ــرج در . ص ــام خ ــخیص انج تش

 .چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجري خواهد بود

اي خـود براسـاس  کـرد اعتبـارات هزینـهبه دسـتگاههاي اجرائـی کـه در هزینـه  - 2

شـود بـا موافقـت کننـد، اجـازه داده مـی تفاهمنامه منعقده با واحـد مجـري اقـدام مـی 

ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، نســبت بــه جابجــایی اعتبــارات فصــول هزینــه و در 

ــت ا ــدون رعای ــان دســتگاه ب ــارات ابالغــی هم ــاده ســقف اعتب ــات م ــانون ) 79(لزام ق

 .اقدام کنند تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
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ــرفه - 4 ــت از ص ــاز اس ــی مج ــتگاه اجرائ ــویی  دس ــین ج ــل ب ــل از تفاض ــاي حاص ه

هــاي قطعــی هــاي منعقــده و هزینــه  شــده مــورد توافــق در تفاهمنامــهقیمــت تمــام 

لکــرد مطلــوب فعالیــت یــا محصــول در همــان دوره تفاهمنامــه، مشــروط بــه تأییــد عم

درصــد  توســط ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و در ســقف تخصــیص اعتبــار، پنجــاه

ــت%)  50( ــب پرداخ ــري در قال ــد مج ــان واح ــزه در کارکن ــاد انگی ــور ایج ــه منظ  را ب

ــتورالعمل  ــاس دس ــر اس ــوالت ب ــدمات و محص ــی خ ــاي کیف ــتمر و ارتق ــاي غیرمس ه

و اســتخدامی کشــور و پنجــاه هــاي برنامــه و بودجــه کشــور و اداري  ابالغــی ســازمان

ــد  ــی %)  50(درص ــک دارای ــاي تمل ــارات طرحه ــزایش اعتب ــراي اف ــر را ب ــاي دیگ ه

ــارات مصــوب اي دســتگاههاي ذي ســرمایه  ــر ســقف تخصــیص اعتب ــازاد ب ــط و م رب

قـانون برنامـه و بودجـه کشـور، هزینـه ) 30(کمیته تخصیص اعتبـارات موضـوع مـاده 

 .کند

ــه  - 5 ــراي بودج ــزي مدر اج ــایف و ری ــق وظ ــور تحق ــه منظ ــرد و ب ــر عملک ــی ب بتن

اهداف دسـتگاههاي اجرائـی، دسـتگاه اجرائـی مجـاز اسـت، عنـوان، سـنجه عملکـرد، 

هـاي مصـوب منـدرج در پیوسـت  هـاي ذیـل برنامـهشـده فعالیتمقدار و قیمت تمـام 

اي آن برنامــه  ایــن قــانون را مشــروط بــه آنکـه در جمــع اعتبــارات هزینــه) 4(شـماره 

ــا پیشــنهاد بــاالترین مقــام %) 30(درصــد ایجــاد نشــود، حــداکثر تــا ســی  تغییــري ، ب

دســتگاه اجرائــی و تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، در ســقف اعتبــار مصــوب 

 .همان برنامه، اصالح کند

نامــه اجرائــی ایــن بنــد، بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداري و آیــین 

ــه مــی اســتخدامی کشــور و  ــی تهی ــور اقتصــادي و دارای ــأت وزارت ام ــه تصــویب هی ــود و ب ش

 .رسد وزیران می

ــا رعایــت احکــام ) 25(دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده  -د ــانون برنامــه ششــم توســعه ب ق

از وظـایف ایـن مـاده از طریـق واگـذاري %)  10(درصـد این ماده، مکلف بـه تـأمین حـداقل ده 

ین ایجــاد هرگونــه واحــد اداري یــا عملیــاتی جدیــد بــراي همچنــ. باشــند و خریــد خــدمات مــی

الـذکر ممنـوع اسـت و تـأمین خـدمات مـورد نیـاز از طریـق انجام وظـایف موضـوع مـاده فـوق 

 .پذیر است شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان بینیسازوکار پیش 

  -هـ 

ــه صورتحســاب دریافــت و پرداخــت موضــوع - 1 ــه و ارائ ــواد  آخــرین مهلــت تهی ) 99(، )95(م

ــود قــانون محاســبات عمــومی کشــور تــا پایــان اردیبهشــت) 100(و  . مــاه ســال بعــد خواهــد ب

ــاده  ــوع م ــی موض ــرکتهاي دولت ــالی ش ــورتهاي م ــال ص ــومی ) 98(ارس ــبات عم ــانون محاس ق
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کشـور نیــز بالفاصـله پــس از تهیـه بــه همـراه گــواهی هیـأت مــدیره یـا هیــأت عامـل حســب 

 .ردادماه سال بعد الزامی استمورد، حداکثر تا پایان خ

قــانون الحــاق برخــی ) 26(مــاده ) 1(آخــرین مهلــت ارائــه صــورتهاي مــالی، موضــوع بنــد  - 2

، تـا پایـان تیرمـاه سـال بعـد خواهـد )2(مواد به قـانون تنظـیم بخشـی از مقـررات مـالی دولـت 

 .بود

کشــور، کــل  1398وزارت امــور اقتصــادي و دارایــی، صورتحســاب عملکــرد بودجــه ســال  - 3

قــانون محاســبات عمــومی کشــور را حــداکثر تــا پایــان شــهریورماه ســال ) 103(موضــوع مــاده 

 .کندربط ارسال می بعد به مبادي ذي 

 : 21تبصره 

قـانون برنامـه ششـم توسـعه، سـازمان برنامـه و ) 26(مـاده » الـف«بنـد ) 2(در اجراي جزء  -د 

مـد اسـتانی نسـبت بـه اعتبـار مصـوب ماهـه مـازاد درآ بودجه کشور مکلف است در مقـاطع سـه

 .هر استان را در همان استان هزینه کند

 تبصره هاي اموال دولتی

ــره  ــف تبص ــد ال ــمت دوم بن ــی و  : 2قس ــهاي خصوص ــه بخش ــت ب ــدهی دول ب

ــاونی و نهادهــاي عمــومی غیردولتــی از محــل واگــذاري امــوال و دارایــی  ــه تع هــاي متعلــق ب

ثناي مـوارد مصـادیق منـدرج در اصـل هشـتاد و دولت و مؤسسـات و شـرکتهاي دولتـی بـه اسـت

ــوم  ــت) 83(س ــراي سیاس ــانون اج ــوع ق ــذاري موض ــمول واگ ــی و مش ــانون اساس ــی ق هاي کل

ــل ــل چه ــارم  اص ــوب ) 44(و چه ــی مص ــانون اساس ــات 1387/ 3/ 25ق ــالحات و الحاق ــا اص ب

 .این قانون قابل پرداخت است) 18(بعدي از طریق جدول شماره 

قـانون برنامـه پنجسـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، ) 12(راي مـاده در اجـ : 2بند و تبصره 

ــران مصــوب  ــانون  1395/ 12/ 14اجتمــاعی و فرهنگــی جمهــوري اســالمی ای ــت ق ــا رعای و ب

قــانون اساســی، دولــت مکلــف اســت ) 44(هــاي کلــی اصــل چهــل و چهــارم اجــراي سیاســت 

ی لشــکري و هــاي بازنشســتگ جهــت رد بــدهی خــود بــه ســازمان تــأمین اجتمــاعی و صــندوق

» و«بنــد ) 2 - 1(کشــوري و صــندوق بازنشســتگی فــوالد پــس از اقــدام الزم در اجــراي جــزء 

 000/ 000(ایــن قــانون، نســبت بــه تأدیــه بــدهیها در ســقف پانصــد هــزار میلیــارد ) 5(تبصــره 

ــرق مختلــف از جملــه ) 500/ 000/ 000/ ــزء مــذکور، از ط ــاب عملکــرد ج ــال بــا احتس ری

 :روشهاي زیر اقدام کند

اي مهــم در هــاي ســرمایه هــا و زیــر طرحهــاي تملــک دارایــی واگــذاري طــرح  - 3

 دست اجراي کشور
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هــاي ســازمانی دولتــی کــه بایــد مطــابق قــوانین و مقــررات بــه واگــذاري خانــه  - 4

 .فروش برسد

 .مسؤولیت اجراي این بند بر عهده وزیر اموراقتصادي و دارایی است

ارت امـور اقتصـادي و دارایـی اجـازه داده بـه وز : 5قسمت چهـارم بنـد م تبصـره 

عنـوان پشـتوانه انتشـار اوراق مـالی اسـالمی  هـا و مطالبـات دولـت بـه شود رأساً از دارایـیمی 

ضـوابط . موضوع این تبصره بـدون رعایـت تشـریفات قـانونی مربـوط بـه بـورس اسـتفاده کنـد

 .رسدیأت وزیـران می و معیار و نحوه اجراء به پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب ه

ــره  ــد م تبص ــی وزارت آمــوزش و پــرورش از  : 6بن ــدهاي آموزشــی دولت کلیــه واح

ــه ــرق و گــاز  پرداخــت هزین . معــاف هســتند) در صــورت رعایــت الگــوي مصــرف(هــاي آب، ب

ــه ــط وزارتخان ــتورالعملی توس ــی دس ــرف ط ــوي مص ــقف الگ ــاي  س ــت«ه ــرو«، »نف و » نی

 .شودابالغ و اجراء می  ماهحداکثر تا سه » آموزش و پرورش«

 : 9تبصره 

بــه دانشـگاهها، مؤسســات آموزشــی و پژوهشـی و پارکهــاي علـم و فنــاوري اجــازه داده  -الـف 

 1397شـود بـا تصـویب هیأتهـاي امنـاي خـود تـا سـقف عملکـرد درآمـد اختصاصـی سـال  می

و در  نســبت بــه أخــذ تســهیالت از بانکهــا از محــل توثیــق امــوال در اختیــار خــود اقــدام کننــد

ــی ــک دارای ــاي تمل ــل طرحه ــت تکمی ــرمایه  جه ــاي س ــداث ه ــت اح ــا اولوی ــود و ب اي خ

قـانون برنامــه ششـم توسـعه اســتفاده و ) 103(مـاده » پ«خوابگاههـاي متـأهلین موضـوع بنــد 

هـاي رفـاه صـندوق . نسبت به بازپرداخت اقسـاط از محـل درآمـد اختصاصـی خـود اقـدام کننـد

ــیش  ــه پ ــد نســبت ب ــت دانشــجویان مکلفن ــار الزم در فعالی ــی اعتب ــه بین ــود ب ــاي خ منظــور ه

 .پرداخت یارانه سود و کارمزد احداث خوابگاههاي متأهلین اقدام کنند

ســازي منظــور سـاماندهی و بهینـه شـود بـه بـه وزارت آمـوزش و پـرورش اجــازه داده مـی  -د 

ــ ــا رعای ــود و ب ــی خ ــی و تربیت ــی، ورزش ــاهاي آموزش ــالك و فض ــی از ام ــاربري بخش ت ک

. بـرداري از آنهـا اقـدام کنـدمالحظات آموزشی و تربیتی، نسـبت بـه احـداث، بازسـازي و بهـره 

تغییــر کــاربري موضــوع ایــن بنــد بــه پیشــنهاد شــوراي آمــوزش و پــرورش اســتان و تصــویب 

 22قــانون تأســیس شــوراي عــالی شهرســازي و معمــاري ایــران مصــوب ) 5(کمیســیون مــاده 

گیــرد و از پرداخــت کلیــه  ت بعــدي آن صــورت مــیبــا اصــالحات و الحاقــا 1351/ 12/

بــرداري، احــداث،  عــوارض شــامل تغییــر کــاربري، نقــل و انتقــال امــالك، أخــذ گــواهی بهــره

 .باشدتخریب، بازسازي و سایر عوارض شهرداري معاف می 

ــال  -ك  ــد در س ــل مجازن ــاي عام ــارد  1398بانکه ــزار میلی ــل ه ــغ چه  000/ 000/ 000(مبل

تسـهیالت از محـل منـابع در اختیـار بـراي خریـد تجهیـزات صـرفاً تخصصـی ریال  )40/ 000/
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ــه ــاي دانشــگاهها و مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی و  و ب ــانی آزمایشــگاهها و کارگاهه روزرس

ــه ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــی و مراک ــی و غیردولت ــم از دولت ــاوري اع ــاس  فن ــی براس اي دولت

ــه ــورد توافــق وزارتخان ــا و ســازمان فهرســت م ــه و بودجــه  يهــاي ذ ه ــط و ســازمان برنام رب

ــد ــت کنن ــار پرداخ ــوال در اختی ــق ام ــا از محــل توثی ــاي آنه ــأت امن ــویب هی ــا تص . کشــور و ب

الـذکر بـوده و پـس تضمین این تسهیالت پـس از تصـویب هیـأت امنـا بـر عهـده مراکـز فـوق 

ر از تـنفس دوســاله از محــل درآمــد اختصاصـی آنهــا و متناســب بــا میـزان دریــافتی و مبتنــی بــ

 .شودزمانبندي مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می 

تجهیزات تخصصی آزمایشگاههاي تحقیقاتی موضـوع ایـن بنـد کـه فقـط حسـب مـورد بنـا بـه 

ــاوري رئــیس  ــه تخصصــی مربوطــه مشــابه اعــالم معاونــت علمــی و فن ــا وزارتخان ــور و ی جمه

 .شودداخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین می 

ی ایـن بنـد بـه پیشـنهاد سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور و بـا همکـاري بانـک نامه اجرائآیین 

ــه  هــاي علــوم، تحقیقــات و فنــاوري و بهداشــت، مرکــزي جمهــوري اســالمی ایــران، وزارتخان

 .درمان و آموزش پزشکی، پس از ابالغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ــ -ع  ــوزش و پ ــرم وزارت آم ــاز مب ــه نی ــه ب ــا توج ــی و ب ــه فضــاهاي آموزشــی، پرورش رورش ب

کلیــه دســتگاههاي اجرائــی کــه  1398آمــوزان، از ابتــداي ســال ورزشــی بــراي اســتفاده دانــش 

مـاه  باشـند مکلفنـد ظـرف مـدت شـشمستقر در فضاهاي مربـوط بـه آمـوزش و پـرورش مـی 

ــرورش  ــوزش و پ ــه وزارت آم ــل آن ب ــذکور و تحوی ــاهاي م ــاختمان فض ــه س ــه تخلی نســبت ب

 .کننداقدام 

هــایی کــه توســط اشــخاص حقیقــی و حقــوقی بــه  وجــوه و هزینــه : 10بنــد د تبصــره 

ــاریخی،  ــاي ت ــداري از بناه ــت و نگه ــز فضــاها، حفاظــت، مرم ــل ،تجهی ــداث، تکمی ــور اح منظ

هـاي علمیـه پرداخـت مـی شـود، بـا تأییـد سـازمان میـراث فرهنگـی،  فرهنگی، مساجد و حوزه

ــا ــازمان اوق ــگري، س ــتی و گردش ــوزهصــنایع دس ــالی ح ــوراي ع ــه و ش ــور خیری ــاي  ف و ام ه

 .شودهاي قابل قبول مالیاتی تلقی می  به عنوان هزینه) موردحسب (علمیه 

 : 12تبصره 

هـاي غیرمنقـول مـازاد در اختیـار خـود بــه دسـتگاههاي اجرائـی مجازنـد امـوال و دارایـی  -ب 

قـانون اساسـی و امـوال ) 83(استثناي انفـال و مـوارد مصـداق منـدرج در اصـل هشـتاد و سـوم 

ــانون اجــراي سیاســت ــذاري موضــوع ق ــی اصــل چهــل هــاي  مشــمول واگ ) 44(و چهــارم کل

قانون اساسی را با رعایـت قـوانین و مقـررات مربوطـه بـه فـروش رسـانند و بـه درآمـد عمـومی 

منـابع حاصـله جهـت بازخریـد کارکنـان مـازاد رسـمی  .کشـور واریـز کننـد داري کلنزد خزانه 

ــانو غیر ــاداش پای ــا  رســمی، پرداخــت پ ــانون، بازخریــد ی ــرادي کــه براســاس ق ــه اف خــدمت ب
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ــی  ــته م ــف بازنشس ــار ردی ــل اعتب ــان از مح ــی کارکن ــده مرخص ــوند و مان  530000 - 29ش

برنامـه و «هـاي  نامـه اجرائـی کـه توسـط سـازمان ایـن قـانون مطـابق آیـین) 9(جدول شماره 

ــور ــه کش ــور«و » بودج ــتخدامی کش ــی«و  »اداري و اس ــادي و دارای ــور اقتص ــه » وزارت ام تهی

اجـراي حکـم ایـن بنـد بـر . یابـد رسـد، تخصـیص مـیتصویب هیأت وزیران می شود و به می 

شـمول ایـن حکـم در مـورد دسـتگاههاي زیـر نظـر . عهده وزیر امور اقتصـادي و دارایـی اسـت

 .مقام معظم رهبري منوط به اذن ایشان است

ــد -د  ــا اح ــل ی ــور تکمی ــه منظ ــتان اث مجتمعب ــاي اداري شهرس ــد ه ــتانداران موظفن ــا، اس ه

ــاختمان  ــروش س ــنهاد ف ــتان پیش ــتقر در شهرس ــی مس ــتگاههاي اجرائ ــی دس ــاي ملک ــاي ه ه

قــانون اساســی بــا ) 83(اسـتان را بــه اســتثناي انفــال و مــوارد منــدرج در اصـل هشــتاد و ســوم 

ه اسـتان ارائـه و پــس از ریــزي و توسـعرعایـت قـوانین و مقـررات مربوطــه بـه شـوراي برنامـه 

ایـن قـانون نـزد خزانـه  210201تصویب و فروش، درآمد حاصـل را بـه ردیـف درآمـد عمـومی 

ــا . کشــور واریــز کننــد داري کــل درآمــد حاصــله پــس از مبادلــه موافقتنامــه، صــرف تکمیــل ی

شـمول ایـن حکـم درمـورد دسـتگاههاي . شـود ها مـیاحداث مجتمـع اداري همـان شهرسـتان

 .قام معظم رهبري منوط به اذن ایشان استزیر نظر م

  -هـ 

ــور ) 10(مــاده » پ«در اجــراي بنــد  - 1 ــه وزارت ام ــه پنجســاله ششــم توســعه، ب ــانون برنام ق

شـود بـا همـاهنگی سـازمان ثبـت اسـناد و امـالك کشـور، اقتصادي و دارایـی اجـازه داده مـی 

ام کنــد و نســبت بــه محــور نمــودن اطالعــات امــوال غیرمنقــول دولتــی اقــدنســبت بــه مکــان 

ــازي دارایی ــارد مولدس ــزار میلی ــت ه ــقف بیس ــا س ــت ت ــاي دول ) 20/ 000/ 000/ 000/ 000(ه

) اعـم از اجـاره بلندمـدت، صـکوك اجـاره، تـرهین و توثیـق(ریال با اسـتفاده از ابزارهـاي مـالی 

امــوال غیرمنقــول مــازاد بــر نیــاز دســتگاههاي اجرائــی بــه اســتثناي انفــال و مــوارد منــدرج در 

ها، بخشـی از سـاختمان(صـورت کلـی یـا جزئـی  قـانون اساسـی بـه) 83(اصل هشـتاد و سـوم 

بـدون رعایــت تشـریفات مربــوط بـه تصــویب هیـأت وزیــران ) فضـاها و اراضــی و سـایر امــوال

قــانون محاســبات عمــومی کشــور بــا تشــخیص و موافقــت وزیــر امــور ) 115(منــدرج در مــاده 

 .واریز کند 210220را به ردیف درآمدي  اقتصادي و دارایی اقدام و وجوه حاصل

ــی اجــازه داده مــی - 2 ــور اقتصــادي و دارای ــه وزارت ام ــزار و پانصــد  ب ــه ه ــا ســقف ن شــود ت

هــاي منقــول و غیرمنقـــول  ریــال از امــوال و دارایـــی) 9/ 500/ 000/ 000/ 000(میلیــارد 

قـانون اساسـی را  )83(مازاد دولت بـه اسـتثناي انفـال و مـوارد منـدرج در اصـل هشـتاد و سـوم 

ــاده  ــدرج در م ــران من ــأت وزی ــه تصــویب هی ــوط ب ــت تشــریفات مرب ــدون رعای ــانون ) 115(ب ق

محاسـبات عمـومی کشـور بـا رعایـت قـوانین و مقـررات از طریـق مزایـده عمـومی بـه فـروش 

 . واریز کند 210221رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدي 
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هــا مجازنــد تــا پــنج ریــزي شهرســتان  برنامــههــا و کمیتــه  شــوراي برنامــه ریــزي اســتان -و

ــارات تملــک دارایــی %)  5(درصــد  ــل،  هــاي ســرمایهاز اعتب ــراي احــداث، تکمی اي اســتان را ب

 .ها هزینه کنندهاي انتظامی با اولویت پاسگاهها و کالنتري  بازسازي و تجهیز رده

 تبصره هاي اداري استخدامی

 : 2بند ط تبصره 

ــ - 2 ــا بــه منظــور تقوی ت نظــام مــدیریت، ســازمان اداري و اســتخدامی کشــور مکلــف اســت ب

ــتورالعمل  ــی، دس ــادي و دارای ــور اقتص ــور و وزارت ام ــه کش ــه و بودج ــازمان برنام ــاري س همک

ــرکتهاي  ــأت مــدیره ش ــل و اعضــاي هی ــدیران عام ــه م شــرایط احــراز پســتهاي مــدیریتی کلی

ینـدگی صـاحب سـهم در شـرکتها دولتی و وابسته بـه دولـت و شـرکتها و افـرادي را کـه بـه نما

شـوند را بـا رعایـت قـوانین مربوطـه حـداکثر تـا پایـان به عنوان عضو هیأت مدیره معرفی مـی 

مـاه بعـد دسـتگاههاي مـذکور موظفنـد ظـرف مـدت سـه . تهیه و ابـالغ کنـد 1398تیرماه سال 

لعمل را از ابالغ ایـن دسـتورالعمل، جـایگزین کلیـه افـرادي کـه شـرایط منـدرج در ایـن دسـتورا

 . ندارند، تعیین کنند

 

قـانون محاسـبات عمـومی کشــور ) 4(تمـامی شـرکتهاي دولتـی و مؤسسـات موضـوع مـاده  -3

ــیش از پنجــاه 1366/ 6/ 1مصــوب  ســرمایه و ســهام %)  50(درصــد  و ســایر شــرکتهایی کــه ب

ته هـا، مؤسسـات دولتـی و شـرکتهاي دولتـی تعلـق داشـ آنها منفـرداً یـا مشـترکاً بـه وزارتخانـه

باشد و همچنـین شـرکتها و مؤسسـات دولتـی کـه شـمول قـوانین و مقـررات عمـومی بـه آنهـا 

مســتلزم ذکــر یــا تصــریح نــام اســت از جملــه شــرکت ملــی نفــت ایــران و شــرکتهاي تابعــه و 

ــران،  ــه وزارت نفــت و شــرکتهاي تابعــه آنهــا، بانــک مرکــزي جمهــوري اســالمی ای وابســته ب

ــرا ــازي ســازمان گســترش و نوســازي صــنایع ای ــه، ســازمان توســعه و نوس ن و شــرکتهاي تابع

 :معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهاي تابعه مکلفند

ــه از  - 3 - 4 ــتفاده بهین ــی و اس ــرکتهاي دولت ــره وري در ش ــزایش به ــتاي اف در راس

سرمایه هـا و نقـدینگی توسـط مـدیریت شـرکتهاي دولتـی، پرداخـت هرگونـه پـاداش 

بــا  1398و مــدیرعامل شــرکتهاي دولتــی در ســال ســاالنه بــه اعضــاي هیــأت مــدیره 

قــانون الحــاق برخــی مــواد بــه قــانون تنظــیم بخشــی از مقــررات ) 84(رعایــت مــاده 

افــزایش ســود، کــاهش زیــان (وري  ، صــرفاً براســاس افــزایش بهــره)2(مــالی دولــت 

ــدهیها اعــم از بازپرداخــت  انباشــته، افــزایش دارایــی هــاي جــاري و ثابــت، کــاهش ب

مـی باشـد در غیـر ایـن صـورت، هرگونـه پرداخـت پـاداش ) ایر بـدهیهاتسهیالت و س

ــوه و  ــانونی در وج ــرف غیرق ــم تص ــدیرعامل، در حک ــدیره و م ــأت م ــاي هی ــه اعض ب
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در مـوارد اسـتثناء کـه هرگونـه کـاهش یـا افـزایش . اموال دولتی محسـوب مـی شـود

سـازمان  موارد فوق خارج از اختیـارات هیـأت مـدیره و مـدیرعامل باشـد، بعـد از تأییـد

برنامـه و بودجــه کشــور، پرداخــت پــاداش در چهـارچوب قــوانین مربــوط امکــان پــذیر 

 .می باشد

دولت مکلف اسـت حـداکثر ظـرف مـدت یـک مـاه از زمـان ابـالغ ایـن قـانون نسـبت بـه  - 6

ــدیره موظــف و  ــأت م ــل و اعضــاي هی ــدیران عام ــاي م ــالغ و اعــالم حقــوق و مزای تعیــین، اب

وابسـته بـه نهادهـاي عمـومی در سـه سـطح کوچـک، متوسـط غیرموظف شـرکتهاي دولتـی و 

ــوب را از  ــاي مص ــوق و مزای ــد حق ــمول موظفن ــرکتهاي مش ــه ش ــد و کلی ــدام کن ــزرگ اق و ب

تخلـف از ایـن بنـد در حکـم تصـرف غیرقـانونی . مطـابق آن پرداخـت کننـد 1398ابتداي سال 

 .در اموال عمومی است

 تصــادي و دارایــی بــا همکــاري وزارتخانــهنامــه اجرائــی ایــن بنــد توســط وزارت امــور اقآیــین 

ــرو«و » نفــت«هــاي  ــه مــی» نی ــه تصــویب  و ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور تهی شــود و ب

 .هیأت وزیران می رسد

ــوع مــاده  - 9 ــان مقامــات موض ــویت همزم ــدمات کشــوري ) 71(عض ــانون مــدیریت خ ق

ــوب ــاده 1386/ 7/ 8 مص ــوع م ــی موض ــتگاههاي اجرائ ــدیران دس ــان و م ــانون ) 5( و معاون ق

قـانون محاســبات عمـومی کشــور و همچنـین کارکنــان ) 5(مـدیریت خــدمات کشـوري و مــاده 

هــاي  شــاغل در کلیــه پســتهاي مــدیریتی و کارشناســی در مــدیریت عــاملی و ســایر مســؤولیت

 اجرائـی و عضــویت هیـأت مــدیره شـرکتهاي دولتــی و نهادهـاي عمــومی غیردولتـی و ســازمان

ــ ــه خ ــر مجموع ــم از زی ــا، اع ــته ــوع اس ــتگاهها ممن ــایر دس ــه س ــوان . ود و زیرمجموع دی

محاسبات و سازمان بازرسـی کـل کشـور مسـؤولیت بررسـی و نظـارت بـر اجـراي ایـن حکـم و 

 .هاي قانونی مربوطه را دارند پیگیري

 : 6تبصره 

ــانون مالیــات) 84(ســقف معافیــت مالیــاتی موضــوع مــاده  -الــف   4هــاي مســتقیم مصــوب  ق

ــال 1366/ 12/ ــال و اص ــد و ســی میلیــون  1398حات بعــدي آن در س ســاالنه مبلــغ سیص

ــی ) 330/ 000/ 000( ــین م ــال تعی ــودری ــی و . ش ــان دولت ــد کارکن ــل درآم ــر ک ــات ب ــرخ مالی ن

ــوق العــاده  ــاي ف ــه اســتثناي تبصــره(غیردولتــی اعــم از حقــوق و مزای ــاده ) 2(و ) 1(هــاي  ب م

ــات ) 86( ــانون مالی ــدي آن وق ــالحات بع ــتقیم و اص ــاي مس ــاده  ه ــت م ــا رعای ــانون ) 5(ب ق

ــاره  ــالح پ ــوب اص ــی مص ــأت علم ــاي هی ــه اعض ــوط ب ــررات مرب ــا  1368/ 12/ 16اي از مق ب

و کارانـه مـازاد بـر مبلـغ مـذکور تـا یـک و نـیم برابـر آن مشـمول ) اصالحات و الحاقات بعـدي

ن و نســبت بــه مــازاد یــک و نــیم برابــر تــا دو و نــیم برابــر آ) ٪ 10(درصــد  مالیــات ســاالنه ده

و نسـبت بـه مـازاد دو و نـیم برابـر تـا چهـار برابـر ) ٪ 15(درصـد مشمول مالیات ساالنه پـانزده 
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برابـر  و نسـبت بـه مـازاد چهـار برابـر تـا شـش) ٪ 20(درصـد آن مشمول مالیات ساالنه بیست 

درصـد و نسـبت بـه مـازاد شـش برابـر سـی و پـنج ) ٪ 25(درصـد مشمول مالیات بیست و پنج 

ــی ) ٪ 35( ــدم ــواد . باش ــوع م ــخاص موض ــاتی اش ــت مالی ــزان معافی ــانون ) 101(و ) 57(می ق

ــات  ــون مالی ــت میلی ــاه و هش ــت و پنج ــغ دویس ــاالنه مبل ــتقیم س ــاي مس ) 258/ 000/ 000(ه

 .شودریال تعیین می 

 قـانون احکـام دائمـی برنامـه) 32(مـاده » پ«بنـد ) 1(مـتن زیـر بـه جـزء :  هقسمت اول بنـد 

هـاي غیربرخـوردار از  شاخصـهاي منـاطق و شهرسـتان" :شـودافه مـی هاي توسعه کشـور اضـ

ــا پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــه تصــویب هیــأت  اشــتغال موضــوع ایــن جــزء ب

 ."رسدوزیران می 

کلیه مراکز درمـانی اعـم از دولتـی، خصوصـی، وابسـته بـه نهادهـاي عمـومی غیردولتـی،  -ك 

الزحمـه یــا از حـق ) ٪ 10(هاي دولتـی مکلفنـد ده درصـد هـا و شـرکت نیروهـاي مسـلح، خیریـه

هـاي ارسـالی بـه العمـل پزشـکی پزشـکان را کـه بـه موجـب دریافـت وجـه صورتحسـاب حق 

شـود بـه عنـوان علـی الحسـاب مالیـات کسـر  ها و یـا نقـداً از طـرف بیمـار پرداخـت مـی بیمه

ورتحســاب بــه حســاب کننــد و بــه نــام پزشــک مربــوط تــا پایــان مــاه بعــد از وصــول مبلــغ ص

ــد ــز کنن ــور واری ــاتی کش ــور مالی ــازمان ام ــی . س ــات عل ــه مالی ــامل کلی ــد ش ــن بن ــاب ای الحس

ایـن تبصـره پرداخـت و » الـف«پرداختهایی که بـه عنـوان درآمـد حقـوق و کارانـه مطـابق بنـد 

 .شود، نخواهد بودمالیات آن کسر می 

 : 11تبصره 

ــاده  -ج  ــراي م ــ) 110(در اج ــه شش ــانون برنام ــعه، ق ــک م توس ــد کم ــلح مکلفن ــاي مس نیروه

هـاي سـازمانی را از حقـوق ماهانـه آنـان کسـر و بــه  هزینـه مسـکن کارکنـان سـاکن در خانـه

ایـن قـانون واریـز ) 5(جـدول شـماره  160184کشـور موضـوع ردیـف داري کـل حساب خزانه 

هـاي  دولـت مکلـف اسـت وجـوه واریـزي را در ردیفهـاي نیروهـاي مسـلح بـراي هزینـه .کنند

 .هاي سازمانی اختصاص دهد تعمیر و نگهداري خانه

ــانون شــوراهاي حــل اخــتالف مصــوب ) 23(در اجـــراي مــاده  -ح  ــه مرکــز  1394/ 9/ 19ق ب

شـود نسـبت بـه پرداخـت حـق بیمـه  امور شوراهاي حل اخـتالف قـوه قضـائیه اجـازه داده مـی

و اعضـاي شـوراهاي حـل  کارکنـان 1391لغایـت  1387قانونی معـوق سـهم کارفرمـا سـالهاي 

اختالف داراي مجوز سراسـر کشـور بـر اسـاس قـوانین و مقـررات سـازمان تـأمین اجتمـاعی در 

%)  7(درصـد حـق بیمـه سـهم کارکنـان بـه مأخـذ هفـت . خصوص مأخذ حق بیمه اقـدام کنـد

 .شودتوسط خود این افراد پرداخت می 

 : 12تبصره 
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 -الف 

ــف ح - 1 ــاي مختل ــوق گروهه ــزایش حق ــوق اف ــان ق ــی، کارکن ــأت علم ــل هی ــر از قبی بگی

گیـرد طـور جداگانـه توسـط دولـت در ایـن قـانون انجـام مـی کشوري و لشکري و قضـات بـه 

قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري در حکـم ) 78(نحـوي کـه تفـاوت تطبیـق موضـوع مـاده  به

 .حقوق، بدون تغییر باقی بماند

خـدمت و بخشـی از هزینــه  اداش پایــانخـدمت موضــوع قـانون پرداخـت پـپـاداش پایـان  - 2

بـا اصــالحات و الحاقــات بعــدي آن  1375/ 2/ 26هـاي ضــروري بــه کارکنـان دولــت مصــوب 

ــی و پاداش ــتگاههاي اجرائ ــه دس ــان کلی ــدیران و کارکن ــا، م ــات، رؤس ــه مقام ــابه ب ــاي مش ه

ــاده  ــوع م ــاي ) 29(موض ــات، نیروه ــین وزارت اطالع ــعه و همچن ــم توس ــه شش ــانون برنام ق

و سـازمان انـرژي اتمـی حـداکثر معـادل هفـت برابـر حـداقل حقـوق و مزایـاي موضـوع مسلح 

ســال قــانون مــدیریت خــدمات کشــوري در ازاي هــر ســال خــدمت تــا ســقف ســی ) 76(مــاده 

ــرار مــی  ــه مــالك محاســبه ق ــه از لحــاظ بازنشســتگی و وظیف ــود ک ــردخواهــد ب ــه . گی هرگون

و عنــاوین مشــابه در حکــم تصــرف  پرداخــت خــارج از ضــوابط ایــن قــانون تحــت ایــن عنــوان

 .غیرقانونی در اموال عمومی است

 

هـاي غیرمنقـول مـازاد در اختیـار خـود بــه دسـتگاههاي اجرائـی مجازنـد امـوال و دارایـی  -ب 

قـانون اساسـی و امـوال ) 83(استثناي انفـال و مـوارد مصـداق منـدرج در اصـل هشـتاد و سـوم 

ــانون اجــراي سیاســت ــذاري موضــوع ق ــی اصــل چهــل هــاي  مشــمول واگ ) 44(و چهــارم کل

قانون اساسی را با رعایـت قـوانین و مقـررات مربوطـه بـه فـروش رسـانند و بـه درآمـد عمـومی 

منـابع حاصـله جهـت بازخریـد کارکنـان مـازاد رسـمی  .کشـور واریـز کننـد داري کلنزد خزانه 

ــان ــاداش پای ــانون، با و غیررســمی، پرداخــت پ ــرادي کــه براســاس ق ــه اف ــا خــدمت ب زخریــد ی

ــی  ــته م ــف بازنشس ــار ردی ــل اعتب ــان از مح ــی کارکن ــده مرخص ــوند و مان  530000 - 29ش

برنامـه و «هـاي  نامـه اجرائـی کـه توسـط سـازمان ایـن قـانون مطـابق آیـین) 9(جدول شماره 

ــور ــه کش ــور«و » بودج ــتخدامی کش ــی«و » اداري و اس ــادي و دارای ــور اقتص ــه » وزارت ام تهی

اجـراي حکـم ایـن بنـد بـر . یابـد رسـد، تخصـیص مـیأت وزیران می تصویب هیشود و به می 

شـمول ایـن حکـم در مـورد دسـتگاههاي زیـر نظـر . عهده وزیر امور اقتصـادي و دارایـی اسـت

 .مقام معظم رهبري منوط به اذن ایشان است

ایـن قـانون را بــراي ) 9(جـدول شـماره  550000 - 22دولـت مکلـف اسـت اعتبـار ردیــف  -ج 

سـازي حقـوق بازنشسـتگان تحـت پوشـش صـندوق بازنشسـتگی کشـوري  متناسـبافـزایش و 

ماهانـه آنهـا کمتـر  و سازمان تأمین اجتماعی نیروهـاي مسـلح بـا اولویـت کسـانی کـه دریـافتی

نامـه اجرائـی کـه باشـد، بـر اسـاس آیـین ریـال مـی ) 25/ 000/ 000(میلیـون  از بیست و پـنج
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شـود و ربـط تهیـه مـی  همکـاري دسـتگاههاي ذي توسط سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور بـا

 .رسد، اختصاص دهد به تصویب هیأت وزیران می

صــندوق بازنشســتگی کشــوري و ســازمان تــأمین اجتمــاعی نیروهــاي مســلح مکلفنــد افــزایش 

ــاریخ بازنشســتگان ذي  1398احکــام حقــوقی ســال   1نفــع ناشــی از اجــراي ایــن حکــم را از ت

 .اعمال کنند 1398/ 1/

ــاده  -ز  ــات موضــوع م ــه مقام ــهیالت ب ــه تس ــدمات ) 71(پرداخــت هرگون ــدیریت خ ــانون م ق

ــی  ــتگاههاي اجرائ ــدیران دس ــأت مــدیره شــرکتها و م ــل و اعضــاي هی ــدیران عام کشــوري، م

قــانون برنامــه پنجســاله ششــم توســعه از محــل اعتبــارات، منــابع داخلــی و ) 29(موضــوع مــاده 

ربــط باشــد و از ســایر کارکنــان دســتگاه ذي درآمــدهاي اختصاصــی هــر دســتگاه بایــد هماننــد 

تخلـف از مفـاد ایـن بنـد در . رسانی دستگاه بـه اطـالع عمـوم مـردم برسـد طریق پایگاه اطالع

ــرر در  ــازات مق ــه مج ــب آن ب ــومی محســوب و مرتک ــوال عم ــانونی در ام ــرف غیرق ــم تص حک

مصـوب ) نـدهتعزیـرات و مجازاتهـاي بازدار(کتـاب پـنجم قـانون مجـازات اسـالمی ) 598(ماده 

 .شودبا اصالحات و الحاقات بعدي محکوم می  1375/ 3/ 2

 

سـازمان اداري و اســتخدامی کشــور مکلـف اســت گــزارش عملکـرد دولــت در اجــراي بنــد  -ط 

ــاده » الــف« ــدازه و ســاختار ) 28(م ــر کــاهش حجــم، ان ــی ب ــه ششــم توســعه مبن ــانون برنام ق

 .راي اسالمی ارائه کندماهه به مجلس شو دستگاههاي اجرائی را به صورت سه

ــوق  -ي  ــاي حق ــوق گروهه ــزایش حق ــل هیاف ــر از قبی ــی، قضــاتأبگی ــاي علم ــان  ،ته کارکن

ی موضــوع مــاده ئــشــاغل در کلیــه دســتگاههاي اجراو بازنشســتگان آنهــا کشــوري و لشــکري 

ــی ) 29( ــرژي اتم ــازمان ان ــات و س ــین وزارت اطالع ــعه و همچن ــم توس ــه شش ــانون برنام و ق

قـانون مـدیریت خـدمات ) 78(بـه نحـوي کـه تفـاوت تطبیـق موضـوع مـاده بازنشستگان آنهـا 

ین وحقـوق یــا عنــا 1398حکــم حقــوق، بـدون تغییــر بــاقی بمانـد، از ابتــداي ســال و کشـوري 

 ریـال افـزایش مـی) 4/ 000/ 000(ماهانـه چهـار میلیـون  مشابه مشمولین ایـن بنـد بـه میـزان

 1397مشـمول ایـن بنـد نسـبت بـه سـال  عالوه بر ایـن افـزایش، ضـریب ریـالی سـاالنه. یابد

 .افزایش می یابد%)  10(درصد تا ده به میزان 

التــدریس، حــق  باشــند ماننــد حــقکلیــه پرداختهــایی کــه مشــابه حقــوق و دســتمزد مــی  -ك 

ــاب  ــه اجتن ــاداش شــوراهاي حــل اخــتالف، هزین الزحمــه، شــرکتی، ســاعتی، حــق نظــارت و پ

 .ورت ماهانه پرداخت شودشود و باید به ص ناپذیر محسوب می

بـه منظـور تـأمین کمبـود نیـروي انسـانی شـرکتهاي آب و فاضـالب  : 15تبصـره بند و 

شــرکتهاي آب و فاضــالب شــهري بــا موافقــت شــرکت ) کارکنــان(روســتایی، شــاغالن 
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ــی  ــور م ــالب کش ــی آب و فاض ــه مهندس ــتایی ب ــالب روس ــرکتهاي آب و فاض ــد در ش توانن

 .صورت مأمور خدمت کنند

 : 16ره تبص

بانک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران مکلـف اسـت در جهـت بهبـود معیشـت کارکنـان  -ز 

ــا همــاهنگی فرمانــدهی کــل  ارتــش جمهــوري اســالمی ایــران، از طریــق بانکهــاي عامــل و ب

ـــارد  ـــه اختصـــاص دوازده هـــزار میلی ـــران نســـبت ب ـــوري اســـالمی ای ـــش جمه  /000(ارت

ــداز و جــاري قــرض  هــاي پــسده ریــال از محــل منــابع ســپر) 12 /000/000/000 الحســنه ان

 /000 /000(الحسـنه جهیزیـه دویسـت میلیــون نظـام بـانکی بـراي پرداخـت تسـهیالت قـرض 

ــون ) 200 ــاه میلی ــال و ازدواج پنج ــتگان و ) 50 /000/  000(ری ــان و بازنشس ــه کارکن ــال ب ری

ــون  ــد میلی ــکن سیص ــه مس ــا و ودیع ــدان آنه ــر ) 300/  000 /000(فرزن ــه ه ــال ب ــک از ری ی

همچنـین بانـک مرکـزي . کارکنان و بازنشستگان ارتـش جمهـوري اسـالمی ایـران اقـدام کنـد

ــارد  ــزار میلی ــت ه ــیص هش ــا تخص ــران ب ــالمی ای ــوري اس ) 8/ 000/ 000/  000/ 000(جمه

التفـاوت سـود تـا سـقف نـرخ مصـوب شـوراي پـول ریال از محل منابع عادي بانکهـا کـه مابـه 

جمهـوري اسـالمی ایـران از محـل منـابع بنیـاد تعـاون ارتـش  و اعتبار توسط فرمانـدهی ارتـش

شــود، نســبت بــه پرداخــت تســهیالت ســاخت یــا تــأمین مــی ) آجــا(جمهــوري اســالمی ایــران 

ریـال بـا بازپرداخـت ) 1/ 000/ 000/ 000(میلیـارد خرید مسکن براي هـر فـرد تـا سـقف یـک 

 .ساله اقدام کندحداکثر بیست 

اسـتفاده از منـابع حاصـل از بازگشـت اقسـاط مسـکن مهـر  بانک مسکن موظـف اسـت بـا -ط 

ــال از  ــنج س ــداقل پ ــه ح ــتگانی ک ــه بازنشس ــکن ب ــهیالت مس ــره تس ــزار فق ــل ه ــداد چه تع

شــدن آنهــا گذشــته و در ده ســال گذشــته خــود و همسرشــان فاقــد واحــد مســکونی  بازنشســته

ــا ســاخت مســکن اســتفاده نکــرده  ــوده و از تســهیالت خریــد ی ــاز ب ــدون نی ــد، ب ــه ســپردهان  ب

 .گذاري، پرداخت کند

%)  7(درصـد  ها هفـت، در مراکـز اسـتان%) 9(درصـد  نرخ سـود ایـن تسـهیالت در تهـران نـه

اســت؛ ایــن حکــم شــامل کلیــه بازنشســتگان %)  4(و در ســایر شــهرها و روســتاها چهاردرصــد 

اعــم از کشــوري، لشــکري و تــأمین اجتمــاعی کــه مســتمري بازنشســتگی آنهــا کمتــر از ســی 

ــون م ــی) 30/ 000/ 000(یلی ــت، م ــاه اس ــال در م ــود ری ــوه . ش ــور و نح ــقف تســهیالت مزب س

رســد،  نامــه اجرائــی کــه بــه تصــویب هیــأت وزیــران مــیبنــدي متقاضــیان در آیــین اولویــت 

 .شودمعین می 

 : 17تبصره 
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 131600بنیــاد شــهید و امــور ایثــارگران مکلــف اســت از محــل اعتبــارات موضــوع ردیــف  -ب 

این قانون بـه جانبـازان و آزادگـان غیرحالـت اشـتغال معسـر فاقـد درآمـد کـه  )7(ماره جدول ش

باشـند، تـا زمـانی کـه بر اساس قوانین نیروهـاي مسـلح مشـمول دریافـت حقـوق وظیفـه نمـی 

ــت  ــادل حــداقل حقــوق کارکنــان دول ــه کمــک معیشــت مع فاقــد شــغل و درآمــد باشــند، ماهان

بنــد بــه پیشــنهاد مشــترك ســازمان برنامــه و بودجــه  نامــه اجرائــی ایــن آیــین. پرداخــت کنــد

 .رسدشود و به تصویب هیأت وزیران می کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می 

ــی نمــودن بنــد  -ج  ــاده » چ«در راســتاي اجرائ ــانون برنامــه ششــم توســعه، موضــوع ) 70(م ق

ــه  ــرخط بیم ــات ب ــاه اطالع ــتقرار پایگ ــدیاس ــور و م ــان کش ــدگان درم ــه ش ــارف، کلی ریت مص

ــندوق ــرکتها و ص ــه ش ــاي بیم ــز  ه ــی و نی ــی و غیردولت ــم از دولت ــان اع ــی درم ــه و تکمیل پای

ــاده  ــی موضــوع م ــأمین ) 5(دســتگاههاي اجرائ ــازمان ت ــدمات کشــوري، س ــدیریت خ ــانون م ق

ــا همــاهنگی ســتاد کــل نیروهــاي مســلح(اجتمــاعی نیروهــاي مســلح  ــام )ب ــداد ام ــه ام ، کمیت

ــه  هــاي بیمــهأمین اجتمــاعی و ســایر ســازمان ، ســازمان تــ)ره(خمینــی  گــر مکلفنــد نســبت ب

روزرسـانی پایگـاه مـذکور بـه صـورت رایگـان  شـدگان خـود و بـه ارسال برخط اطالعات بیمـه

ــق جــایگزینی ابزارهــاي و مســتمر اقــدام و نســبت بــه بهــره  ــرداري از پایگــاه مــذکور از طری ب

شـدگان اي و درمـانی بـه بیمـه دمات بیمـه کلیـه خـ الکترونیکی به جاي دفترچـه، جهـت ارائـه

 .تحت پوشش خود استفاده کنند

شـدگان مشـتمل سـنجی بیمـه  سازمان بیمه سالمت ایـران مکلـف اسـت نسـبت بـه اسـتحقاق

ــه  ــنجی بیم ــان اعتبارس ــر امک ــاه ي اب ــتفاده از پایگ ــا اس ــان ب ــانی آن ــع همپوش ــازبینی رف و ب

هزینـه خـدمات . الکترونیکـی اقـدام کنـد شـدگان کشـور و بـه صـورتاطالعات بر خـط بیمـه 

ــاي  ــر مبن ــران ب ــه ســالمت ای ــا تصــویب مجمــع عمــومی ســازمان بیم ــن حکــم ب موضــوع ای

 .شود کننده دریافت میشده تعیین و از مراجعه تراکنش انجام 

، درمـانی ، تشخیصـیصاحبان حـرف پزشـکی و پیراپزشـکی و همچنـین کلیـه مراکـز بهداشـتی

ی، غیردولتــی، خیریــه و خصوصــی مکلفنــد بــر اســاس ضــوابطی کــه از و دارویــی اعــم از دولتــ

شـود بـدون نیـاز بـه دفترچـه و مبتنـی بـر نسـخه سوي سازمان بیمه سالمت ایران ابـالغ مـی 

ــا اســتفاده از امضــاي الکترونیکــی موجــود در پایگــاه اطالعــات هــویتی کشــور  الکترونیکــی و ب

گــر پایــه نیــز هــاي بیمــه ســازمان . دهــا ارائــه خــدمت کننــ شــدگان کلیــه صــندوق بــه بیمــه

هـاي خـود بـه مراکـز فـوق را صـرفاً براسـاس اسـناد دریـافتی از طریـق  موظفند کلیه پرداخـت

بــه ازاي هــر فقــره نســخه الکترونیکــی مبلــغ هــزار  .ســامانه الکترونیکــی بــرخط انجــام دهنــد

ــه) 1/ 000( ــوقی ارائ ــال از اشــخاص حقیقــی و حق ــده ری ــرار دهن ــت داخــدمت طــرف ق د دریاف

 .شود می
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ــاده  -د  ــراي م ــانون تنظــیم بخشــی از ) 62(در راســتاي اج ــه ق ــواد ب ــانون الحــاق برخــی م ق

، دولـت و بانـک مرکـزي جمهـوري اسـالمی ایـران مکلـف بـه تـأمین )2(مقررات مـالی دولـت 

باشــند و  تســهیالت الزم بــراي هــدف قــانون مبنــی بــر تــأمین مســکن یکصــد هــزار نفــر مــی

) 7(جــدول شــماره  131600الت از منــابع موجــود در ایــن قــانون از ردیــف یارانــه ســود تســهی

 .شود تأمین می

 000(قیمــت تــا ســقف دویســت میلیــون  ایثــارگرانی کــه در ســنوات گذشــته از تســهیالت ارزان

انـد، بـه شـرط خریـد  تسـویه کـرده 1396منـد شـده و تـا پایـان سـال  ریال بهره) 200/ 000/

ــا ســاخت مســکن جدیــد از تســ ــانون بودجــه ســال هیالت مســکن ارزان ی ــارگري ق قیمــت ایث

 . شوندمند می  بهره 1398

وزارت راه و شهرسازي موظـف اسـت نسـبت بـه واگـذاري زمـین و مسـکن بـه ایثـارگران فاقـد 

 .اند، به صورت تجمیعی اقدام کندزمین و مسکن که تاکنون زمین دولتی دریافت نکرده 

 :  20تبصره 

قــانون برنامــه ) 7(مــاده » پ«ریــزي مبتنــی بــر عملکــرد موضــوع بنــد  ودجــهدر اجــراي ب -ج 

 :ششم توسعه

هـاي العادهدسـتگاههاي اجرائـی مکلفنـد تمـام اطالعـات مربـوط بـه حقـوق، فوق - 3

مســتمر کارکنــان رســمی، پیمــانی و قــراردادي خــود را در اختیــار مســتمر و غیر

ــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداري و  ــور ســازمان برنام اســتخدامی کشــور و وزارت ام

 . اقتصادي و دارایی قرار دهند

قــوق و مزایــاي کارکنــان رســمی، پیمــانی و قــراردادي واحــدهاي مجــري موظفنــد ح

منـدرج در حکــم کــارگزینی و قراردادهـاي منعقــده را برابــر قـوانین و مقــررات مربــوط 

ــرد و هــاي غیرو ســایر پرداخــت  ــه عملک ــان را معطــوف ب ــه کارکن ــوط ب مســتمر مرب

 . کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند

ــه  - 5 ــراي بودج ــر عدر اج ــی ب ــزي مبتن ــایف و ری ــق وظ ــور تحق ــه منظ ــرد و ب ملک

اهداف دسـتگاههاي اجرائـی، دسـتگاه اجرائـی مجـاز اسـت، عنـوان، سـنجه عملکـرد، 

هـاي مصـوب منـدرج در پیوسـت  هـاي ذیـل برنامـهشـده فعالیتمقدار و قیمت تمـام 

اي آن برنامــه  ایــن قــانون را مشــروط بــه آنکـه در جمــع اعتبــارات هزینــه) 4(شـماره 

ــا پیشــنهاد بــاالترین مقــام %) 30(درصــد ود، حــداکثر تــا ســی تغییــري ایجــاد نشــ ، ب

دســتگاه اجرائــی و تأییــد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، در ســقف اعتبــار مصــوب 

 .همان برنامه، اصالح کند
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نامــه اجرائــی ایــن بنــد، بــه پیشــنهاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور، ســازمان اداري و آیــین 

ــو ــه مــی اســتخدامی کشــور و وزارت ام ــی تهی ــأت ر اقتصــادي و دارای ــه تصــویب هی ــود و ب ش

 .رسد وزیران می

ــا رعایــت احکــام ) 25(دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده  -د ــانون برنامــه ششــم توســعه ب ق

از وظـایف ایـن مـاده از طریـق واگـذاري %)  10(درصـد این ماده، مکلف بـه تـأمین حـداقل ده 

هرگونــه واحــد اداري یــا عملیــاتی جدیــد بــراي  همچنــین ایجــاد. باشــند و خریــد خــدمات مــی

الـذکر ممنـوع اسـت و تـأمین خـدمات مـورد نیـاز از طریـق انجام وظـایف موضـوع مـاده فـوق 

 .پذیر است شده در این ماده و اعتبارات مصوب امکان بینیسازوکار پیش 

 بـه منظـور ایجـاد انضـباط مـالی، همـاهنگی و پرداخـت بـه موقـع : 21تبصره بند الف 

قــانون برنامــه ششــم توســعه ) 29(حقـوق کارکنــان، کلیــه دســتگاههاي اجرائــی موضـوع مــاده 

اطالعـات مربـوط بـه هرگونـه پرداخـت از محـل منـابع عمـومی  1398موظفند از ابتداي سـال 

 :داري کل کشور قرار دهندو اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه 

ت بـه کلیـه اشـخاص حقیقـی شـامل رسـمی، اطالعات مربوط به هرگونـه پرداخـ - 1

ــام ــراردادي تم ــاره پیمــانی، ق ــت و پ ــا،  وق ــوق و مزای ــد حق ــالبی مانن ــت، در هــر ق وق

ــافه  ــه، اض ــوق کاران ــواع ف ــاري، ان ــهک ــق عائل ــاده، ح ــین  الع ــدي و اوالد و همچن من

 هرگونه پاداش، به تفکیک شناسه ملی

ي اجرائــی در قالــب شناســه هــاي دســتگاهها اطالعــات مربــوط بــه ســایر هزینــه - 2

جــز در مـواردي کــه بـه تشــخیص  بـه) اشــخاص حقیقـی و حقــوقی(نفـع نهـائی ذي 

 .شودشوراي عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می 

ــاع و پشــتیبانی نیروهــاي مســلح، ســپاه  - 3 وزارت اطالعــات، ســتاد کــل و وزارت دف

حفاظــت اطالعــات پاســداران انقــالب اســالمی، ســازمان اطالعــات ســپاه پاســداران، 

قـوه قضــائیه و نیروهـاي انتظــامی، ارتــش جمهـوري اســالمی ایـران و شــوراي عــالی 

 .این بند مستثنی هستند) 1(امنیت ملی از شمول جزء 

تخصـیص اعتبـار دســتگاههاي اجرائـی منـوط بــه ارائـه کامـل اطالعــات مـذکور اسـت و عــدم 

 .شود می محسوب میرعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمو

 



 

 

 

 

 

 آتیشماره فصل 
خواهد  معامالت دولتیبه موضوع  آتیفصلنامه نظارت مالی در فصل 

ضوعات سعی خواهیم نمود پرداخت.  معامالت مرتبط با مهم همه مو

خصصین گفتگو هایی نیز با صاحبنظران و متکرده و را بررسی دولتی 

در صـــورت تمایل همه شـــما انجام دهیم. مرتبط با معامالت دولتی 

ذیحسابان، مدیران مالی و متخصصیت مالی کشور می توانید مقاالت، 

ــده در  نظرات و ــنهادات خود را از طریق راههاي ارتباطی ذکر ش پیش

سال کنید. شما حتما براي  سایت براي ما ار همکاري و بیان نظرات 

ــنیدنی د ــا یگر همکارانتان ش خواهد بود. همچنین با مطالعه و راهگش

می توانید انتقادات و نظرات اصالحی خود را با ما  هاي پیشین شماره

 ان بگذارید.یدرم
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 فصلنامه تخصصی نظارت مالی

 آموزشی، تحلیلی، خبري، اطالع رسانی، پژوهشی

 

 

 عضویت و ثبت نام فصلنامه
 

در سایت و کانالهاي ارتباطی فصلنامه تخصصی نظارت مالی عضو شوید تا بتوانید از 

صی و  ص شات تخ صلنامه و همچنین مجموعه ها، کتب، گزار شماره هاي ف آخرین 

ارزشــمند تهیه شــده بهره مند شــوید. مجموعه ها و محتواهاي اختصــاصــی و دیگر 

 عضویت در حال حاضر رایگان است.
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