
  آل آشور1384قانون بودجه سال 

   -ماده واحده  

 آل آشور از حيث منابع بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و نه هزار و نهصد و 1384بودجه سال 
  هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون 

نه هزار و نهصد و ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و پانصد و هشتاد و ) 1.589.989.770.000.000(
  هشتاد و نه ميليارد و هفتصد و هفتاد ميليون 

  : ريال به شرح زير است ) 1.589.989.770.000.000(

 منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و -الف 
اي و مالي بالغ بر پانصد و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه 

ريال شامل ) 569.837.060.000.000(شصت و نه هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و شصت ميليون 
 :  

 منابع عمومي مبلغ پانصد و سي و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و نه ميليون       -1
هاي سرمايه اي و مالي از آن محل ريال و هزينه ها و تملك دارايي ) 537.859.009.000.000(

مبلغ پانصد و سي و هفت هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و نه ميليون 
  . ريال ) 537.859.009.000.000(

 درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ سي و يك   هزار و نهصد و هفتاد       -2
  و هشت ميليارد و پنجاه و يك ميليون 

ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي و يك   هزار و ) 31.978.051.000.000(
  نهصد و هفتاد و هشت ميليارد و پنجاه و يك ميليون 

  .ريال ) 31.978.051.000.000(

 بودجه شرآت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و -ب 
ين اعتبار بالغ بر يك ميليون و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه ميليارد و چهارصد و ساير منابع تأم

ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون ) 1.055.969.422.000.000(بيست و دو ميليون 
و پنجاه و پنج هزار و نهصد و شصت و نه ميليارد و چهارصد و بيست و دو ميليون 

  . ريال ) 1.055.969.422.000.000(

به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت 
 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه 1384قوانين و مقررات مربوط در سال 

باراتي را آه در جداول قسمت چهارم و پيوست ها و مؤسسات دولتي و همچنين آمكها و ساير اعت
 منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در 1384اين قانون صرفًا براي سال ) 1(شماره 

 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله 1384سال 
  . راساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايدشده و تبصره هاي اين قانون و ب

 به منظور حصول اطمينان از تخصيص به موقع و آامل اعتبارات بودجه عمومي دولت مبالغ مندرج -پ 
تحت عنوان حساب ذخيره ريالي ) 7(تبصره ) چ (و بند ) 1(تبصره ) ذ(موضوع بند ) 22(در جدول شماره 
 با 1384 عدم تحقق منابع درآمدي بودجه عمومي در آذرماه دولت مي تواند درصورت. منظور مي گردد

  . رعايت مراحل قانوني به منظور تأمين اعتبار موردنياز از اين حساب اقدام نمايد

  بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي -بخش اول 

   منابع مالي - 1تبصره 

   -الف 



جراي عمليات طرحهاي تملك  به هيأت وزيران اجازه داده مي شود جهت تسريع در ا      -1
آه  (1384اين قانون در سال ) 1(دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي مندرج در پيوست شماره 

ريال ) 7.000.000.000.000(تا مبلغ هفت هزار ميليارد ) مشخص شده اند»  م -ا «با عالمت 
وم  مندرج در قسمت س310101اوراق مشارآت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره 

  . اين قانون واريز نمايد

را هر سال ) 1(موضوع جزء ) اصل اوراق و سود متعلقه ( دولت مكلف است وجوه مورد نياز       -2
  . در بودجه ساالنه منظور نمايد

 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي       -3
  هزار و دويست ميليارد هاي سرمايه اي تا مبلغ سه 

. ريال از سرمايه هاي مردم ازطريق اوراق مشارآت استفاده نمايد) 3.200.000.000.000(
اوراق مشارآت اين جزء از محل منابع داخلي شرآت هاي ) سود(بازپرداخت اصل و جايزه 

پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده آننده . استفاده آننده تأمين و پرداخت خواهد شد
از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارآت توسط هيأت مديره و مجمع 
عمومي شرآت هاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شرآتها، سازمان 

  . مديريت و برنامه ريزي آشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود

ق مشارآت در انتشار اوراق مشارآت موضوع اين قانون  رعايت قانون نحوة انتشار اورا      -4
  الزامي است 

  .  خريددست اول اوراق مشارآت موضوع اين بندتوسط بانك هاي دولتي ممنوع است       -5

  :  اجازه داده مي شود-ب 

 بانك هاي صنعت و معدن و آشاورزي براي خاتمه طرحهاي نيمه تمام صنعتي ، معدني و       -1
بخش غيردولتي اوراق مشارآت با تضمين خود بانك نسبت به بازپرداخت اصل و آشاورزي 

  . سود، منتشر نمايند

از سود علي الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان %) 3( سه درصد       -2
 قسمت چهارم اين قانون دراختيار 601102مديريت و برنامه ريزي آشور از محل اعتبار رديف 
  . بانك هاي صنعت و معدن و آشاورزي قرار گيرد

 به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام آه در -پ 
 به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، اعتبارات بودجه عمومي 1385 و 1384سالهاي 

 آل آشور را درصورت انتشار اوراق 1384نون بودجه سال قا) 1(همان طرح مندرج در پيوست شماره 
توسط شرآت هاي دولتي ذي ربط ، ) 3/6/1376درچارچوب قانون انتشار اوراق مشارآت مصوب (مشارآت 

بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارآت به . به پرداخت سود اوراق مشارآت طرحهاي مزبور اختصاص دهد
  . عهده شرآت هاي ذي ربط خواهد بود

  . دولت هيچ گونه تضميني درخصوص اوراق مشارآت مزبور نخواهد نمود

آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و آار ممنوع 
  . مي باشد

 به منظور تحقق مبلغ سي و چهار هزار و پانصد و بيست و پنج ميليارد و چهارصد ميليون -ت 
 منظور در قسمت سوم 110106 و 110102ريال درآمد عمومي موضوع رديف هاي ) 34.525.400.000.000(

اين قانون آليه شرآت هاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت آه در پيوست شماره 
  آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در1384اين قانون براي عملكرد سال ) 2(

شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره  (1384جداول پيوست يادشده به عنوان ماليات عملكرد سال 



به سازمان امور ) هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب (را به صورت علي الحساب ) اين قانون ) 11(
  . مالياتي آشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد

اين قانون مكلفند معادل رقم مندرج در ستون ) 2( شرآت هاي دولتي مذآور در پيوست شماره -ث 
 مربوط را از محل وجوه سرمايه گذاري از محل منابع داخلي 1384در رديف بودجه سال » وجوه اداره شده «

يتهاي خود، ازطريق وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازي و توسعه مشارآت بخش خصوصي در فعال
آيين نامه .  قابل آاهش نيست 1384وجوه مزبور در اصالح بودجه سال . شرآت ذي ربط به مصرف برسانند

  . اجرايي اين بند بنابه پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

ن منظور شده است ازجمله اين قانو) 2( آليه شرآت هاي دولتي آه نام آنها در پيوست شماره -ج 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) 160(شرآت هاي دولتي موضوع ماده 

جمهوري اسالمي ايران و همچنين بانكها و مؤسسات اعتباري و شرآت هاي بيمه دولتي به استثناي 
 1383ليات بردرآمد عملكرد سال ، عالوه بر پرداخت ما1384سازمان بيمه خدمات درماني موظفند در سال 

 خود را به حساب درآمد عمومي موضوع 1383سال ) سود ويژه (سود ابرازي %) 30(معادل سي درصد 
  .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند130101رديف 

 و 1366وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 
  . هاي بعدي آن مي باشداصالحيه 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم ) 3(ماده ) ج ( نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند -چ 
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و 

بيست [قيمت مصوب فروش %) 30 (، به ميزان سي درصد1384، در سال 22/10/1381ساير وجوه مصوب 
  درصد 

  . تعيين مي شود] عوارض %) 10(ماليات و ده درصد %) 20(

 منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئين نامه اي آه به تصويب هيأت 503747 اعتبار رديف -ح 
 ايران و وزيران مي رسد براي آموزش ، باالبردن دانش تخصصي ، ترغيب و تشويق و پاداش آارآنان گمرك

برقراري تسهيالت الزم براي استقرار آارمندان گمرآات در اقصي نقاط آشور، تجهيز گمرآات يادشده به 
سيستم آنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان آارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير 

ها به عهده دستگاه اجرايي اموري آه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي آه وصول آن
  . يادشده ، محول شده است قابل مصرف خواهد بود

 به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات ، آتب ، نرم -خ 
افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و آنفرانس ها را وصول نمايند و موظفند به حساب 

تا .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند140203موضوع رديف ) نزد خزانه داري آل  (درآمد عمومي آشور
  سقف ده ميليارد 

 قسمت چهارم اين قانون دراختيار 503649ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف )10.000.000.000(
زاري آنفرانس ها و يا همايش دستگاه هاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار آتب و نشريات و برگ

  . ها هزينه نمايند

 و اصالحيه 1366قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ) 101( شرط قسمت اخير ماده -د 
قانون مذآور جاري ) 95(ماده ) ج ( صاحبان مشاغل موضوع بند 1383هاي بعدي آن درمورد عملكرد سال 

  . نخواهد بود

  : توسعه عدم تمرآز  به منظور آاهش هزينه و -ذ 

آه فعاليت اصلي آنها در مراآز ) سازمانها، شرآتها و مؤسسات ( دستگاههاي اجرايي       -1
استانها يا شهرستانها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراآز اداري خود به استان ذي 

رآمد ربط اقدام نموده ، درآمد حاصل از فروش ساختمانهاي خود در تهران را به حساب د
 قسمت سوم اين قانون واريز و تا 210206موضوع رديف ) نزدخزانه داري آل (عمومي آشور 



 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ 503412آن را از محل اعتبار رديف %) 50(پنجاه درصد 
موازين قانوني مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان موردنظر 

  . بنمايند

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، ) 160(دستگاههاي اجرايي مذآور در ماده        -2
اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران آه مرآز اداري آنها در مراآز استانها و يا 

شهرستانها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده موظفند آليه 
 خود را منحل نمايند و ساختمان و امكانات منقول آن را به مهمانسراها و دفاتر نمايندگي

به ) نزد خزانه داري آل (فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي آشور 
آن با لحاظ موازين %) 50( قسمت سوم اين قانون واريز و پنجاه درصد 210206شماره 

نون براي امور هزينه اي و تسريع  قسمت چهارم اين قا503412قانوني از محل اعتبار رديف 
  . در اجراي طرحهاي تملك دارايي نيمه تمام همان استان هزينه شود

فهرست دستگاه هاي موضوع اين بند حداآثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و 
  . برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 صرفه جويي و آاهش در هزينه هاي غيرعملياتي دستگاه  دولت موظف است جهت تحقق امر-ر 
اين قانون به عنوان جزئي از هزينه هاي مندرج در بودجه سال ) 2(هاي اجرايي موضوع پيوست شماره 

 آنان ضمن تعيين ضابطه و اعمال هماهنگي ازطريق مجامع عمومي مربوط ، مجمع عمومي عادي 1384
ور فوق العاده تشكيل و نسبت به اصالح بودجه پيشنهادي آنان اقدام هر يك از دستگاه هاي مذآور را به ط

 قسمت سوم 110102نمايد به نحوي آه با آاهش در هزينه هاي غيرعملياتي ماليات علي الحساب رديف 
  . اين قانون تأمين گردد

 باالترين مقام دستگاه هاي اجرايي مذآور در اين بند موظف است گزارش بودجه اصالح شده خود
 به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور 1384توسط مجامع عمومي را حداآثر تا پايان ارديبهشت ماه 

اين قانون را حداآثر لغايت ) 2(گزارش نمايد تا سازمان مذآور بودجه اصالح شده موضوع پيوست شماره 
  . ل نمايد به آميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي تحوي1384خرداد ماه 

ديوان محاسبات آشور نيز مكلف است گزارش چگونگي اجراي مفاد اين بند را در مقاطع ماهانه به 
تخلف از اجراي مفاد اين بند در هرمرحله در حكم تصرف غيرقانوني در . آميسيون مذآور گزارش نمايد

  . اموال دولتي محسوب مي شود

    

  پول و ارز - 2تبصره 

هوري اسالمي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي آشور و حفظ  بانك مرآزي جم-الف 
 مقررات مذآور در اين تبصره را درچارچوب قانون 1384توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي آشور، در سال 

 و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت 18/4/1351پولي و بانكي آشور مصوب 
  . مايدن

ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به موجب اين تبصره با 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و ) 13(رعايت ماده 

  . رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود

ه مي شود معادل چهارده ميليارد و يكصد و بيست و هشت ميليون  به هيأت وزيران اجازه داد-ب 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ) 8(دالر مندرج در جدول شماره ) 14.128.000.000(

 را از 1384اين قانون در سال ) 11(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره 
ه نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي طريق سيستم بانكي ب

  .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايد210101موضوع رديف ) نزد خزانه داري آل (آشور 



 منظور در قسمت 210104 و 110106به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديف هاي 
مهوري اسالمي ايران موظف است براساس اعالم وزارت امور اقتصادي و سوم اين قانون ، بانك مرآزي ج

و ) 11(تبصره ) د(بند ) 1(مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب موضوع جزء ) خزانه داري آل (دارايي 
تبصره ) ب (ارزش نفت خام توليدي موضوع بند %) 6/1(همچنين مبالغ مربوط به يك و شش دهم درصد 

ل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حسابهاي درآمد عمومي يادشده را از مح
  . مربوط آه توسط خزانه داري آل اعالم مي گردد، واريز نمايد

عوايد مزبور .  نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ روز ارز مي باشد-پ 
ب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينه هاي براساس مقررات مربوط به خود حس

  . مربوط مي رسد

قانون بودجه سال ) 29(تبصره ) ش (و بند ) ل (بند ) 3(و ) 1( مجوز اعطاء شده مندرج در اجزاي -ت 
ر  آل آشو1380قانون بودجه سال ) 29(تبصره ) ل (بند ) 6(و ) 5(، )1-2(، )1-1( آل آشور و اجزاي 1379

و ) 10(تبصره ) ج ( آل آشور و بند 1381قانون بودجه سال ) 21(تبصره ) ل (و ) ط (، )ح (، )ز(و بندهاي 
 آل آشور 1382قانون بودجه سال ) 21(تبصره ) ط (و ) ز(، )ف (، ( ه(، )د(و ) 16(تبصره ) د(و ) ز(بندهاي 

مصوب ، براي باقيمانده سقف  آل آشور، با شرايط 1383قانون بودجه سال ) 21(تبصره ) ز(و بند 
  ) »20«جدول شماره . ( همچنان به قوت خود باقي است 1384تسهيالت خارجي در سال 

 آل آشور منحصرًا براي طرحهاي آوچك 1381قانون بودجه سال ) 21(تبصره ) ح (مصاديق بند 
  . اشتغال زاي زودبازده آشاورزي و صنعتي است 

 موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي دولت مكلف است گزارش عملكرد اجراي
  . اسالمي ارائه دهد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 13( دراجراي ماده -ث 
 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيالت 1384اسالمي ايران ، دولت مجاز است در سال 

قانون مذآور نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي ) 7(جدول شماره ) ب (فاينانس موضوع بند 
سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشارآت استفاده 

  . نمايد

) 14(ماده ) الف (با رعايت بند ) فاينانس (سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند از تسهيالت مالي 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران قابل تبديل به بيع 

  . متقابل هستند

آئين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور، بانك مرآزي 
  . يب هيأت وزيران خواهد رسيدجمهوري اسالمي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصو

قوانين بودجه سال ) 29( اجازه استفاده از باقيمانده تسهيالت به روش بيع متقابل تبصره هاي -ج 
 آل آشور با شرايط مصوب 1383 و 1382، 1381قوانين بودجه سال هاي ) 21( و تبصره 1380 و 1379هاي 

  )) 21(جدول شماره . ( به قوت خود باقي است 1384در سال 

به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي آشور، دستگاه هاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در 
ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات ، هماهنگي الزم را با بانك مرآزي جمهوري 

به اين طرحها را هر شش اسالمي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط 
ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال 

  . نمايند

 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن -چ 
 با اولويت فصول 1384 به اتمام مي رسند، در سال 1385 و 1384طرحها و پروژه هايي آه در سالهاي 

آشاورزي و منابع طبيعي ، منابع آب ، صنعت و معدن ، محيط زيست ، حمل و نقل ، عمران شهري ، 



) 1(انرژي ، تربيت بدني و برنامه هاي گردشگري و سامانه هاي پساب و فاضالب آه   در پيوست شماره 
ي روستايي و اعتبارات استاني اين قانون نسبت به تأمين مشخص شده است و مجتمع هاي آبرسان

ريال از ) 42.289.050.000.000(اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و دويست وهشتاد و نه ميليارد و پنجاه ميليون 
  . اقدام آند) 1(تبصره ) الف (بند ) 1(طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشارآت با رعايت جزء 

  .  به مناطق توسعه نيافته در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار مي گيرندطرحهاي مربوط

شروع طرحها و پروژه هاي جديد و نيز . چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد آرد
  . انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقًا ممنوع مي باشد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي ) 1(ماده (  ه(و ) د(هاي  در اجراي بند-ح 
 به دولت اجازه داده مي شود حداآثر تا مبلغ هشت ميليارد 11/6/1383جمهوري اسالمي ايران مصوب 

دالر موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط ، مشروط به آنكه از ) 8.000.000.000(
موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايه گذاري و تأمين بخشي از اعتبار موردنياز بخش %) 50(پنجاه درصد

غيردولتي آه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانه هاي تخصصي ذي ربط رسيده است از طريق 
  . في اختصاص دهدشبكه بانكي داخلي وبانكهاي ايراني خارج ازآشور به صورت تسهيالت با تضمين آا

همچنين درجهت آاهش نرخ مؤثر تسهيالت براي صادرآنندگان ، به دولت اجازه داده مي شود به 
دالر از منابع فوق را ) 500.000.000(منظور تشويق و حمايت از صادرات غيرنفتي معادل پانصد ميليون 

 به صورت تسهيالت درجهت توسعه بانكهاي عامل موظفند اين اعتبار را. دراختيار بانكهاي عامل قرار دهد
صادرات غيرنفتي و طبق شرايطي آه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، دراختيار صادرآنندگان قرار 

  . دهند

از تسهيالت موضوع اين بند درصورت وجود تقاضا به طرحهاي مناطق %) 20(حداقل بيست درصد 
  . توسعه نيافته اختصاص مي يابد

  .  آشاورزي وصنايع دستي وغذائي وتبديلي اولويت دارندصادرآنندگان محصوالت

به دولت اجازه داده مي شود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصد ميليون 
  دالر از منابع فوق به ترتيب يكصد و پنجاه ميليون ) 500.000.000(
دالر براي ) 150.000.000(ميليون دالر براي نوسازي ناوگان هوائي دولتي و يكصد و پنجاه ) 150.000.000(

نوسازي ناوگان ريلي به صورت اعتبار دولتي به عنوان سرمايه گذاري دولت در سازمانهاي مربوطه و 
دالر به صورت وجوه اداره شده براي نوسازي ناوگان دراختيار چهارزيربخش ) 200.000.000(دويست ميليون 

  . قرار گيرد ) هوايي ، دريايي ، ريلي ، جاده اي(حمل و نقل 

 به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اجازه داده مي شود در راستاي تأمين منابع ارزي -خ 
موردنياز طرحهاي سرمايه گذاري خود، با اولويت صنايع با فناوري باال و صنايع پائين دستي پتروشيمي ، 

دالر اوراق ) 500.000.000(انصد ميليون پس از تأييد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران اقدام به انتشار پ
  . مشارآت ارزي نمايند

  . تضمين اصل و سود اين اوراق مشارآت با سازمان مذآور مي باشد

مانده %) 10( به دولت اجازه داده مي شود از محل حساب ذخيره ارزي حداآثر معادل ده درصد -د 
 اصالحي قانون برنامه سوم توسعه )60(ماده ) ج (موجودي حساب مذآور پس از آسر تعهدات بند 

اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيالت به بانكهاي 
دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهم الشرآه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت 

  . ورد استفاده قرار بگيرد م8/6/1362قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

 به منظور حمايت از سرمايه گذاري هاي اشتغالزاي بخش هاي خصوصي و تعاوني ، دولت موظف -ذ 
وجوه اداره شده و آمك هاي فني و اعتباري «ريال ) 15.000.000.000.000(است مبلغ پانزده هزار ميليارد 



يالت به استثناي قراردادهاي منعقدشده گذشته يارانه سود تسه%) 5(اين قانون را به عنوان پنج درصد » 
و ساير مواردي آه قوانين و مقررات خاصي دارند از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي آشور و در مقاطع 

  . سه ماهه بابت سود تسهيالت اعطائي جديد سررسيدشده پرداخت نمايد

ة سود تسهيالت مذآور در اين بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است متناسب با ياران
قانون ، تسهيالت الزم را مطابق ضوابطي آه در آيين نامه اجرائي اين بند آه ظرف يك ماه به پيشنهاد 

سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران مي 
سهمية هر استان نيز در آئين نامه اجرائي مشخص . رسد، دراختيار متقاضيان سرمايه گذاري قرار دهد

  . مي شود

، با رعايت ساير تكاليف مصرح در 1384 افزايش سقف مانده تسهيالت تكليفي بانكي در سال -ر 
برنامه هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تا سقف دو هزار و چهارصد 

ازاين افزايش مانده تسهيالت ، سهم بخش دولتي . ل مجاز است ريا) 2.400.000.000.000(ميليارد 
  . مي باشد%) 75(و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد %) 25(بيست و پنج درصد 

سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيالت با %) 65(حداقل شصت و پنج درصد 
اس شاخص هايي آه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و اهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته براس

برنامه ريزي آشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي 
متقاضيان مذآور در دوران بهره برداري طرحها . شود تا ازطريق بانكهاي عامل دراختيار متقاضيان قرار گيرد

وهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراآز آاريابي و ادارات آل آار و امور نسبت به بكارگيري نير
  . اجتماعي متعهد مي گردند

حسب تصويبنامه هيأت (سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته 
تا با تصويب طرحهاي آن در هر استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد ) وزيران 

  . در آميته برنامه ريزي شهرستان ازطريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد

ريال ) 100.000.000.000(بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد 
مهوري به منظور ايجاد تسهيالت موضوع اين تبصره را ازطريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست ج

اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده 
  . ايثارگران شامل رزمندگان ، آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند. منظور نمايد

ايجاد فرصت هاي شغلي محرومان و مددجويان از اعتبارات موضوع اين بند براي %) 10(ده درصد 
  . اختصاص مي يابد) ره (تحت پوشش آميتة امداد امام خميني 

دولت مكلف است از محل تسهيالت تكليفي ، اعتبارات وجوه اداره شده و برنامه آمك هاي فني و 
به ميزان حداقل اعتباري منظور شده براي فعاليتهاي اشتغالزايي دستگاه هاي اجرايي ، استاني و ملي 

منابع مذآور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده %) 10(ده درصد 
  . توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تأمين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد

، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ) 87(در اجراي ماده 
ايران ، به منظور زمينه سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسالمي ايران به مرآز 

رفع نيازهاي سالمت و پزشكي منطقه ، بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است مبلغ يكصد 
  ميليارد 

ضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را بامعرفي وزارت ريال تسهيالت مو) 100.000.000.000(
بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي از طريق بانكهاي عامل دراختيار بخش هاي خصوصي و تعاوني قرار 

 نسبت به جذب 1384وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف است لغايت دي ماه سال . دهد
  . اين اعتبار اقدام نمايد

ريال از تسهيالت موضوع اين بند را دراختيار صندوق رفاه ) 600.000.000.000(ششصد ميليارد مبلغ 
دانشجويان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد به 



ريال از سهم ) 250.000.000.000(دويست و پنجاه ميليارد . (صورت قرض الحسنه با آارمزد آم قرار دهند
تا با استفاده از اين قرض ) ريال از سهم غيردولتي ) 350.000.000.000(دولتي و سيصد و پنجاه ميليارد 

آئين نامه . الحسنه بتوانند شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت آنند
قات و فناوري ، وزارت بهداشت ، درمان و اجرايي استفاده از اين تسهيالت توسط وزارت علوم ، تحقي

آموزش پزشكي ودانشگاه آزاد اسالمي و سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران 
گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يكبار به آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي . مي رسد

  . اسالمي ارسال مي گردد

تأييد توجيه اقتصادي طرحها به استثناي طرحهاي تا سقف پنجاه ميليون  بانكهاي عامل پس از -ز 
ريال و پرداخت تسهيالت ، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيالت اعطايي و انجام اقدامات ) 50.000.000(

قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق الوصول مي باشند و استفاده آنندگان از اين تسهيالت مكلف به 
به هيأت وزيران اجازه داده مي شود آه پرداخت تمام يا . اخت به موقع مطالبات بانكها مي باشندبازپرد

اين تبصره را درمواردي آه ) ر(قسمتي از اصل ، سود و خسارات قانوني تسهيالت بانكي موضوع بند 
 بانكها درمواردي آه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و. ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد

تضمين دولت و بازپرداخت . بايد محل ، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند
مطالبات معوق الوصول بانكها از محل بودجه هاي سنواتي ، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات 

  . قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود

جرايي ملي واستاني اجازه داده مي شود وجوه اداره شده و اعتبارات پيش  به دستگاههاي ا-ژ 
و همچنين اعتباراتي آه » آمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني «بيني شده در برنامه 

دراين قانون وپيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه 
ي ، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است ، براساس فعاليت اقتصاد

مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور يا استان و طبق قراردادهاي منعقد شده با 
بانكهاي عامل ، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و يا مؤسسه هاي اعتباري مورد 

اين تبصره جهت اعطاي تسهيالت به ) ذ(بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران و با رعايت بند تأييد 
متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني دراختيار بانكهاي عامل و 

 وجوه اداره آه به صورت) ذ(اين اعتبارات و همچنين ساير اعتبارات مازاد بر بند . مؤسسات مذآور قرار دهند
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، ) 10(ماده ) ب (شده يا آمكهاي فني و اعتباري در جهت اجراي بند 

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مصرف مي شوند، پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي 
  . صاحب اعتبار به عامل ، به هزينه قطعي منظور مي گردد

، صندوق تعاون ، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و مؤسسات مذآور طبق بانك هاي عامل 
قراردادهاي منعقد شده با دستگاه هاي اجرايي ، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند، 

متناسب با مشارآت سرمايه گذاران ، نسبت به اعطاي تسهيالت به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب 
  . ايي اين بند، اقدام نمايندآيين نامه اجر

 و سالهاي قبل و سود متعلقه آه از 1384وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيالت اعطايي در سال 
اين وجوه از محل اعتبارات رديف . محل بودجه عمومي تأمين مي شود، به حساب مربوط واريز مي گردد

رچارچوب قرارداد عامليت منعقد شده با  قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده و د503610
بانكهاي عامل براي پرداخت تسهيالت به متقاضيان واجد شرايط يا پرداخت بخشي از سود و آارمزد 

  . تسهيالت اعطايي به طرحهاي سرمايه گذاري ، به مصرف مي رسد

ات پيش اعتبار%) 10(به دستگاه هاي اجرايي ملي اجازه داده مي شود حداآثر معادل ده درصد 
و همچنين حداآثر يك درصد » آمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني «بيني شده در برنامه 

از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور براي %) 1(
  . ، اختصاص دهند»گاهي طرح آارورزي فارغ التحصيالن دانش«پرداخت آمك هزينه ناشي از اجراي 

درصورت عدم انعقاد قرارداد عامليت ، توسط هر يك از دستگاه هاي اجرايي تا پايان آذرماه سال 
، اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و تصويب هيأت وزيران به ساير 1384

  . دستگاه هاي اجرايي اختصاص خواهد يافت 



%) 20( مكلفندغيرازاعتبارفعاليت هاي حاآميتي ودفاعي حداقل بيست درصد دستگاههاي ملي
از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را %) 10(ودستگاههاي بخشهاي زيربنايي حداقل ده درصد 

  . به آمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني اختصاص دهند

از سرجمع اعتبار تملك %) 20(اقل بيست درصد آميته برنامه ريزي شهرستان مكلف است حد
  . دارايي هاي شهرستان را به اين امر اختصاص دهد

از سرجمع اعتبارات فوق در هر شهرستان دراختيار تربيت بدني قرار مي %) 4/0(چهار دهم درصد 
  . گيرد

تعاون به تصويب آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و وزارت 
هيأت وزيران خواهد رسيد و گزارش عملكرد آن هر سه ماه توسط وزارت تعاون و سازمان مديريت و برنامه 

  . ريزي آشور به آميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسالمي ارسال مي گردد

 سازمان بازنشستگي آشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل -س 
جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفين تحت ) 2(و ) 3(آه در قالب اين تبصره به نسبت تسهيالتي 

%) 12(پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و آارمزد جمعًا دوازده درصد 
  . پرداخت نمايند

اضالب منازل ،  به منظور تسهيل و آمك در امور گازرساني و لوله آشي گاز و ف1384 در سال -ش 
به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شرآت هاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شرآت 
هاي آب و فاضالب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به 

ريال ، تسهيالت با دوره ) 4.000.000(ريال و چهار ميليون ) 1.500.000(ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار 
ريال جهت لوله ) 100.000.000.000(بازپرداخت سه ساله از تسهيالت اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد 

ريال جهت لوله آشي فاضالب با تأييد شرآت هاي آب و ) 200.000.000.000(آشي گاز و دويست ميليارد 
 1384 پيوست قانون بودجه سال 601100مبلغ اعتبار رديف فاضالب و بدون اخذ وثيقه پرداخت مي گردد و 

ريال افزايش ) 20.000.000.000(ريال به بيست ميليارد ) 5.000.000.000(آل آشور از رقم پنج ميليارد 
و سازمان بهزيستي آشور از پرداخت ) ره (مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني . مي يابد

  . الب معاف مي باشندحق انشعاب گازرساني و فاض

 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت 112511 اعتبار منظورشده در رديف -ص 
دراختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد تا در چارچوب مصوبات شوراي عالي اشتغال 

  . جهت ارائه تسهيالت به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود

از تسهيالت اين بند در اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال ، ده درصد %) 40(درصد حداقل چهل 
دراختيار ايثارگران قرار خواهد %) 10(براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ده درصد %) 10(

  . گرفت 

ولت  قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه د503515 اعتبار منظور شده در رديف -ض 
دراختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا براساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيالت به متقاضيان واجد 

  . شرايط داده شود

 آل آشور براي توسعه اشتغال 1384 آليه سازمانها و نهادهائي آه در قانون بودجه سال -ط 
ان استفاده از ساير تسهيالت خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است ، ضمن امك

مذآور در بندهاي اين تبصره ، موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و براساس 
  . موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور اقدام نمايند

يد گوشت  دولت موظف است تسهيالت موردنياز را براي استمرار برنامه خودآفائي آشور در تول-ظ 
قرمز و پودر ماهي آه توسط وزارت جهاد آشاورزي ارائه گرديده است ، حداقل به ميزان تسهيالت بندهاي 

  .  آل آشور اختصاص دهد1377قانون بودجه سال ) 28(تبصره ) د(و ) ج (



تسهيالت اين بند دراختيار تعاوني هاي آشاورزي صنعت دامپروري آشور قرار %) 30(سي درصد 
  . مي گيرد

 توسط دولت ممنوع و در صورت نياز 1384جهت حمايت از دامداران ، واردات گوشت قرمز در سال 
  . براي مصارف انبوه و صنعتي ، از محل دام داخل آشور تأمين گردد

شامل پدر، ( مبلغ تسهيالت بانكي به ازاي هر واحدمسكوني براي خانواده هاي معظم شاهد -ع 
 مفقودان ، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر ،)مادر، فرزندان و همسر شهيد

ريال و براي ساير شهرها تا يكصد ميليون ) 120.000.000(جمعيت تا يكصد و بيست ميليون 
  . مي باشد%) 4(ريال با آارمزد چهاردرصد ) 100.000.000(

شهدا، مفقودان ، آزادگان و وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده 
و باالتر با استفاده از تسهيالت اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي %) 25(جانبازان بيست و پنج درصد 

 و اولين سال قيمت منطقه اي براي زمين هايي آه قيمت منطقه اي سال 1369قيمت منطقه اي سال 
ضمنًا خانواده هاي شهدا، مفقودان ، . ان اقدام نمايد ندارد، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگر1369

آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و 
  . شهرسازي مي باشد

، مفقودان ، جانبازان و آزادگان عضو تعاوني )شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد(خانواده شاهد 
و باالتر %) 25(نيروهاي مسلح و همچنين خانواده هاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد هاي مسكن 

و آزادگان ساآن روستاها وشهرهايي آه اآثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند و 
سفته و تعهدنامه آتبي نهادهاي (شهرهاي آمتر از ده هزارنفر جمعيت مي توانند با ارائه ضمانت الزم 

  . بدون ارائه سند ملكي ، تسهيالت بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند) ربوط م

 به تعداد چهل هزار نفر از آزادگان ، خانواده هاي معظم 1384نظام بانكي آشور مكلف است در سال 
 و به%) 25(، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد )شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد(شاهد 

  . باال، تسهيالت مسكن اعطا نمايد

 به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، به دستگاه -غ 
اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده ، اجازه داده ) 1(هاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره 

قتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه چهارم توسعه ا
ايران ، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيالت مالي با تأمين 

آنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح ، اشخاص حقوقي ايراني ، بانكها و ساير 
اين تبصره در مورد سقف سهم ) ر(، اشخاص حقيقي با رعايت مفاد بند مؤسسات اعتباري مالي و پولي 

دولت براي پروژه هاي طرحهاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرايي با شرآت هاي 
پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست 

اي ملي استاني شده ، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي ، در قالب اين قانون و طرحه) 1(شماره 
  .  اقدام نمايند8/6/1362عقود اسالمي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 

آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيالت ، بنا به 
ر اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و بانك مرآزي پيشنهاد مشترك وزارت امو

سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداآثر تا . جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
  ده درصد 

  .  خواهد بود1384درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال %) 10(

سود و آارمزد تسهيالت بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين %) 10( دولت مكلف است ده درصد -ف 
 را درمورد آليه تسهيالتي آه تا تاريخ 13/2/1368مسكن فرهنگيان و آارآنان آموزش و پرورش مصوب 

 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط 1384تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 
استثناي قرض الحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري به (الگوي مصرف مسكن 



مربيان فني و حرفه اي وابسته به وزارت آار و . را پرداخت نمايد) و شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت 
  .  مشمول مزاياي قانون مذآور مي گردند1384امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 

فند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفًا براساس تأييد و معرفي آموزش و بانكهاي عامل موظ
پرورش منطقه ، قرض الحسنه مسكن موردنياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده 

هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي هزار نفر جمعيت را آه طبق مقررات و عرف محلي ، 
ط با سند عادي پروانه ساختماني صادر مي نمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي شهرداري مربو

) 1(سقف تسهيالت بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره . آموزش و پرورش پرداخت نمايند
، 1384 در سال 13/2/1368ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و آارآنان آموزش و پرورش مصوب 

  بلغ هفتاد ميليون م
  . ريال تعيين مي شود) 70.000.000(

  .  نمي گردد1384مبلغ تعيين شده شامل قرض الحسنه گيرندگان قبل از سال 

 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي 129022 رديف 30417 اعتبار منظور شده در برنامه -ق 
ن تحت پوشش آميته امداد امام خميني تسهيالت به طرحهاي زودبازده ، اشتغالزا و خودآفائي مدد جويا

  . دراختيار صندوق مذآور قرار مي گيرد) به عنوان افزايش سرمايه دولت درصندوق اشتغال نيازمندان ) (ره (

از سود تسهيالت مسكن روستائيان و %) 7( به دولت اجازه داده مي شود حداقل هفت درصد -ك 
مي معرفي شده و با گواهي آن بنياد، الگوي مسكن محرومين را آه از طرف بنياد مسكن انقالب اسال

  . مصوب را رعايت آرده اند، پرداخت نمايد

قانون برنامه چهارم ) 160( تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات و شرآت هاي دولتي مذآور در ماده -گ 
  . دتوسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشن

 به منظور تأمين منابع مورد نياز بخش غيردولتي براي توسعة آشت محصوالت گلخانه اي و -ل 
براي افزايش عملكرد و » اصالح مديريت و نگهداري باغات قديمي و سنتي «همچنين اجراي طرح 

تگان جلوگيري از آلودگي محصول آنها به آفات و امراض و در راستاي سياستهاي اشتغالزايي دانش آموخ
ريال از ) 500.000.000.000(آشاورزي و تثبيت توسعه صادرات آشاورزي آشور، مبلغ پانصد ميليارد 

اين قانون به وزارت جهاد آشاورزي اختصاص مي يابد تا ) ب ( قسمت چهارم 503610اعتبارات رديف 
 تسهيالت دراختيار درچارچوب عقد قرارداد با بانكهاي عامل پس از تلفيق با منابع داخلي بانك به صورت

  . باغداران و متقاضيان احداث گلخانه قرار گيرد

 شهرداريها مجازند در صورت توافق با ستاد آل نيروهاي مسلح پادگاني به همان ميزان زيربنا و -م 
%) 50(مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونه اي تمليك نمايند آه پنجاه درصد 

  . دمات عمومي شودمساحت آن صرف خ

  .  انجام موارد فاينانس مذآور در اين قانون به شرطي مجاز است آه شامل وام ربوي نباشد-ن 

  آب و آشاورزي - 3تبصره 

 اين 503670 به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف -الف 
ريال را براي اجراي طرحهاي آوچك تأمين آب ، بندها و ) 1.000.000.000.000(قانون ، مبلغ يكهزار ميليارد 

سدهاي آوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز آه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و 
ريال ) 120.000.000.000(حداآثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد 

  .  مرمت و اليروبي قنوات ، انهار و آب بندان هاي آشور اختصاص دهدرا براي احياء،

وزارتخانه هاي نيرو و جهاد آشاورزي باتوجه به وظايف قانوني به طور مشترك فهرست طرحهاي 
مذآور و وزارت جهاد آشاورزي فهرست قنوات ، انهار و آب بندان ها را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه 

 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور 1384و استاني در دو ماهه اول سال اجرايي منطقه اي 



قانون برنامه چهارم توسعه ) 32(سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور باتوجه به ماده . ارسال خواهند نمود
 آب اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات ، انهار و

بندان ها را به سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي 
  . مربوط اعالم مي نمايد

قانون برنامه چهارم ) 17(ماده ) الف (قانون برنامه سوم تنفيذي در بند ) 107( در اجراي ماده -ب 
شرآتهاي آب منطقه اي (مي ايران به وزارت نيرو توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسال

اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب باتوجه به ) استاني و سازمان آب و برق خوزستان 
آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع ) 12(توان سفره هاي آب زيرزميني ، از متقاضيان مشمول ماده 

 توليدآنندگان گياهان دارويي ، گلهاي زينتي و محصوالت گلخانه اي آه از  و18/7/1363عادالنه آب مصوب 
روشهاي نوين آبياري استفاده مي آنند، براساس آيين نامه اي آه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب 

هيأت وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت تا سقف يكصد ميليارد 
موضوع رديف ) نزدخزانه داري آل (ريال دريافت نمايدوبه حساب درآمدعمومي آشور) 100.000.000.000(

 واريز و حداآثر تا مبلغ مزبور براي تهيه و اجراي طرحهاي عالج بخشي و ايجاد تعادل در سفره 140105
  . هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند

حبان الشه هاي مريض ضبط و معدوم شده در  به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صا-پ 
آشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي آشور اجازه داده مي شود به ازاي آشتار هر رأس دام سنگين مبلغ 

 ريال و هر قطعه طيور آشتار شده مبلغ يكصد ) 1.000(ريال ، دام سبك مبلغ يك هزار ) 5.000(پنج هزار 
  . ها دريافت نمايدريال از طريق صاحبان آشتارگاه) 100(

حسب مورد نزد خزانه (صاحبان آشتارگاهها موظفند درآمد مذآور را به حساب درآمد عمومي آشور 
  .  واريز نمايند160101موضوع رديف درآمدي ) داري آل يا خزانه معين استان 

نظور در  م135500ريال از محل اعتبار رديف ) 50.000.000.000(وجوه واريزي تا مبلغ پنجاه ميليارد 
قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان دامپزشكي آشور قرار مي گيرد تا جهت اجراي مفاد اين بند در 

  . قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به مصرف برسد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 18( دراجراي ماده -ت 
اسالمي ايران و به منظور آمك به افزايش ذخيره سازي گندم و ساير محصوالت اساسي آشاورزي در 

راستاي خودآفايي در توليد و نيز صرفه جويي در هزينه ذخيره سازي و جلوگيري از ضايعات ناشي از حمل 
خريداري شده در و نقل مضاعف اين محصوالت و همچنين تأمين امنيت غذايي ، به ازاء هر آيلوگرم گندم 

 503019ريال از بهاي گندم توسط آشاورزان و معادل آن از محل اعتبارات رديف ) 10( مبلغ ده 1384سال 
اين قانون به منظور احداث انبارهاي چندمنظوره روستايي آه در سال ) 15(تبصره ) ب (بند ) 1(موضوع جزء 

قرار ) سازمان مرآزي تعاون روستايي ايران ( به اتمام مي رسند، در اختيار وزارت جهاد آشاورزي 1384
ايجاد هزينه يا تعهد مالي براي . مي گيرد تا با نظارت سازمان مذآور در همان شهرستان هزينه گردد

  . سالهاي بعد از اين محل ممنوع است 

 وزارت جهاد آشاورزي موظف است مساحتي بالغ بر چهارصد هزار هكتار از اراضي آشاورزي آه -ث 
) عمليات زيربنايي ( تجهيز و نوسازي 40106003 و 40106002ي آب الزم هستند را از محل طرحهاي دارا

 آل آشور 1383قانون بودجه سال ) 18(تبصره ) ت (سهم دولت در اين زمينه همانند بند . اجراء نمايد
  . اعمال مي گردد

 فارغ التحصيالن آشاورزي ،  باتوجه به نقش انواع توليدات گلخانه اي درصادرات واشتغالزايي-ج 
از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر استان به امر زير ساخت هاي مجتمع %) 1(معادل يك درصد 

هاي گلخانه اي توليد گياهان داروئي و گلهاي زينتي آه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي آنند، 
ا موظف هستند براي ساماندهي محصوالت شوراي برنامه ريزي و توسعة استانه. اختصاص مي يابد

تسطيح ، آب ، (گلخانه اي مربوطه در آلية استانهاي آشور از محل مجموع اعتبار استاني ، زيربناهاي 
موردنياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان فارغ التحصيل بخش آشاورزي واگذار ) برق ، تلفن و گاز

  . نمايند



يره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه  به منظور افزايش ظرفيت ذخ-چ 
داده مي شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي از 

  . محل منابع شرآت هاي دولتي ذي ربط اقدام نمايد

صادي ، اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه چهارم توسعه اقت) 18(ماده ) ج ( در اجراي بند -ح 
  جمهوري اسالمي ايران ، مبلغ پانصد ميليارد 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت دراختيار ) 10(ريال از اعتبارات ماده ) 500.000.000.000(
  . صندوق بيمه محصوالت آشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصوالت آشاورزي گردد

آشاورزان بهره مند از آب رودخانه هائي آه در طول سال به دريا روانه مي شوند  اخذ آب بها از -خ 
  . قبل از مهار آن با ايجاد سد ممنوع مي باشد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 17(ماده ) د( در اجراي بند -د 
  اسالمي ايران ، مبلغ يكهزار پانصد ميليارد 

ريال از محل فروش اوراق مشارآت در اختيار وزارت نيرو قرار مي گيرد تا جهت ) 1.500.000.000.000(
  . اجراي طرحهاي آبي مرزي و بهره برداري سريع از حق آبه جمهوري اسالمي ايران اختصاص يابد

  صنعت و معدن -4تبصره 

 داده مي شود حداآثر پنجاه  به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين ، اجازه-الف 
از تسهيالت اعطايي در قالب اعتبارات طرحهاي آمك به توسعه صنايع نوين و آمك به ايجاد %) 50(درصد 

واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك در قالب برنامه آمك هاي فني و اعتباري 
د تسهيالت اعطايي در چارچوب آيين نامه اي آه به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل ، سود و آارمز

بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت 
  . وزيران خواهد رسيد، بالعوض گردد

 قسمت چهارم اين قانون را براي 503415 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف -ب 
  . ش سرمايه دولت به صندوق حمايت ازصنايع الكترونيك اختصاص دهدافزاي

موردنياز صرفًا ناشي ) استاني ( شرآت هاي دولتي 1384 به دولت اجازه داده مي شود در سال -پ 
از تقسيم استان خراسان را در استانهاي جديدالتأسيس در چارچوب قوانين ذي ربط و اساسنامه هاي 

  . مربوط تأسيس نمايد

  حمل و نقل -5بصره ت

 به منظور آمك به تدارآات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن ، آشتي ، تجهيزات ريلي و -الف 
بندري و در راستاي مشارآت غيردولتي شرآت سهامي راه آهن جمهوري اسالمي ايران و سازمان بنادر 

  ريال و سيصد ميليارد ) 200.000.000.000(و آشتيراني مكلفند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد 
ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها براساس ) 300.000.000.000(

موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور، به منظور تأمين تسهيالت اعتباري 
  .  از محل آن پرداخت نماينديادشده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را

 شرآت فرودگاههاي آشور و سازمان بنادر و آشتيراني جمهوري اسالمي ايران مكلفند طبق -ب 
 توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابالغ مي گردد، در سال 1384جدول زمانبندي آه در فروردين ماه سال 

ريال از درآمدهاي وصولي خود را ) 1.650.000.000.000(يادشده مبلغ يك هزار و ششصد و پنجاه ميليارد 
.  منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند130401به حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف 

معادل مبلغ يادشده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري مندرج در 
  . اين قانون خواهد رسيد) 1(پيوست شماره 



عتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان ا
  . مديريت و برنامه ريزي آشور در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي گردد

 به سازمان هواپيمايي آشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين قسمتي از هزينه هاي خريد -پ 
تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود، درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاه هاي آمك و 

نزد  (140110ناوبري در آشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي را به حساب درآمد عمومي آشور رديف 
ارم اين قانون  قسمت چه148500آن را از محل رديف %) 100(واريز و معادل صددرصد ) خزانه داري آل 

. طي موافقتنامه اي آه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور مبادله خواهد نمود دريافت و هزينه آند
  . تعرفه هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

  مسكن ، عمران شهري و روستايي - 6تبصره 

قانون بودجه سال ) 54(ت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره  به منظور پرداخ-الف 
 و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي ، 1373قوانين بودجه سال ) 52( آل آشور و تبصره 1372

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و آارمزد تسهيالت بانكي مسكن 
و به باال و معلوالن و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و آمك به %) 25(بيست و پنج درصد جانبازان 

بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و 
 هشتاد و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان ، مبلغ سيصد و

 قسمت 133510ريال از محل رديف ) 389.623.000.000(نه ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون 
اين ) 1( مندرج در پيوست شماره 40907015 و 40907016، 40906003چهارم اين قانون و طرحهاي شماره 

  . قانون دراختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد

به باال و معلوالن از رعايت %) 25(هدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد خانواده هاي معظم ش
الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري و آليه پرداختي ها براي پروانه ساخت تا 

  . يكصد و بيست مترمربع بناي مفيد معاف مي باشند

و سازمان بهزيستي آشور درصورت ) ره  (همچنين مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني
رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و آلية دريافتي هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت 

  . براي يك بار معاف مي باشند

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 30( به استناد مفاد ماده -ب 
 منظور احياي بافتهاي فرسوده شهري ، ترغيب و تشويق بخشهاي خصوصي و تعاوني اسالمي ايران و به

به احداث واحدهاي مسكوني با دوام ، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي آم 
  : درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد

تايي متناسب با شاخصهاي اقتصادي ، فرهنگي ،  تهيه و ابالغ خانه نمونه شهري و روس      -1
  . جمعيتي و اقليمي 

بخش هاي خصوص ، تعاوني و ( تأمين يارانه سود تسهيالت بانكي براي سازندگان غيردولتي       -2  
در دوره مشارآت مدني ، با اولويت در بافتهاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در ) عمومي 

  . ه در دوره فروش اقساطي سهم الشرآه بانك بافتهاي فرسود

ريال از محل طرح ) 250.000.000.000(اعتبار اين جزء به ميزان دويست و پنجاه ميليارد 
  . تأمين مي گردد) 1( مندرج در پيوست شماره 40912001شماره 

موظف است دراجراي قانون ) سازمان ملي زمين و مسكن ( وزارت مسكن و شهرسازي       -3
، حداقل سي و 24/3/1377تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 

) 30(ماده ) و(موضوع بند (از منابع درآمدي خود ناشي از فروش زمين %) 35(پنج درصد 
و ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 

ريال به منظور خريد ) 300.000.000.000(صد ميليارد وجوه برگشتي را به ميزان حداقل سي



امالك و مستحدثات ، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافتهاي 
و ) مقررات عمران و بهسازي (فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي 

  . طرحهاي مصوب هزينه نمايد

ساس طرحهاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي  محدوده هاي بافتهاي فرسوده برا      -4
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و ) 5(شهري و تصويب آميسيون هاي ماده 

 آه در آالن شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و 22/12/1351معماري ايران مصوب 
  . معماري ايران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد

 در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافت هاي فرسوده  تسهيالت پيش بيني شده      -5
شهري در شهرهايي هزينه خواهد شد آه شهرداري و شوراي شهر آن شهرها دست آم 

شامل عوارض احداث ساختمان و تراآم منظور در طرح (هزينه پروانه %) 50(پنجاه درصد 
  . ده و ريز آاهش دهندرا متناسب با ميزان تجميع خانه هاي پراآن) بهسازي مصوب 

قانون برنامه ) 30(ماده ) د(بند ) 5( بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران مكلف است جزء       -6
 1384چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را از اول سال 

  . اجرا نمايد

اجازه دارد به منظور ) ي سازمان عمران و بهسازي شهر( وزارت مسكن و شهرسازي       -7
) 3(اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرحهاي مصوب ، با رعايت شرايط جزء 

نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارآت به ميزان پانصد ميليارد ) 1(تبصره ) الف (بند 
ت و برنامه ريال اقدام آند آه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديري) 500.000.000.000(

  . ريزي آشور اجرا گردد

شهرداريها مي توانند با تصويب شوراي شهر و براساس آيين نامه اي آه به پيشنهاد وزارت 
آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، براي سرمايه گذاري در نوسازي بافتهاي 

ضمين خود ريال اوراق مشارآت با ت) 500.000.000.000(فرسوده تا سقف پانصد ميليارد 
  . نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند

پس از ) آب ،برق ، گاز و تلفن ( حق االمتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده       -8
  . نوسازي بدون دريافت حق االمتياز جديد محفوظ خواهد بود

 دالر از اعتبارات فاينانس )300.000.000( اجازه داده مي شود تا سقف سيصد ميليون       -9
  . منحصرًا براي نوسازي بافتهاي فرسوده شهري اختصاص يابد) 2(تبصره ) ث (موضوع بند 

سازندگان خوابگاههاي دانشجويي در بافت هاي فرسودة شهري از تسهيالت اين بند بهره 
  . مند خواهند شد

 و امور ايثارگران بيست  وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد -10
از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را دراختيار خانواده شاهد، %) 20(درصد 

  . جانبازان و آزادگان قرار دهد

آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و وزارتخانه هاي 
دي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي و آشور، مسكن و شهرسازي ، امور اقتصا

  . گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

   -پ 

 به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و       -1
  شهرسازي اجازه داده مي شود، حداآثر مبلغي معادل دو و نيم 



ر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در درصد از عملكرد تخصيص اعتبار ه%) 5/2(
) 23.000.000.000(دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف بيست وسه ميليارد 

ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان 
  . انداين قانون ، به مصرف برس) 2(مذآور مندرج در پيوست شماره 

 به بنياد مسكن انقالب اسالمي اجازه داده مي شود به تناسب هزينه اعتبارات تملك       -2
دارايي هاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي ، مبلغي معادل 

از عملكرد تخصيص اعتبارات ، حداآثر تا سقف شصت ميليارد %) 4(چهار درصد 
 به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه ريال را) 60.000.000.000(

  . هاي پرسنلي ، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند

 به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضالب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت ، -ت 
 16/10/1369اضالب مصوب قانون تشكيل شرآت هاي آب و ف) 11(موضوع ماده %) 15(پانزده درصد 

شهرهاي تهران ، اصفهان ، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شرآت هاي آب و فاضالب استاني در 
شرآتهاي آب و (ريال دراختيار وزارت نيرو ) 50.000.000.000(شهرهاي همان استان تا مبلغ پنجاه ميليارد 

  . قرار گيرد) فاضالب 

ي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل در برقراري انشعاب  به منظور جلوگيري از آلودگ-ث 
  : فاضالب در مناطقي آه شبكه جمع آوري و تأسيسات فاضالب آنها اجرا شده باشد، اجازه داده مي شود 

مشروط بر آن آه آيفيت ( شرآت هاي آب و فاضالب ، آليه انشعاب هاي واحدهاي موجود       -1
تشخيص شرآت هاي آب و فاضالب ، برابر استانداردهاي ملي فاضالب خروجي آنها به 

را وصل و هزينه هاي مربوطه را به صورت اقساط از طريق درج در قبوض آب بهاي ) باشد
  . مشترآين حداآثر طي هفت سال وصول نمايند

و سازمان بهزيستي آشور از ) ره (مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني 
  . ب فاضالب معاف مي باشندپرداخت حق انشعا

نرخ مصوب شوراي %) 50( نرخ سود و آارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد       -2
تقسيط تا دو سال ، بدون سود و آارمزد مي (پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود 

  ). باشد

 مزبور به صورت نقدي  متقاضياني آه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي      -3
، سود و آارمزد متعلقه را پرداخت مي )2(گردند تنها در ازاي مابقي هزينه ها مطابق بند 

  . نمايند

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 19( در اجراي ماده -ج 
 راه ، آموزش و بهسازي ، اسالمي ايران و در جهت ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي ، شامل آب ،

ريال به صورت صددرصد ) 1.000.000.000.000(به مبلغ يك هزار ميليارد » اعتبارات ويژه توسعه روستايي «
  . تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد%) 100(

 رياست -جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم آشور 
دستورالعمل اجرايي ، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات .  تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شودجمهور

 به استانها 1384 رياست جمهور تهيه و تا پايان فروردين ماه سال -توسط دفتر امور مناطق محروم آشور 
  . ابالغ مي گردد

ه مجري و محل دقيق اجراء به تصويب اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگا
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و آميته برنامه ريزي شهرستان مي رسد تا با نظارت دفتر امور 

  .  رياست جمهور به مصرف برسد-مناطق محروم آشور 



از منابع استاني خود را %) 40(شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استانها موظفند حداقل چهل درصد 
  . راي اعتبارات روستايي و عشايري منظور نمايندب

 قسمت چهارم اين قانون به طرحهاي توسعه روستايي ، آب ، راه ، آموزش و 503288 اعتبار رديف -چ 
 رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور به -بهسازي براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم آشور 

  .  و پرداخت مي گرددتخصيص يافته منظور%) 100(صورت صددرصد 

اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي ) سازمان امور عشاير( به وزارت جهاد آشاورزي -ح 
، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را آه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي 

قيمت آارشناسي روز طي %) 20 (خريداري يا احداث نموده و دراختيار دارد، با دريافت بيست درصد
وجوه %) 100(معادل صددرصد . اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد

واريز مي شود، معادل رقم واريزي تا مبلغ ) نزد خزانه داري آل (حاصل به حساب درآمد عمومي آشور 
 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي 503116ريال از محل رديف ) 5.000.000.000(پنج ميليارد 

  . تملك دارايي هاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد

 به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجراي طرحهاي مربوط به -خ 
مراآز فرهنگي ، (ي و اجتماعي و طرحهاي خدمات...) آب و فاضالب ، برق ، مخابرات ، راه و(امور زيربنايي 

و آمك به احداث پروژه هاي ) آموزش و پرورش ، آموزش عالي ، مذهبي ، بهداشتي ، درماني و ورزشي 
شهرسازي و بازسازي پروژه هاي مهم آشاورزي ، صنعتي ، آثار تاريخي و همچنين پرداخت آمك بالعوض 

ي و مشاغل آسيب ديده و پرداخت سهم يا تسهيالت براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنف
الشرآه بانك جهاني ، اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و تصويب 

  هيأت وزيران ، نيم درصد 
ريال براي طرحهاي ) 2.000.000.000.000( معادل مبلغ دو هزار ميليارد 1384بودجة عمومي سال %) 5/0(

  . مشخص هزينه گردد

 تمديد 1384 آل آشور، در سال 1380قانون بودجه سال ) 45(تبصره ) ي ( اجازه داده شده در بند -د 
  . مي گردد

) ث (دالر اعتبار فاينانس موضوع بند ) 2.000.000.000( اجازه داده مي شود تا سقف دو ميليارد -ذ 
  شامل يك ميليارد و دويست ميليون ) 2(تبصره 

راي تسريع در احداث خطوط مصوب قطارهاي شهري در شهرهاي باالي يك دالر ب) 1.200.000.000(
  ميليون نفر جمعيت به وزارت آشور و هشتصد ميليون 

  . دالر جهت حمل و نقل بين شهري اختصاص يابد) 800.000.000(

مه آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارتخانه هاي آشور و راه و ترابري و سازمان مديريت و برنا
  . ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

 به منظور تأمين مسكن متخصصين پزشكي بيمارستانهاي موجود يا در دست احداث واقع در -ر 
شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت به ازاء هر ده تخت يك خانه مسكوني ، مبلغ دويست ميليارد 

  . ختصاص مي يابد ا503809ريال از محل رديف ) 200.000.000.000(

 به منظور تسريع در تأمين مسكن معلولين و نيازمندان و گسترش زمينه مشارآت هاي مردمي به -ز 
اعتبار %) 50(سازمان بهزيستي آشور و استانها اجازه داده مي شود تا درصورت تأمين پنجاه درصد 

ن نسبت به تأمين پنجاه موردنياز احداث هر واحد مسكوني از طريق مشارآت هاي مردمي و آمك خيري
  .  اقدام نمايد131500 رديف 30413باقيمانده از برنامه %) 50(درصد 

  تعامل فعال با اقتصاد جهاني -7تبصره 

 به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه -الف 
جرايي اين بند آه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي هاي مشترك مرزي مبالغي براساس آيين نامه ا



آشور و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به 
  .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند140110رديف ) نزد خزانه معين استان (حساب درآمد عمومي آشور 

ق در هر استان تا مبلغ هشتاد و يك ميليارد و نهصد و هشت ميليون معادل وجوه واريزي فو
ريال از محل اعتبار مندرج در جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون براي ) 81.908.000.000(

امور تملك دارايي هاي سرمايه اي ، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذآور دراختيار استان مربوط قرار 
ا برابر وصولي هاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و مي گيرد ت

  . برنامه ريزي استان هزينه گردد

 درمورد سيگار الزم االجرا 22/6/1374 قانون ممنوعيت ورود برخي از آاالهاي غيرضرور مصوب -ب 
  . اردات مجاز مي باشد از طريق و1384تأمين آسري سيگار موردنياز در سال . نمي باشد

وضع و تغيير تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان از ابتداي سال 
 براي واردات هر آيلوگرم چاي فله و ساير اقالم آشاورزي و نهاده ها و خوراك دام و طيور با رعايت 1384

منظور تشخيص سود آاالي وارداتي نسبت به آاالي مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات الزم به 
مشابه داخلي به گونه اي تعيين شود آه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و 

  . حقوقي ، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي ، نياز بازار داخلي را تأمين نمايد

بز چاي و چاي خشك را به نرخ تضميني آه از طرف شوراي براي حل مشكل چايكاران ، دولت برگ س
  . اقتصاد تهيه مي گردد خريداري نمايد

 به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود آاال از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق آاال، دولت -پ 
ات اداري ، قضايي و  با اصالح مقررات ، تمهيدات قانوني و به آارگيري آليه امكان1384مكلف است در سال 

  : انتظامي آشور، اقدامات زير را معمول دارد

    

 با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد       -1
شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود . خاص جلوگيري نمايد

ي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي بازرگاني يا مابه التفاوت را برا
تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذآر 

  . ايجاد امتياز نمايند

تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير آشورها از شمول اين بند مستثني 
  . هستند

مندرج در قسمت ) نزد خزانه داري آل  (210204زي به رديف درآمدي  معادل وجوه واري      -2
تا سقف هشتاد و پنج ميليارد ) آاالهاي قاچاق (سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول 

 قسمت چهارم اين قانون دراختيار 503116ريال از محل اعتبار رديف ) 85.000.000.000(
آن در قالب %) 80( قرار مي گيرد تا هشتاد درصد ستاد مرآزي مبارزه با قاچاق آاال و ارز

آيين نامه اجرايي اين جزء آه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به تصويب 
هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهيه امكانات سرمايه اي الزم در امر مبارزه 

  با قاچاق آاال و ارز، و بيست درصد 
عمدتًا از طريق (اي فعاليتهاي تبليغي ، ترويجي ، آموزشي و تحقيقاتي آن بر%) 20(

سازمان صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمائي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
  . به مصرف برسد) 

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ) 4(ماده ) ي ( رعايت محدوديت مقرر در بند -ت 
 اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه اقتصادي ،

در ) تجميع عوارض  (22/10/1381از توليدآنندگان آاال، ارائه دهندگان خدمات و آاالهاي وارداتي مصوب 



جازه داده  براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي آشور الزامي نيست و به هيأت وزيران ا1384سال 
تخصيص و پرداخت مازاد درآمد وصولي . مي شود مبالغ ياد شده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد

قسمت سوم اين قانون نسبت به دويست ميليارد ) نزد خزانه داري آل  (110504رديف 
ف سيصد  قسمت چهارم اين قانون تا سق113700ريال از محل اعتبار موضوع رديف ) 200.000.000.000(

ريال به منظور توسعه گردشگري در آشور، موآول به وصول اضافه درآمد ) 300.000.000.000(ميليارد 
  . عمومي ياد شده خواهد بود

آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و 
  . رسيدبرنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد 

 به منظور حضور مؤثرتر وزارت امور خارجه در عرصه گسترش بازار صادراتي و افزايش سهم ايران -ث 
از تجارت جهاني در زمينه هاي آاال، خدمات فني و مهندسي و نيز جذب منابع و سرمايه گذاري خارجي و 

تصويب هيأت وزيران مي رسد، فناوري پيشرفته ، وزير امور خارجه مجاز است براساس آيين نامه اي آه به 
 را صرف امور 107000 رديف 1384ريال از اعتبار هزينه اي سال ) 10.000.000.000(معادل ده ميليارد 

  . مطالعاتي و افزايش بهره وري براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني نمايد

ايت از مصرف بايد توسط سازمان حم) دامپينگ ( وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازارشكني -ج 
 160101رديف ) نزد خزانه داري آل (آنندگان و توليدآنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور 

  . قسمت سوم اين قانون واريز شود

  به منظور حمايت از افزايش آيفيت خودرو و آاهش مصرف سوخت و آمك به تجهيز حمل و نقل -چ 
عمومي ، دولت موظف است با شرايط زير امكان ورود عمومي و بهينه سازي هزينه هاي حمل و نقل 

  : خودرو را براي واردآنندگان فراهم آند 

  .  خودروها بايد نو و مطابق با استانداردهاي جهاني يا ملي باشد      -1

براي خودروسواري و براي اتوبوس ، ميني بوس و %) 100( رعايت تعرفه حداآثر صددرصد       -2
تعرفه تعيين شده شامل آليه عوارض ، . الزامي است %) 20(ت درصد آاميون حداآثر بيس

  . ماليات و مابه التفاوت مي باشد

  .  ارائه خدمات پس از فروش       -3

  .  ورود خودروهاي سواري گازسوز و ديزلي بالمانع مي باشد      -4

يد بيش از صددرصد  حقوق ورودي و مجموعه عوارض نيمه ساخته اتومبيل هاي سواري نبا      -5
  . باشد%) 20(و آاميون و اتوبوس و ميني بوس نبايد بيش از بيست درصد %) 100(

 قسمت سوم اين قانون 110402درآمد حاصل از اين بند به حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف 
  . واريز خواهد شد

  خصوصي سازي و رقابت پذيري اقتصادي - 8تبصره 

قانون برنامه چهارم ) 160(ش حق تقدم سهام دستگاه هاي موضوع ماده  وجوه حاصل از فرو-الف 
توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول 

  . قانون مزبور مي باشد) 8(مقررات موضوع ماده 

وسعه اقتصادي ، قانون برنامه چهارم ت) 8(ماده ) الف ( ماليات علي الحساب موضوع بند -ب 
 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود 1384اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، در سال 

  . و وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد



وصي سازي و نوسازي  به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خص-پ 
صنايع و اصالح ساختار واحدهاي توليدي ، از طريق انتقال و واگذاري سهام شرآت هاي دولتي ، آه از 

قابليت نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس ، جهت آمك به صندوق بيمه بيكاري معادل 
  پانصد ميليارد 

 به سازمان تأمين 1384، ظرف سه ماهه اول سال 101001 ريال از محل اعتبار رديف) 500.000.000.000(
  . اجتماعي پرداخت نمايد

  :  دولت مكلف است به منظور پرداخت بدهي هاي خود به -ت 

   سازمان بازنشستگي آشوري         -

از جمله ديون مربوط به تغيير صندوق بازنشستگي آارآنان ( سازمان تأمين اجتماعي         -
  ) زارت جهاد آشاورزي به وزارتخانه هاي نيرو و راه و ترابري انتقالي از و

   صندوق ذخيره فرهنگيان         -

   آستان قدس رضوي         -

 و شرآت هاي اتوبوسراني شهري وابسته 1377بدهي ها تا پايان سال ( شهرداري ها         -
  ) به شهرداري ها بابت بدهي آنها به سازمان تأمين اجتماعي 

   سازمان بيمه خدمات درماني         -

   صندوق ذخيره بسيجيان         -

   و صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح         -

براساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنان آه مورد تأييد سازمان حسابرسي 
  : يق واگذاري و موردموافقت سازمان مديريت وبرنامه ريزي آشور قرارگيرد ازطر

   اموال منقول و غيرمنقول دولت         -

   سهام دولت در شرآتها         -

   سهام شرآت هاي مادرتخصصي در شرآت هاي تابعه و وابسته به آنها         -

  از جمله شرآت هاي آشت و صنعت شهيد بهشتي و شهيد رجايي 

روشيمي ، شرآت پااليش و پخش سهام شرآت هاي پت%) 20( حداآثر بيست درصد         -
  فرآورده هاي نفتي ، شرآت هاي سيمان و شرآت هاي فوالد 

  ) به ترتيب سازمانها و مؤسسات فوق الذآر( به ميزان حداقل 

  ريال ) 9.350.000.000.000( نه هزار و سيصد و پنجاه ميليارد         -

  ريال ) 9.350.000.000.000( نه هزار و سيصد و پنجاه ميليارد         -

  ريال ) 350.000.000.000( سيصد و پنجاه ميليارد         -

  ريال ) 1.150.000.000.000( يكهزار و يكصد و پنجاه ميليارد         -



  ريال ) 500.000.000.000( پانصد ميليارد         -

  ريال ) 2.000.000.000.000( دو هزار ميليارد         -

  ريال ) 300.000.000.000 ( سيصد ميليارد        -

  ريال ) 2.000.000.000.000( دو هزار ميليارد         -

 تا سقف بدهي تأييد شده دولت به دستگاه هاي اجرايي فوق الذآر 101001از محل اعتبار رديف 
  . اقدام نمايد

 امور تصميمات واگذاري توسط آميته واگذاري به رياست معاون اول رئيس جمهور و به عضويت وزراء
اقتصادي و دارايي ، رفاه و تأمين اجتماعي ، آار و امور اجتماعي ، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، 

و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و ) حسب مورد(وزارتخانه يا رئيس مؤسسه دولتي ذي ربط 
 اتخاذ گرديده و الزم االجرا مي دو نفر از نمايندگان مجلس با انتخاب مجلس شوراي اسالمي به عنوان ناظر

  . باشد

بهاي واگذاري براساس ارزيابي آارشناسان رسمي آه توسط آميته واگذاري انتخاب مي شوند 
  . تقويم و پس از تصويب آميته واگذاري ، درحساب ها اعمال خواهدشد

عادل درمورد واگذاري سهام و اموالي آه متعلق به شرآت هاي دولتي مادرتخصصي مي باشد، م
وزارتخانه ها، (قيمت واگذاري بدهي هاي آن شرآت و يا شرآت هاي تابع و وابسته به آن به دولت 

خزانه داري آل آشور موظف است با . قابل تسويه است ) مؤسسات دولتي و خزانه داري آل آشور
نظور در  م310502اعالم دستگاه هاي اجرايي ذي ربط ، بهاي واگذاري دارايي هاي مالي موضوع رديف 

قسمت سوم اين قانون را به حساب وصولي رديف درآمد عمومي مربوط منظور و متقابًال معادل مبالغ 
تسويه شده بدهي هاي مذآور، را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعي ، خرجي موضوع رديف 

  .  مذآور در قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد101001

ه صاحبان امالك واقع در عرصه آثار تاريخي و فرهنگي وبابت تملك به منظور ايفاي تعهدات دولت ب
امالك آنها بااولويت محدوده قلعه فلك االفالك وشهرتاريخي توس ، به دولت اجازه داده مي شود مبلغ يك 

 101001ريال از سهام موضوع اين بند را از محل اعتبار رديف ) 1.100.000.000.000(هزار و يكصد ميليارد 
 در قسمت چهارم اين قانون به صندوق احياء و بهره برداري از بناها و اماآن تاريخي فرهنگي واگذار منظور
  . نمايد

 به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع آاالبرگ مرحله -ث 
زيران مي رسد، از دريافت دوازدهم و تغييرات آاالبرگ خانوار را براساس تعرفه اي آه به تصويب هيأت و

موضوع ) نزد خزانه معين استان (آنندگان آاالبرگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي آشور 
  .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140204رديف 

 قسمت چهارم اين قانون به وزارت 503426وجوه واريزي ، از محل رديف %) 100(معادل صددرصد 
  . اختصاص مي يابد) جرايي ستاد بسيج اقتصادي آشورامور ا(مذآور 

منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و 280961 اعتبار موضوع رديف -ج 
  : مصرف است 

  . به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران %) 50( پنجاه درصد       -1

سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور براي بخشي از يارانه با تأييد %) 50( پنجاه درصد       -2
  .  صادرآنندگان 1379هاي صادراتي و جبران خسارات نوسانات نرخ ارز سال 



   -چ 

 هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي بابت مابه التفاوت آاالهاي ساخته شده ممنوع بوده و       -1
لف است مابه التفاوت را نقدًا دريافت و سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان مك

تخلف از اين حكم تصرف . واريز نمايد) نزد خزانه داري آل (به حساب درآمد عمومي آشور 
  . در اموال عمومي تلقي مي شود

بااعالم سازمان حمايت 1382 بدهي هاي مربوط به سال هاي قبل تاپايان خردادماه سال       -2
  . نندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول مي گردداز مصرف آنندگان و توليدآ

قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ) 190(عدم پرداخت به موقع مشمول جريمه مندرج در ماده 
 بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس فصل نهم قانون يادشده ، براي 27/11/1380

  . وصول مطالبات اقدام نمايد

آليه وزارتخانه ها و معاونت هاي ذي ربط رئيس جمهوري موظفند حداآثر طي مدت سه ماه  -ح 
) 7(ماده ) د(بند ) 2(و ) 1(فهرست شرآت هاي زير مجموعه قابل واگذاري خارج از مصاديق جزءهاي 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران را در قالب شرآت 
ي مادر تخصصي ، وزارتخانه يا معاونت ذي ربط رئيس جمهوري به دبيرخانه هيأت عالي واگذاري ها

  . پيشنهاد نمايند

  توسعه مبتني بر دانايي - 9تبصره 

، مطالبات معوق 1384 وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال -الف 
) 13(ماده ) 2(عوارض آموزشي موضوع بند %) 2(وط به دو درصد مرب) 1381قابل وصول تا پايان سال (

 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد 26/10/1372قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 
  . اختصاصي منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند

  . معادل درآمد فوق در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد

 قسمت چهارم 127750ه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف  ب-ب 
) 49(ماده ) الف (اين قانون را بين آموزشكده هاي تابعه توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور براساس بند 
 مزبور را به قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اعتبار

  . مصرف رسانند

 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان -پ 
متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد 

  . يز نمايد قسمت سوم اين قانون وار140103اختصاصي موضوع رديف 

 ساختمان ها و امالك متعلق به دستگاه هاي اجرائي دولتي و نهادهاي عمومي 1384 در سال -ت 
 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعالم 1382 - 83غير دولتي آه در سال تحصيلي 

ي ماند و تخليه آنها ممنوع عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي م
  . است 

   -ث 

 مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موضوع رديف       -1
 اين قانون براساس درخواست دستگاه هاي مزبور، توسط وزارتخانه 129099 و 113590هاي 

  . اختصاص مي يابدذي ربط به همان دانشگاه و مؤسسه اي آه درآمد را آسب آرده است ، 



قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ) 49(ماده ) الف ( دراجراي بند       -2
جمهوري اسالمي ايران ، اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي ، پژوهشي و 

) 19(و ) 18(، )16(، )15(، )14(، )13(، )12(، )11(، )10(تحقيقاتي منظور در جداول شماره 
ضميمة اين قانون براساس درخواست وجه توسط باالترين مقام اجرايي مؤسسات يادشده 

حسب مورد خزانه يا خزانه (يا مقام مجاز از طرف آنها آه به وزارت امور اقتصادي و دارايي 
معرفي مي شوند به حساب بانكي آه توسط خزانه يا خزانه معين ) معين استان ذي ربط 

سب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي استان ذي ربط ح
برداشت از حساب هاي بانكي يادشده با حداقل دو امضاء مجاز آه در آيين نامه مالي . شود

) 30(تخصيص اعتبار موضوع ماده . و معامالتي آنها تعيين شده است ، ممكن خواهد بود
 و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات 1351سال قانون برنامه و بودجه آشور مصوب 

  . موضوع اين جزء مستقيمًا قابل ابالغ به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط مي باشد

و ) 18(منتزع و به جداول ) 12(و ) 11(ضمنًا اعتبارات بخش آموزش پزشكي از جداول شماره 
  . منتقل مي شود) 19(

و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي آه از محل اعتبارات   سهم هر يك از دانشگاهها       -3
 و همچنين 129000 و 113500هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ذيل رديف هاي 

رديف هاي متفرقه و ساير رديف هاي بودجه آه براساس موافقتنامه اي آه بين وزارت علوم 
كي حسب مورد با سازمان ، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزش

مديريت و برنامه ريزي آشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان آمك در اختيار 
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط قرار مي گيرد تا مطابق مفاد بند 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 49(ماده ) الف (
مي ايران براساس مقررات موردعمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه اسال

  . هاي فوق الذآر به مصرف برسانند

وجوه پرداختي و اعتبارات ابالغي از رديف هاي بودجه ساير دستگاه هاي اجرايي به دانشگاهها و 
  . مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ، مشمول مفاد اين جزء مي باشد

بار منظور شده تحت عنوان ساير مربوط به دستگاه هاي جديدالتأسيس پس از طي مراحل  اعت-ج 
دراختيار آنها قرار خواهد گرفت ) ث (قانوني تشكيل آنها، توسط وزارتخانه هاي ذي ربط و براساس مفاد بند 

 .  

و  طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، علوم ، تحقيقات -چ 
فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، مشمول تسهيالت قانوني اجراي طرحهاي تملك دارايي 

هاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش 
  . پزشكي مي باشد

 مندرج در 10501032 و 10501025، 30107039، 30107032 اعتبار مندرج در طرحهاي شماره -ح 
آموزشي ، آمك (اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ) 1(پيوست شماره 

نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ) آموزشي ، خوابگاهها ، پژوهشي و فناوري 
 است ، اختصاص مي يابد تا هزينه هاي آن از محل ساير منابع تأمين شده%) 50(آه حداقل پنجاه درصد 

سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس . بين مراآز مزبور توزيع گردد
موافقتنامه اي آه براي هر يك از طرحهاي مذآور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم ، تحقيقات و فناوري 

و برنامه ريزي آشور مبادله خواهد شد، تعيين ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   و سازمان مديريت 
  . مي گردد

 به منظور هماهنگي در تصويب ، اجرا و نظارت بر انجام فعاليت هاي پژوهشي و ارتقاي فناوري ، -خ 
 503614 و رديف شماره 10501033 و 10503018، 10507014اجازه داده مي شود اعتبار طرحهاي شماره 

مندرج در اين قانون ، به پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي » يژه توسعه آشورهزينه هاي تحقيقات ملي و و«
و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور براي اجراي فعاليت هاي مشخص اختصاص مي يابد تا در 



قانون تنظيم بخشي از مقررات ) 61(اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد و با رعايت مفاد ماده 
  .  هزينه شود27/11/1380ولت مصوب مالي د

گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و آميسيون آموزش و 
  . تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه خواهد شد

 به منظور گسترش آاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آشور اجازه داده مي شود اعتبار رديف -د 
 مندرج در اين قانون به پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور 503623

شرآت هاي دولتي ، مراآز آموزش فني و حرفه اي آزاد و مراآز علمي و آاربردي ، نهادها و . توزيع گردد
 طرحهاي خود از منابع اعتبارات موردنياز%) 50(شرآت هاي غيردولتي درصورت تأمين حداقل پنجاه درصد 

داخلي ، در چارچوب مفاد اين حكم و آيين نامه مصوب هيأت وزيران مي توانند از اعتبارات اين بند به صورت 
تسهيالت اعتباري ، وجوه اداره شده ، آمك سود تسهيالت بانكي ، آمك هاي بالعوض يا تلفيقي از آنها 

يكبار به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و آميسيون گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه . استفاده آنند
  . آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي ارائه خواهد شد

 شرآت مادرتخصصي مخابرات ايران و مؤسسات و شرآت هاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري -ذ 
ريال ) 111.000.000.000(اطالعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و يازده ميليارد 

  .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند130401به حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف 

آيين نامه اجرايي اين بند، با پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و سازمان مديريت و 
  . برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد

قانون وظايف ) 5(ماده ) ب ( به وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات اجازه داده مي شود با رعايت بند -ر 
 بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز 19/9/1382و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مصوب 

الغي به عنوان حق االمتياز اخذ و به ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطالعات با تصويب هيأت وزيران مب
.  قسمت سوم اين قانون واريز نمايد130401رديف ) نزد خزانه داري آل (حساب درآمد عمومي آشور 

 منظور در قسمت چهارم اين قانون در آيين نامه اجرايي 503806نحوة دريافت و مصرف اعتبار موضوع رديف 
ديريت و برنامه ريزي آشور و وزارتخانه هاي ارتباطات و اين بند آه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان م

  . فناوري اطالعات و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي شود

 به منظور ارتقا و توسعه آاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات آشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و -ز 
به شرآتهاي تابعه وزارت  ) IT( ات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطالعات ايجاد زمينه صدور خدم

  ارتباطات و فناوري اطالعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد 
ريال از محل منابع داخلي شرآت هاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت ) 400.000.000.000(

ژه ها و طرحهاي توسعه اي ، اشتغال آفرين و يا صادرات آاال و خدمات در اين حوزه توسط بخش هاي از پرو
خصوصي و تعاوني به صورت تسهيالت براساس آيين نامه اي آه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و 

ي رسد، اختصاص فناوري اطالعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران م
  . داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند

قانون برنامه ) 49( چنانچه درآمدهاي اختصاصي هر يك از دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده -ژ 
 بيشتر از رقم منظور 1384چهارم توسعة اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در سال 

 سوم اين قانون وصول گردد، معادل مبلغ افزايش وصولي هر يك از دستگاه هاي اجرايي شده در قسمت
ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي آنها منظور در ) 1.000.000.000.000(يادشده ، تا مبلغ يكهزار ميليارد 

  . قسمت چهارم اين قانون افزايش مي يابد

رتباطات و فناوري اطالعات روستايي ، دفاتر ارتباطي  جهت تأمين هزينه هاي جاري اداره دفاتر ا-س 
روستايي و دفاتر مخابرات روستايي بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي آار و نيز بيمه 

  نمودن آارآنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها، مبلغ پانصد ميليارد 
ل منابع داخلي شرآت هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و ريال از مح) 500.000.000.000(

  . فناوري اطالعات به عنوان آمك هزينه به دفاتر مذآور منظور مي گردد



 سازمان بسيج سازندگي نيروهاي مقاومت بسيج و رده هاي تابعه به عنوان مجري طرحهاي -ش 
انان در طرح بسيج سازندگي به ميزان بيست عمومي و دولتي محسوب مي گردد و سقف به آارگيري جو

  . ميليون نفر روز افزايش يابد

    

  گردشگري و ميراث فرهنگي - 10تبصره 

 مندرج در 30201005 به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي ، اعتبار طرح شماره -الف 
  اين قانون تا مبلغ پنجاه ميليارد ) 1(پيوست شماره 

ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قرار مي گيرد تا نسبت به خريد، ) 50.000.000.000(
اجاره و يا مشارآت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت آاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماآن و 

ي نفايس تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي ، فروش ، اجاره و اجاره به شرط تمليك به استثنا
 قسمت سوم اين قانون 130301درآمد حاصله به رديف درآمدي . ملي آنها اقدام نمايد) امالك و اموال (

ريال از محل ) 4.000.000.000(وجوه واريزي تا مبلغ چهار ميليارد %) 100(واريز مي شود و معادل صددرصد 
الذآر قرار مي گيرد تا در جهت مرمت  قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان فوق 113700اعتبار رديف 

  . و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد

 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ       -1
ريال براي احداث اردوگاههاي اقامتي در مناطق عملياتي ) 15.000.000.000(پانزده ميليارد 

ريال براي پشتيباني ) 5.000.000.000(مچنين مبلغ پنج ميليارد جنوب و غرب آشور و ه
اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي 

  . مقاومت بسيج هزينه نمايد

) 20.000.000.000( سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد       -2
تبارات موزه هاي سازمان جهت آمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در ريال از محل اع

  . تهران هزينه نمايد

) 10.000.000.000( سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ ده ميليارد       -3
 قسمت چهارم اين قانون به منظور حفظ آثار و ارزشهاي دفاع 113700ريال از محل رديف 
دمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش مقدس و احداث يا

  . هاي دفاع مقدس هزينه نمايد

از اعتبارات حمايتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در زمينه هاي تأليفات ، %) 10( ده درصد -ب 
به امور )  تجسمي فيلم ، عكس ، تئاتر، سرود موسيقي ، هنرهاي(انتشارات ، تبليغات ، ادبيات و هنر 

فرهنگي و هنري دفاع مقدس اختصاص مي يابد، تا با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع 
مقدس براي حمايت از محققين ، نويسندگان ، ادبا، شعرا، هنرمندان ، تشكلها و مؤسسات فرهنگي به 

آيين نامه مربوط به اين بند . گرددمنظور نشر ارزشهاي دفاع مقدس و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت هزينه 
ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باهمكاري سازمان مديريت و 
برنامه ريزي آشور و بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد 

  . رسيد

  انرژي - 11تبصره  

نمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن اجازه داده مي  به منظور توا-الف 
اين قانون به ) 1(شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره 

صورت وجوه اداره شده ، يارانه سود تسهيالت و يا آمك بالعوض براساس آيين نامه اي آه به تصويب 
  . وجوه مذآور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود. ان مي رسد، پرداخت شودهيأت وزير



 برنامه توليد خودروهاي سواري را به گونه اي تنظيم 1384وزارت صنايع و معادن موظف است در سال 
 درصد از آل سهميه توليدات خودروهاي سبك و سنگين خود را اختصاص به خودروهاي 20نمايد آه حداقل 

دراين مورد وزارت نفت موظف است از محل صرفه جويي هاي به عمل آمده از محل . ز دهددوگانه سو
دالر به صورت آمك ) 770(آاهش واردات بنزين موتور در ازاء توليد هر دستگاه خودرو مبلغ هفتصد و هفتاد 

يرفته خواهد هزينه مذآور جزء هزينه هاي وزارت نفت پذ. بالعوض دراختيار آارخانجات خودروسازي قراردهد
  . شد

 به منظور تسريع در برقي آردن چاه هاي آشاورزي و استفاده بهينه از منابع انرژي ، شرآت -ب 
يك در هزار ارزش نفت خام توليدي ساالنه را در %) 100(ملي نفت ايران موظف است معادل صددرصد 

م اين قانون واريز  قسمت سو210106 به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 1384شش ماهه اول سال 
 قسمت چهارم اين قانون دراختيار بانك آشاورزي 503807آند تا به طور علي الحساب از محل اعتبار رديف 

وزارت جهاد آشاورزي موظف است اعتبار مربوطه را پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت . قرار گيرد
ري به بخش خصوصي و تعاوني براي برقي آردن چاه و برنامه ريزي آشور به عنوان آمك هاي فني و اعتبا

  . هاي آشاورزي اختصاص دهد

وزارت نيرو مكلف است براي ايجاد و توسعه شبكه برق روستايي به ميزان يكصد ميليارد 
  . ريال از محل منابع داخلي شرآت هاي ذي ربط خود اقدام نمايد) 100.000.000.000(

 را به درآمد 1384هزار ارزش نفت خام توليدي در سال شرآت ملي نفت ايران موظف است دو در
معادل مبالغ واريزي .  قسمت سوم اين قانون واريز آند210105رديف ) نزد خزانه داري آل (عمومي آشور 

  : به طرحهاي رديف هاي ارائه شده به شرح زير اضافه مي گردد 

دويست و بيست ميليارد ) 40607009رديف ( توليد برق بدون سوخت با توربين انبساطي       -1
  . ريال ) 220.000.000.000(

هفتاد ميليارد ) 40607004رديف ( يارانة سود تسهيالت براي آاهش شدت انرژي       -2
  . ريال ) 70.000.000.000(

شصت ميليارد  ) 40608001رديف ( احداث و تجهيز آزمايشگاه و اجراي استانداردها       -3
  . يال ر) 60.000.000.000(

) 175.000.000.000(يكصد و هفتاد و پنج ميليارد ) 40606001رديف ( فناوري انرژي هاي نو       -4
  . ريال 

  . ريال ) 150.000.000.000(يكصد و پنجاه ميليارد ) 40606002رديف (  توسعه نيروگاه بادي       -5

پنجاه ميليارد ) 40607011رديف (  توسعه استفاده از المپهاي آم مصرف       -6
  جمع هفتصد و بيست و پنج ميليارد . ريال ) 50.000.000.000(
  . ريال ) 725.000.000.000(

 شرآت ملي نفت ايران 2/8/1380در راستاي قانون تسهيل برقي آردن چاه هاي آشاورزي مصوب 
يد و انتقال نيروي موظف است دو در هزار ارزش نفت خام توليدي را براي تأمين منابع سرمايه گذاري در تول

 210107 برقدار مي شوند به حساب خزانه موضوع رديف 1384برق موردنياز چاه هايي آه در سال 
 قسمت چهارم 503811آن از محل اعتبار رديف %) 100(قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد 

تخصيص داده ) توانير(يران اين قانون به حساب شرآت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ا
شرآت توانير موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور، اعتبار . شود

  . ذي ربط را صرفًا در طرحهاي توليد و انتقال نيرو براي اجراي قانون فوق الذآر هزينه آند

 توليدي   را براي توازن منطقه اي و شرآت ملي نفت ايران موظف است پنج در هزار ارزش نفت خام
 قسمت 210104رديف شماره ) خزانه داري آل (شهرستانهاي توسعه نيافته به درآمد عمومي آشور 



 هزينه 40909003 و 40302004معادل مبالغ واريزي از محل طرحهاي شماره . سوم اين قانون واريز آند
  . خواهد شد

 قسمت سوم 210108اب درآمد عمومي موضوع رديف شش در هزار ارزش نفت خام توليدي به حس
  . اين قانون واريز مي شود تا صرف تأمين اعتبارات منظور شده در اين قانون گردد

 شرآت هاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق -پ 
توانير جهت سرمايه گذاري در  خود را به شرآت 1384آشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 

  . طرحهاي مزبور پرداخت نمايند

شرآت هاي فروشنده برق نيروگاههاي آبي موظفند تمامي وجوه حاصل از محل فروش انرژي برق 
خود را پس از وضع هزينه هاي توليد براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف 

  . برسانند

رقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شرآت هاي برق منطقه اي تحت شرآت توانير موظف است ا
  . عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شرآت هاي مزبور جبران نمايد

 در صورتي آه شرآت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي -ت 
روش در خارج معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش مازاد و ميعانات گازي صادر شده را به جاي ف

فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و آميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و آميسيون 
  . انرژي مجلس شوراي اسالمي اعالم نمايد

وردنياز عرضه  جايگاه م400 تعداد حداقل 1384 شرآت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال -ث 
را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي ، بنادر و پايانه هاي عمده ) CNG(گاز طبيعي فشرده 

  . درون و برون شهري احداث نمايد

همچنين مكلف است نسبت به مطالعه امكان استفاده از فشارسازهاي خانگي اقدامات الزم را 
اقدامات الزم را تا پايان ) درصورت تأييد مطالعات (ر دستگاه  هزا200انجام دهد و حداقل نسبت به تأمين 

  .  انجام دهد1384سال 

 جايگاه مذآور، با جلب مشارآت بخش خصوصي 400به وزارت نفت اجازه داده مي شود عالوه بر 
  .  جايگاه ديگر اقدام نمايد500نسبت به احداث 

ي ، تمهيدات الزم را براي تأمين وزارت آشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهر
خودرو دوگانه سوز موردنياز حمل و نقل درون شهري ، به همراه تسهيالت %) 40(حداقل چهل درصد 
وزارت صنايع و معادن مكلف است ضمن اقدام به توقف يا اصالح موتور و يا تغيير خط . مربوط ، فراهم سازد

 نبوده و مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست نمي توليد خودروهايي آه مصرف سوخت آنها استاندارد
باشد، منحصرًا نسبت به توليد خودروهاي دوگانه سوز و خودروهاي پايه گاز سوز اقدام نموده و با جلب 

از خودروهاي %) 20(مشارآت بخش خصوصي ، ساز و آار الزم را براي دوگانه سوز آردن بيست درصد 
   .بنزين سوز موجود را فراهم سازد

آيين نامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاهها به تفكيك شهرها و مسيرهاي بين آنها و وظايف 
آارخانه هاي توليدآننده داخلي و زمان بندي اجراي تكاليف ساير دستگاه هاي ذي ربط بنا به پيشنهاد 

مان مديريت و وزارتخانه هاي آشور، نفت ، صنايع و معادن و سازمان حفاظت محيط زيست ، توسط ساز
  . برنامه ريزي آشور تهيه و ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران مي رسد

) توانير( به شرآت ملي نفت ايران و شرآت مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران -ج 
د و يا اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را آه از محل منابع داخلي خو

 آل آشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و 1380قانون بودجه سال ) 29(تبصره ) ي (موارد مذآور در بند 
اين تبصره اجرا ) الف (مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور در چارچوب اهداف بند 



زارش عملكرد ماهانه را به مي شود به صورت آمك بالعوض و يا يارانه سود تسهيالت ، پرداخت و گ
  . آميسيون انرژي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

آيين نامه اجرايي اين بند حداآثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك 
  . وزارتخانه هاي نفت و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

مراآز تحقيقاتي ، اآتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي  به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه -چ 
اتمي ايران ، به سازمان مذآور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات اآتشافي و 

قسمت سوم ) نزد خزانه داري آل (پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي آشور 
 دراختيار سازمان مزبور قرار 503651معادل مبالغ واريزي از محل رديف . نمايد واريز 140107اين قانون رديف 

  . مي گيرد تا طبق مقررات صرف امور مربوط به توسعة پژوهش و فعاليت هاي اآتشافي گردد

گزارش عملكرد اين بند هر شش ماه يك بار به آميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي 
  . ارائه خواهد شد

شرآت هاي برق منطقه اي ، شرآت مديريت شبكه برق ايران و شرآت مادر تخصصي توليد،  -ح 
 برق توليدي را به قيمت صادراتي يا وارداتي 1384موظفند در سال ) توانير(انتقال و توزيع نيروي برق ايران 

يمت حسب مورد محاسبه و به حساب بدهكار شرآت هاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور و به ق
شرآت هاي يادشده فوق موظفند ماهانه مابه التفاوت قيمت برق . يادشده از آنها خريداري نمايند

خريداري شده مذآور به عالوه هزينه هاي انتقال ، توزيع و فروش و عوارض تكليفي را با قيمت فروش آنها 
  . در داخل آشور به خزانه داري آل آشور اعالم دارند

 خرجي از يك طرف به -ظف است مبالغ اعالم شده را به صورت جمعي خزانه داري آل آشور مو
 منظور در قسمت سوم اين قانون محسوب و 130402حساب درآمد عمومي آشور موضوع رديف شماره 

 منظور در قسمت چهارم 503690متقابًال مبالغ يادشده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف شماره 
   .اين قانون محاسبه نمايد

ارقام ثبت شده در دفاتر شرآت هاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه هيچگونه 
  . ماليات ، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نمي گيرد

آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان 
  .  آشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسدمديريت و برنامه ريزي

 در مقابل صادرات نفت خام و 1384 به شرآت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال -خ 
  . معاوضه آن ، نسبت به واردات بنزين موردنياز آشور اقدام نمايد

ملي نفت معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين بند و همچنين تسويه حساب هاي شرآت 
، توسط هيأت وزيران تعيين مي 1383ايران بابت صادرات و معاوضه يادشده براي تأمين نياز مذآور در سال 

  . شود

موضوع رديف هاي » حساب ذخيره ارزي «مبالغ يارانه بنزين وارداتي موضوع اين بند از محل موجودي 
 قانون براي تسويه حساب شرآت  به ترتيب منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين503748 و 310303

  . ملي نفت ايران با دولت تعيين مي شود

  : شرآت ملي نفت ايران مكلف است 

اين قانون ، نسبت به ) 2(تبصره ) ث ( با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پااليش و بند       -1
ادل بيست اجراي بهينه سازي و بازسازي پااليشگاهها با هدف افزايش توليد روزانه بنزين مع

  . دالر اقدام آند) 2.550.000.000(ميليون ليتر به مبلغ دو ميليارد و پانصد و پنجاه ميليون 



 طرح اجراء و احداث سه پااليشگاه ميعانات گازي جمعًا به ظرفيت سيصد و شصت هزار       -2
 و دويست بشكه در روز با هدف توليد حداقل سي و دو ميليون ليتر در روز به مبلغ يك ميليارد

به انجام ) 2(تبصره ) ث (دالر را با رعايت بند ) 1.275.000.000(و هفتاد و پنج ميليون 
  . برساند

بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرحهاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادلة 
لكرد آن به آميسيونهاي موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور انجام خواهد شد و گزارش عم

  . انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي ارائه خواهد شد

 به منظور تنظيم رابطه دولت و شرآت ملي نفت ايران و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و -د 
 نسبت 1384اي سال بر) بارعايت اصل مالكيت منابع نفتي ايران (گاز آشور، به دولت اجازه داده مي شود 

  : به عقد قرارداد با شرآت ملي نفت ايران براساس مقررات اين بند اقدام نمايد 

 شرآت ملي نفت ايران مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران       -1
توسط آن شرآت و شرآت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از 

ي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و آسر معادل هفت و سه دهم عمليات نفت
از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص شرآت ملي نفت ايران %) 3/7(درصد 

را به حساب بستانكار ) بقيه ارزش نفت خام %) (7/92(معادل نود و دو و هفت دهم درصد 
خزانه داري آل (به شرح مقررات اين بند با دولت منظور و ) خزانه داري آل آشور(دولت 
  . تسويه حساب نمايد) آشور

از ارزش نفت خام توليدي آه به حساب بستانكار %) 9/13(معادل سيزده و نه دهم درصد 
، دو و %)5/4(، چهار و نيم درصد %)5(دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد

به عنوان ماليات قطعي %) 6/1( درصد و يك و شش دهم%) 8/2(هشت دهم درصد 
، علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال يادشده ، علي 1384عملكرد سال 

اين تبصره ) ب (اين بند و پرداخت هاي تكليفي موضوع بند ) 2(الحساب وجوه موضوع جزء 
  . قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرآت ملي نفت ايران به حسابهاي مربوط مي باشد

ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عينًا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در 
مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پااليشگاههاي داخلي مبناي محاسبه 

در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد 
  . بود

 شرآت ملي نفت ايران طبق مقررات قانون 1384بلغ ماليات عملكرد سال چنانچه م
 قسمت 110106مالياتهاي مستقيم و اصالحيه هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 

  . سوم اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود

 مترمكعب گاز طبيعي  شرآت ملي نفت ايران مكلف است به ازاء استخراج و فروش هر      -2
ريال ، تا ) 91(مبلغ نود و يك ) به غير از گاز تزريقي به مخازن نفتي و نيز گاز سوزانده شده (

) 10.168.200.000.000(مبلغ ده هزار و يكصد و شصت و هشت ميليارد و دويست ميليون 
  . منظور نمايد) خزانه داري آل آشور(ريال به حساب بستانكار دولت 

بنزين ، نفت سفيد، نفت گاز، نفت آوره ، گاز مايع (ابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي  م      -3
و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با ) 

اضافه آردن هزينه هاي انتقال و توزيع و آارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از 
اصل از فروش فرآورده هاي يادشده در داخل آشور به قيمت هاي مصوب آسر درآمدهاي ح

 منظور در قسمت چهارم اين قانون ، از محل مانده 503690از محل اعتبار موضوع رديف 
 و 503690اعتبار رديف . اين بند قابل تسويه است ) 1(حساب بستانكاري دولت موضوع جزء 

 به ترتيب منظور در قسمت هاي چهارم و سوم 130402متقابًال منابع عمومي موضوع رديف 
اين قانون متناسب با افزايش قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي يادشده آه مبناي 



محاسبه ارقام مربوط در جدول هاي پيوست اين قانون قرار گرفته است با پيشنهاد وزارت 
  . ان قابل افزايش است نفت و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و تصويب هيأت وزير

عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب 
آارگروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي ، رئيس سازمان مديريت و برنامه 

  . ريزي آشور يا نمايندگان تام االختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود

ات آشور موظف است حسابهاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي ديوان محاسب
  . اسالمي گزارش نمايد

شرآت ملي نفت ايران پس از آسر پرداخت هاي ) سود ويژه ( تمامي سود خالص       -4
اين بند، به منظور تأمين منابع الزم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي ) 1(مربوطه در جزء 

قابل اختصاص و پس از قطعي ) اين قانون» 2«ور در پيوست شماره مذآ(شرآت يادشده 
شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شرآت ملي نفت ايران و مراجع قانوني ذي ربط 
حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شرآت منظور مي 

  . شود

رمايه اي شرآت ملي نفت ايران از جمله طرحهاي  بازپرداخت تعهدات س1384 در سال       -5
بيع متقابل آه به موجب قوانين مربوط ، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي 
شود از محل منابع داخلي شرآت ملي نفت ايران از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده 

  . هاي نفتي و گازي به عهده شرآت يادشده خواهد بود

وجوه حاصل از %) 100( شرآت ملي نفت ايران مكلف است صددرصد 1384 در سال       -6
 به عنوان علي الحساب پرداختهاي 1383صادرات نفت خام را به ترتيب موردعمل در سال 

اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به ) 1(موضوع جزء 
حسابهاي درآمد عمومي موضوع رديف هاي ( آل آشور حسابهاي مربوط در خزانه داري

 منظور در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي ، 210104 و 210101 و 110106
واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه داري آل آشور ) حسب مورد

  . مبادرت به تسويه حساب با شرآت ملي نفت ايران نمايد

رآزي جمهوري اسالمي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع بانك م
 منظور در قسمت سوم اين قانون براساس اعالم وزارت امور 210104 و 110106رديف هاي 

اين بند را تا سقف ) 1(درصدهاي مذآور در جزء ) خزانه داري آل آشور(اقتصادي و دارايي 
ل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش ارقام مصوب يادشده از محل ارز حاص

رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه آه توسط خزانه داري آل آشور اعالم مي گردد، 
  . واريز نمايد

 وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شرآت ملي نفت ايران در چارچوب مفاد اين بند       -7
  . اين قرارداد بايدبه تصويب هيأت وزيران برسد. نموداقدام به عقد قرارداد خواهد

دستورالعمل حسابداري قرارداد مذآور به نحوي آه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر 
قانوني و حساب سود و زيان شرآت ملي نفت ايران نيز انعكاس داشته باشد، مشترآًا 

ان مديريت و برنامه ريزي آشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي ، وزارت نفت و سازم
  . تنظيم ، تهيه و ابالغ مي گردد

وزارت نفت و شرآت ملي نفت ايران مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به 
آميسيونهاي اقتصادي ، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسالمي 

  . ارسال نمايند



 در چارچوب مقررات اين بند از 1384در سال ) ري آل آشورخزانه دا( اضافه دريافتي دولت       -8
شرآت ملي نفت ايران از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه 

  . است 

از شرآت ملي نفت ايران موضوع ) خزانه داري آل آشور(مانده بستانكاري حساب دولت 
به » حساب سپرده ريالي دولت «يد به ، پس از وصول با1384اين بند در پايان سال ) 1(جزء 

برداشت از . نام خزانه داري آل آشور نزد بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران واريز شود
  . اين حساب منحصرًا با تصويب مجلس شوراي اسالمي ميسر خواهد بود

اين بند مربوط به حسابهاي ) 1(رعايت مقررات اين جزء تا تسويه حساب دولت ، موضوع جزء 
  .  در سالهاي آتي نيز الزامي است 1384ال س

) 38( آليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره 1384 در سال       -9
 ملغي االثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت 1358دائمي قانون بودجه سال 

مورد دريافت انواع مالياتها و و شرآت ملي نفت ايران در) وزارتخانه و مؤسسات دولتي (
سود %) 30(عوارض صرفًا طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سي درصد 

 و همچنين احكام مربوط به مالياتهاي مقرر در تبصره هاي اين 1383سال ) سود ويژه (ابرازي 
انون اصالح  و اصالحيه هاي بعدي آن و ق1366قانون ، قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 

موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران 
و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدآنندگان آاال و ارائه دهندگان خدمات و 

 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط شرآت ملي نفت 1381آاالهاي وارداتي مصوب 
متناسب با سهم شرآت ملي نفت ايران در (آت هاي دولتي تابعه و وابسته ايران و شر

آه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب ) سرمايه شرآت هاي يادشده 
  . اين بند منظور مي گردد) 1(موضوع جزء ) خزانه داري آل آشور(دولت 

ن خزانه داري آل آشور و شرآت  آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و آار تسويه حساب بي -10
ملي نفت ايران به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفت ، امور اقتصادي و دارايي ، سازمان 
مديريت و برنامه ريزي آشور و بانك مرآزي جمهوري اسالمي ايران به تصويب هيأت وزيران 

  . مي رسد

گاز ايران و شرآت دولت مكلف است اساسنامه هاي شرآت ملي نفت ايران ، شرآت ملي 
 به 1366، باتوجه به قانون نفت مصوب 1384ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 

، امور نفت ، گاز و پتروشيمي طبق 1384تا پايان سال . مجلس شوراي اسالمي تقديم نمايد
  . مقررات حاآم موجود و اين قانون اداره خواهد شد

) CNG(و روستايي و عرضه گاز طبيعي فشرده براي خودروها  به منظور توسعه گازرساني شهري -ذ 
  شرآت ملي نفت ايران موظف است معادل يك درصد 

خود را پس از مبادله %) 3/7(از ارزش نفت خام توليدي از محل سهم هفت و سه دهم درصدي %) 1(
 تعهدات جديد براي موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور براي بازپرداخت تعهدات و ايجاد
  . گازرساني با اولويت صنايع و مناطق روستايي به ويژه مناطق سردسير هزينه نمايد

 شرآت ملي گاز ايران و شرآت هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف سيصد ميليارد -ر 
ر تا فاصله ريال از منابع داخلي خود را در شهرها و همچنين در روستاهائي آه حداآث) 300.000.000.000(

  . ده آيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه آنند

همچنين . مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب ، از حق انشعاب آنها آسر خواهد شد
مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي آه قبًال به شرآت هاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده 

  . ست نيز از حق انشعاب آنان آسر خواهد شدا



) 2(تبصره ) ث ( به شرآت ملي گاز ايران اجازه داده مي شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند -ز 
  تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصد ميليون 

رها، دالر با استفاده از تسهيالت فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي گازرساني به شه) 1.900.000.000(
 روستا، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت مراآز شهرستانهاي سردسير و 9.000

مناطق سردسير و جنگلي و مناطق جنگزده و استانهاي محروم و مرزي شرق آشور و نيز توسعه 
  . اقدام نمايد) CNG(زيربناهاي الزم براي ايستگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده 

لي نفت ايران مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت شرآت م
آل تعهدات موضوع اين بند را صرفًا از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع در 

منظور و ) رخزانه داري آل آشو(سالهاي سررسيد تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهكار دولت 
  . بر اين اساس با خزانه داري آل آشور تسويه حساب نمايد

تصويب توجيه فني و اقتصادي طرحهاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد مي باشد و مبادله 
  . موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور الزامي خواهد بود

گاز و فاضالب به شرآت هاي ذي ربط اجازه داده  به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب ، برق ، -ژ 
مي شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداآثر تا پنج سال و با اعمال نرخ 

  . سود و آارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند

ي از پرداخت هزينه و مددجويان بهزيست) ره (مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني 
  . انشعاب آب ، برق و گاز معاف مي باشند

 بهاي برق ، گاز و آب آلية واحدهاي توليدآننده محصوالت بخش آشاورزي اعم از زراعي ، -س 
  . باغباني ، دامي و آبزيان طبق تعرفه هاي آشاورزي محاسبه و منظور خواهد شد

رق و تأمين نيازهاي رو به رشد انرژي ،  دولت مكلف است جهت توسعه ظرفيت هاي توليد ب-ش 
  . نسبت به مطالعات و مكان يابي احداث نيروگاههاي هسته اي براي توليد بيست هزار مگاوات اقدام نمايد

همچنين دولت موظف است جهت توليد و تأمين بخشي از سوخت نيروگاههاي هسته اي ، توسط 
  . دسازمان انرژي اتمي ، اقدامات الزم را به عمل آور

اين قانون تا سقف يك ميليارد ) 2(تبصره ) ث ( به شرآت توانير اجازه داده مي شود با رعايت بند -ص 
  . دالر از طريق فاينانس نسبت به اجراي طرحهاي توليد و انتقال برق اقدام نمايد) 1.000.000.000(

) 3(ه در تبصره  دولت مكلف است از محل جرائم اخذ شده از مشترآين پرمصرف پيش بيني شد-ض 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و همچنين ) 3(ماده 

  : ساير درآمدهاي شرآت هاي برق منطقه اي و توانير اقدامات زير را انجام دهد 

و آستانه هزينه هاي برق و آب مناطق گرمسيري را در مقايسه با ساير مناطق آشور متعادل نموده 
بهره مندي مشترآين آب و برق مناطق گرمسير از تعرفه هاي تخفيفي را افزايش و دوره آن نيز به نه ماه 

  . در سال ارتقاء دهد

  حفظ محيط زيست ، آمايش سرزمين و توازن منطقه اي -بخش دوم 

    

   توازن منطقه اي - 12تبصره 



امه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي قانون برن) 83(تا ) 72( دراجراي مفاد مواد -الف 
، 27/11/1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ) 44(جمهوري اسالمي ايران و ماده 

  : شوراي برنامه ريزي و توسعه استان نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد

ات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني را به صورت از اعتبار%) 1( تا سقف يك درصد    -1
پروژه . متمرآز براي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد

هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين 
 قابل بهره برداري نباشد، از محل 1384شروع پروژه هايي آه به تنهايي در سال . خواهد شد

آمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار . اين اعتبار ممنوع است 
  . بالمانع مي باشد

از اعتبارات تملك دارايي هاي %) 10( آميته برنامه ريزي شهرستان مي تواند تا ده درصد    -2
تكميل پروژه هاي نيمه تمام آه در روستاها حداقل سي سرمايه اي شهرستان خود را براي 

با (اعتبارات آن توسط مردم خير %) 60(و در شهرها حداقل شصت درصد %) 30(درصد 
تأمين ) اولويت پروژه هاي آموزشي و بهداشتي و درماني و ورزشي و فرهنگي و حوزوي 

اد سازمان مديريت و برنامه آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنه. شده است هزينه نمايد
  . ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

از اعتبارات هزينه اي استاني را به صورت متمرآز در جهت ايجاد %) 1( حداآثر تا يك درصد    -3
تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با 

  . مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهدپيشنهاد سازمان 

) 77( پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط آميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده -ب 
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تنفيذ شده در ماده 

دي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، تخصيص اعتبار قانون برنامه چهارم توسعه اقتصا) 83(
هزينه اي برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط 

  . سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابالغ مي گردد

صول هزينه دستگاه هاي اجرايي مشمول نظام  افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و ف-پ 
بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل آاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه 

مربوط ، مشروط بر آن آه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداآثر به ميزان ده 
  درصد 

. اي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشدبه پيشنهاد دستگاه ه%) 10(
تأمين و پرداخت آسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديت هاي اين 

وجوه مذآور را تأمين و پرداخت %) 100(بند مستثني مي باشد و دستگاه هاي اجرايي موظفند صددرصد 
  . نمايند

ماده ) ج ( سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند  به-ت 
 اقدام و وجوه 28/12/1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ) 43(

آن %) 100(معادل صددرصد . واريز نمايد) نزد خزانه داري آل آشور(حاصل را به حساب درآمد اختصاصي 
ريال از محل جدول ) 61.956.000.000(تا مبلغ شصت و يك ميليارد و نهصد و پنجاه و شش ميليون 

دراختيار سازمانهاي مذآور قرار مي ) اعتبار درآمد اختصاصي (اعتبارات استاني قسمت چهارم اين قانون 
و ساير قوانين عمومي دولت  1/6/1366گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي آشور مصوب 

و با رعايت قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير 
، جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي 6/11/1364مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 

  . شي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسدمديران و آارآنان دولت و تعمير و تجهيز ساختمانهاي آموز

 به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور اجازه داده مي شود مازاد درآمد واريزي هر استان در -ث 
 نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استاني قسمت چهارم اين 1384مقاطع سه ماهه سال 



  چهارم قانون مزبور تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد  قسمت 503285قانون را از محل اعتبار رديف 
  . ريال جهت تكميل طرحهاي نيمه تمام به همان استان اختصاص دهد) 750.000.000.000(

 به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان جهاد آشاورزي -ج 
زشكي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، هزينه ، ادارات آل منابع طبيعي ، امور عشاير و دامپ

قانون مقررات مالي ، اداري و استخدامي وزارت جهاد آشاورزي ) 13(هاي پرسنلي آارآنان مشمول ماده 
  مصوب 

 را از اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني دستگاه هاي مزبور آسر نموده و به 25/12/1382
  . ينه اي همان دستگاه اضافه نمايدسرجمع اعتبار هز

 شوراي برنامه ريزي و توسعه استانها و سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور مكلفند در سند -چ 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ) 81(ماده ) الف (بودجه ساالنه استان موضوع بند 

  : د فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ترتيبي اتخاذ نماين

از اعتبارات استان %) 2(قانون فوق الذآر حداقل دو درصد ) 46(ماده )  ه( درجهت تحقق بند    -1
را به امر پژوهش اختصاص و در برنامه پژوهش ) هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي (

  . هاي آاربردي لحاظ نمايند

 الذآر دستيابي به سرانه فضاهاي قانون فوق) 117(ماده ) الف ( درجهت تحقق جزء يك بند    -2
  . محقق گردد) با لحاظ پروژه هاي ملي ( متر مربع 6/0ورزشي 

از اعتبارات استاني جهت اهداف فعاليتهاي بخش گردشگري و %) 1( تحقق تأمين يك درصد    -3
ميراث فرهنگي در چارچوب اعتبارات هزينه اي ، تملك دارايي هاي سرمايه اي و آمكهاي 

  . تباري به بخش خصوصي و تعاوني فني و اع

  

  محيط زيست - 13تبصره   

به منظور از رده خارج آردن خودروهاي فرسوده سواري و درجهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) 62(ماده ) ب (در بند 

  : اجازه داده مي شود 

قانون تنظيم بخشي از مقررات «) 8(منابع حاصل از اجراي ماده %) 50( تمام پنجاه درصد    -1
به حساب درآمد » قانون برنامه سوم ) 113(تسهيل نوسازي صنايع آشور و اصالح ماده 

  .  قسمت سوم اين قانون منظور گردد160102عمومي موضوع رديف 

تا سقف يكصد و ) 1( داري آل آشور از بابت بند  معادل وجوه واريز شده به حساب خزانه   -2
 قسمت چهارم اين 503786ريال از محل اعتبار رديف ) 170.000.000.000(هفتاد ميليارد 

قانون به صورت وجوه اداره شده براي حمل و نقل عمومي درون شهري و جايگزيني 
  . خودروهاي فرسوده اختصاص مي يابد

ره به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و  آيين نامه اجرايي اين تبص   -3
، وزارتخانه هاي صنايع و معادن ، )سازمان امور شهرداريها و دهياريهاي آشور(وزارت آشور 

نفت ، امور اقتصادي و دارايي و سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيأت وزيران 
  . مي رسد

ت به مطالعه و امكان سنجي و انتقال گاز اتيلن از حوزه هاي  وزارت نفت موظف است نسب   -4
نفت و گاز آشور با اولويت مخازن مشترك در سه محور غرب تا شمال غرب ، شرق تا شمال 



شرق و مرآز تا شمال آشور جهت ايجاد صنايع پائين دستي نفت و گاز و پتروشيمي اقدام 
  . نمايد

    

 اني و عدالت اجتماعي توسعه سالمت ، امنيت انس-بخش سوم 

    

   سالمت - 14تبصره 

، وزارت بهداشت ، 3/8/1373 در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني آشور مصوب -الف 
 با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور 1384درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال 
هش يا افزايش سقف اعتبار رديف ها در محدوده اعتبارات نسبت به هرگونه جابه جايي ، تغيير رديف و آا

اقدام نمايد، به نحوي آه حداآثر تسهيالت الزم در اجراي قانون مذآور %) 30(مصوب به ميزان سي درصد 
  . فراهم شده و اختاللي در اداره امور مراآز درماني ، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود

 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمه 1384در سال سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است 
صورت حسابهاي ارسالي از %) 50(درمان را صرفًا جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد و پنجاه درصد 

  . سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي به عنوان علي الحساب پرداخت نمايد

فند بقيه مطالبات مؤسسات و مراآز بهداشتي درماني را سازمان هاي بيمه گر خدمات درماني موظ
  . حداآثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نماينده رسمي سازمان مزبور پرداخت نمايند

دولت مكلف است براي آليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني دفترچه درمان صادر نموده 
  . مه شدگان دريافت نمايدو هزينه هاي چاپ و صدور آن را از بي

 مجلس شوراي اسالمي ، سازمان بيمه 3/8/1383قانون بيمه همگاني مصوب ) 17(در اجراي ماده 
خدمات درماني ، سازمان تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند با آلية 

عهد به رعايت تعرفه هاي دولتي مؤسسات و مراآز بهداشتي درماني آه آماده ارائة خدمات درماني با ت
  . مصوب هيأت وزيران مي باشند، عقد قرارداد نمايند

 به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود آه به ازاي ثبت هر قلم دارو -ب 
يا مواد اوليه آن توسط شرآت هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل آشور معادل ريالي پنج هزار 

 قسمت 140104دالر به نرخ رسمي آشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ) 5.000(
ريال به ) 12.000.000.000(آن تا مبلغ دوازده ميليارد %) 100(معادل صددرصد . سوم اين قانون واريز نمايد

 و آموزش منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت ، درمان
  . پزشكي هزينه مي گردد

 متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانة آسب ، محل تهيه و توزيع و عرضة مواد غذايي و -پ 
ريال ) 100.000(اماآن عمومي مكلفند بابت صدور آارت بهداشتي محل هاي آسب فوق مبلغ يكصد هزار 

ريال پرداخت و به ) 10.000(اآز مذآور مبلغ ده هزار و بابت صدور آارت بهداشتي هر نفر از آارآنان مر
درصورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور آارت .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند140110حساب 

بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينة صدور آارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي 
در صورت عدم مراجعه جهت صدور آارت بهداشتي .  واريز نمايند قسمت سوم اين قانون150109رديف 

  . براي بار دوم ، پروانة آسب آنان لغو خواهد گرديد

 براي تأمين آمبوالنسهاي موردنياز پايگاههاي اورژانس ، بيمارستانها و شبكه بهداشتي درماني -ت 
 نسبت به واردات 1384 در سال آشور، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود

دو هزار دستگاه آمبوالنس و تجهيزات مربوطه با استفاده از منابع عمومي آه به همين منظور در قانون 



بودجه درج گرديده است و همچنين استفاده از تسهيالت اقدام نمايد حقوق ورودي سود بازرگاني و 
 قسمت سوم 110403رجي موضوع رديف هاي  خ-عوارض آمبوالنسهاي موضوع اين بند به صورت جمعي 

  .  قسمت چهارم اين قانون منظور مي گردد503814و 

 به منظور تقويت اورژانس و فوريتهاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريتهاي -ث 
سعه قانون برنامه چهارم تو) 85(پزشكي و آاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماريها در راستاي ماده 

اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
اعتبار موردنياز به مبلغ . اجازه داده مي شود تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تأسيس و راه اندازي آند

رمان و آموزش پزشكي تحت  وزارت بهداشت ، د129000ريال از رديف ) 50.000.000.000(پنجاه ميليارد 
  . عنوان فوريتهاي پيش بيمارستاني هزينه مي گردد

آودآان ) به استثناي موارد عمل هاي زيبائي ( به منظور پيشگيري و درمان بيماريهاي دهان و دندان -ج 
 سال ، شبكه بهداشتي و درماني آشور موظف است خدمات پيشگيري از اين بيماريها را انجام 12زير 
موارد ارجاع جهت درمان اين بيماريها طبق تعرفه مشخص بصورت آامل از طريق سازمان بيمه . دهد

  . خدمات درماني تحت پوشش قرار مي گيرد

بار مالي ناشي از اين تكليف از محل حذف اعتبار بيمه درمان ذيل دستگاه هاي اجرائي به ميزان 
ر اختيار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ريال تأمين و د) 100.000.000.000(حداقل يكصد ميليارد 

  ). مي باشد% 50سهم هريك از دستگاه هاي مذآور معادل (و سازمان بيمه خدمات درماني قرار مي گيرد 

از اعتبارات پژوهشهاي آاربردي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و %) 5( پنج درصد -چ 
پايه اي و باليني براي ارتقاي سطح سالمت جانبازان شيميايي واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات 

  . اختصاص يابد

آيين نامه اجرايي اين بند مشترآًا توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و بنياد شهيد و 
  . امور ايثارگران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد

    

   عدالت اجتماعي و يارانه ها- 15تبصره 

 در صورت بستري شدن اقشار آسيب 1384 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است در سال -لف ا
پذير آه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمانهاي 

ان به هنگام اين بيمار.  اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد129109ذي ربط از محل رديف 
  . پرداخت خواهند آرد) فرانشيز(هزينه ها را %) 10(بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي ، ده درصد 

وزارت رفاه و تأمين اجتماعي مكلف است آلية روستائيان و اهالي شهرهاي با جمعيت آمتر از 
 رايگان و از محل بيست هزار نفر را آه تحت پوشش هيچ نوع بيمة خدمات درماني نمي باشند به طور

 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداآثر ظرف نيمه 129109اعتبار رديف 
  .  دفترچة بيمة درمان آنان را صادر و تحويل نمايد1384اول سال 

  به منظور استقرار عدالت اجتماعي و آاهش فقر و هدفمندآردن يارانه ها در چارچوب مفاد قانون-ب 
  ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 

 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، دولت 21/2/1383
 را 503611 و 503573، 503028، 503788، 503021، 503659، 503019موظف است اعتبارات رديف هاي 
   :براي اجراي موارد زير هزينه نمايد 

 به مبلغ هجده 503019 براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف    -1
ريال ) 18.927.800.000.000(هزار و نهصد و بيست و هفت ميليارد و هشتصد ميليون 

براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد دراختيار 



 حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاه هاي سازمان
  . اجرايي ذي ربط پرداخت گردد

تفاوت يارانه ناشي از هدفمندآردن يارانه آرد دراختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي 
  . قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي گردد

ين و تأمين آاالهاي آاالبرگي مردم و حمايت از اقشار آسيب پذير و هدفمند  به منظور تعي   -2
 به مبلغ هفت هزار و هفتصد و يازده ميليارد و نهصد 503659آردن يارانه ها، اعتبار رديف 

ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي ) 7.711.900.000.000(ميليون 
اي عالي رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان يارانه از طريق سازمان و بازرگاني و تصويب شور

حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان دراختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد 
  . گرفت 

اين بند نبايد ) 2(و ) 1( سهم سرانه روستائيان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي    -3
رانه شهري ها باشد و قيمت آاالهاي تحويلي موضوع اين بند در محل آمتر از سهم س

  . روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد

 به مبلغ پنج 503021 به منظور تأمين يارانه نهاده هاوعوامل توليدآشاورزي ، اعتبار رديف    -4
  هزار و نهصد و شصت و سه ميليارد و نهصد ميليون 

راساس پيشنهاد وزارت جهاد آشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد ريال ب) 5.963.900.000.000(
از طريق سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان در اختيار دستگاه هاي اجرايي ذي 

  . ربط قرار خواهد گرفت 

 به مبلغ دو هزار و دويست و 503788 به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف    -5
ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت ، ) 2.244.000.000.000(ر ميليارد چهل و چها

درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين 
اجتماعي ، به عنوان يارانه دارو و شيرخشك دراختيار دستگاه هاي اجرايي ذي ربط قرار 

  . خواهد گرفت 

 به مبلغ يك هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ميليارد و 503028ظور شده در رديف  اعتبار من   -6
ريال ، به پيشنهاد مشترك وزارت رفاه و تأمين ) 1.878.800.000.000(هشتصد ميليون 

اجتماعي و دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي براي پرداخت 
ارانه به مصرف آنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به يارانه به يكي از دو طريق پرداخت ي

توليدآننده آاال و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان هزينه 
در صورتي آه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدآنندگان پرداخت نگردد، . خواهد شد

) 39(ماده ) ج (ن قيمت موضوع بند قيمت عرضه اين آاالها و خدمات براساس ضوابط تعيي
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران خواهد 

  . بود

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و ) 39(ماده ) ج ( به منظور اجراي بند    -7
 يك هزار و ششصد و پنج  به مبلغ503573فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، اعتبار رديف 

ريال براساس پيشنهاد وزارت ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد ) 1.605.000.000.000(ميليارد 
بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش ، دراختيار دستگاه هاي اجرايي 

  . ذي ربط قرار خواهد گرفت 

تأمين آاالهاي موردنياز دانشگاهها، مراآز (خاص  به منظور تنظيم بازار آاال و ايفاي تعهدات    -8
 به مبلغ يك هزار و نهصد و پنج 503611اعتبار رديف ...) آموزشي و دستگاه هاي اجرايي   و

ريال براساس پيشنهاد وزارت بازرگاني و ) 1.905.800.000.000(ميليارد و هشتصد ميليون 
فروش آاالهاي مذآور دراختيار وزارت تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و 

  . بازرگاني قرار خواهد گرفت 



 وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد    -9
پايگاههاي اطالعاتي الزم با استفاده از آد ملي درخصوص شناسايي اقشار آسيب پذير از 

 را بر 1385 و پيشنهادهاي الزم درخصوص يارانه سال محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام
  . اين اساس به شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي ارائه نمايد

 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت آرده اند، 1383 تمام دستگاه هاي اجرايي آه تا پايان سال -پ 
حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان ، براي تسويه حساب با سازمان 1384مكلفند تا پايان تيرماه سال 

ارائه مفاصاحساب قطعي ، . ، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان يادشده واريز نمايند
  . موآول به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانوني دستگاه مذآور مي باشد

ت از مصرف آنندگان و  اشخاص حقيقي يا حقوقي آه بابت مابه التفاوت ، به سازمان حماي-ت 
 بدهي دارند، مكلفند در مواعدي آه قبًال توسط سازمان يادشده تعيين 1383توليدآنندگان تا پايان سال 

 160101موضوع رديف ) نزد خزانه داري آل (شده است ، وجوه مذآور را به حساب درآمد عمومي آشور 
ند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و وزارت بازرگاني مي توا. قسمت سوم اين قانون واريز نمايند

حقوقي و شرآت هاي دولتي آه با اعالم سازمان حمايت از مصرف آنندگان و توليدآنندگان از پرداخت 
  . بدهي خود امتناع آرده اند، خودداري نمايد

و  111120، 104001ريال از محل اعتبار رديفهاي ) 170.000.000.000( مبلغ يكصد و هفتاد ميليارد -ث 
 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان آشوري ، 132500

لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي آه به نسبت بازنشستگان و مستمري بگيران تحت پوشش 
هر يك از صندوق ها توزيع شده است ، طبق ضوابطي آه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني 

  . آشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد

 براي ارائه تسهيالت ارزان قيمت 1384 به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال -ج 
ساخت و خريد مسكن ، وديعه مسكن ، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي 

ريال از محل درآمد و ذخاير ) 500.000.000.000(دي و اجتماعي پانصد ميليارد در زمينه بهداشت رواني ، فر
خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به آارگران و مستمري بگيران و شرآت هاي تعاوني 

مسكن آارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراآز توانبخشي ، مهد آودك و شبانه روزي بخش آارگري ، 
 درماني وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و -انهاي آموزشي و مراآز بهداشتي بيمارست

همچنين اصل تسهيالت فوق الذآر و سود حاصل . بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد
ينًا شده آه ازطريق بانك رفاه آارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع آسور بانكي و مالياتي معاف بوده و ع

  . به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت 

خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران ، آزادگان ، جانبازان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده 
  . از اين تسهيالت از اولويت ويژه برخوردارند

 تحت پوشش آميته امداد امام  وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي-چ 
و سازمان بهزيستي آشور و مراآز خيريه اي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصد و ) ره (خميني 

  . ده هزار تن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد

سازمان و ) ره ( دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش آميته امداد امام خميني -ح 
 503659موضوع رديف يارانه آاالهاي اساسي رديف ) آاالبرگ (بهزيستي آشور را از آاالي اساسي 

نسبت به %) 40(قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم ، معادل چهل درصد 
 با همكاري آميته  افزايش دهد و ازطريق اعطاي آاالبرگ اضافي و يا تحويل آاال1383سهميه مصوب سال 

  . و سازمان بهزيستي آشور دراختيار افراد مذآور قرار دهد) ره (امداد امام خميني 

نوع آاال، ميزان آاال و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و بازرگاني 
  . ي مي رسدبه تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماع) ره (آميتة امداد حضرت امام 



 دراجراي قانون اصالح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي مصوب -خ 
 به بنياد شهيد و امور ايثارگران اجازه داده مي شود از منابع بانكي ، اعتبارات مورد نياز را 26/10/1378

%) 40(چهل درصد (افتي را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيالت دري
در قالب بودجه سنواتي بنياد شهيد و امور ايثارگران ) سهم دولت ، سود و آارمزد تسهيالت به جانبازان 

  . تضمين و منظور نمايد

، مبلغ سيصد ميليارد 21/2/1383 دراجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب -د 
 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي 503783تبار رديف ريال اع) 300.000.000.000(

اساسنامه صندوق بيمه روستائيان و عشاير بايستي به نحوي . روستائيان و عشاير اختصاص مي يابد
  . اصالح گردد آه ميزان حق بيمه متناسب با توان مالي روستائيان و عشاير باشد

 از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان  به منظور آمك به پيشگيري-ذ 
اجتماعي به ويژه آودآان خياباني و بي سرپرست ، دختران و زنان پناه جو، مبلغ چهل ميليارد 

 قسمت چهارم اين قانون دراختيار سازمان بهزيستي 503660ريال اعتبار از رديف ) 40.000.000.000(
ز مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور براي امور فوق آشور قرار مي گيرد تا پس ا

  . هزينه نمايد

 و آيين نامه اجرايي 24/8/1371 دراجراي مفاد قانون تأمين زنان و آودآان بي سرپرست مصوب -ر 
) ج (بند و ) 95(مربوط و در راستاي سياست توانمندسازي وآاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ، اعتبار ) 97(ماده 
ريال ، با پيشنهاد ) 400.000.000.000( در قسمت چهارم اين قانون به مبلغ چهارصد ميليارد 503787رديف 

ن اجتماعي ، دراختيار آميته امداد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي عالي رفاه و تأمي
و سازمان بهزيستي به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد تا براساس ) ره (امام خميني 

  . موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور هزينه گردد

نابع داخلي ، بودجه يا  هرگونه پرداخت از محل و منبع تأمين مالي از قبيل م1384 در سال -ز 
اعتباراتي آه از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني مي باشند و 

حتي اعتبارات مربوط به برنامة خدمات رفاهي آارآنان و ساير برنامه ها، توسط آلية دستگاه هاي اجرايي 
خاص و به طورآلي دستگاه هاي مذآور در ماده اعم از مستلزم ذآر يا تصريح نام يا تابع قوانين و مقررات 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و مؤسسات و ) 160(
شرآت هاي تابعه و وابسته به آنها، به منظور ارائه خدمات بيمه اي تكميلي بيش از تعرفه هاي مصوب 

  . قانوني در وجوه و اموال عمومي است هيأت وزيران ممنوع و در حكم تصرف غير

سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور موظف است معادل مابه التفاوت هزينه هاي انجام شده بيشتر 
اين .  را دقيقًا محاسبه و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعالم نمايد1383از تعرفه مصوب در سال 

ا هر سه ماه يك بار از بودجة دستگاه هاي ذي ربط آسر و وزارتخانه مكلف است مابه التفاوت يادشده ر
  معادل صددرصد 

 140104موضوع رديف ) نزد خزانه داري آل (آن را پس از واريز به حساب درآمد عمومي آشور %) 100(
قسمت سوم اين قانون دراختيار وزارت رفاه و تأمين اجتماعي قرار دهد تا با اختصاص آن به سازمان هاي 

 و نهادهاي ذي ربط براي تكميل پوشش ، افزايش سرانه و آيفيت بيمة درماني بخصوص بيمة بيمه اي
  . درماني روستائيان و اقشار آسيب پذير هزينه نمايد

هرگونه بيمة تكميلي صرفًا از محل مشارآت آارآنان و با حمايت حقوقي دستگاه مربوطه و براساس 
  . عي مجاز خواهد بودسياستگذاري شوراي عالي رفاه و تأمين اجتما

 به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجاد شده ، دولت مكلف است مددجويان تحت -ژ 
را تحت پوشش آامل بيمة تأمين ) ره (پوشش بخش اشتغال و خودآفايي آميتة امداد امام خميني 

  . اجتماعي قرار دهد



ان سهم آارفرما و بيمه شده براي ريال به عنو) 68.000.000.000(مبلغ شصت و هشت ميليارد 
  . اختصاص مي يابد) ره (پوشش بيست و چهار هزار نفر در رديف هاي مربوط به آميتة امداد امام خميني 

قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي ، ) 160( به آلية دستگاه هاي اجرايي مذآور در ماده -س 
 مي شود از محل اعتبار منظور شده در برنامة اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده

 هزينه هاي نگهداري و توانبخشي معلوالن ، سالمندان و بيماران 30414خدمات رفاهي آارآنان و برنامة 
رواني مزمن تحت سرپرستي آارآنان خود در مراآز توانبخشي و نگهداري و براساس تعرفه هاي 

ييد ادارة بهزيستي شهرستان مربوطه به مراآز مذآور پرداخت موردعمل در سازمان بهزيستي تأمين و با تأ
  . نمايند

و ) غيراز بار اول (افزايش هزينه ثبت نام عمره %) 5( به دولت اجازه داده مي شود پنج درصد -ش 
رديف ) نزد خزانه داري آل (حج تمتع غيرواجب متقاضيان را دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور 

وجوه مزبور از محل اعتبار رديف %) 100(معادل صددرصد .  اين قانون واريز نمايد قسمت سوم140103
  . به منظور آمك به ازدواج جوانان اختصاص مي يابد) 9( جدول شماره 503810متفرقه 

 دولت موظف است به منظور توسعه و تأمين بهداشت و درمان جانبازان تمهيدات زير را فراهم -ص 
  : نمايد 

  . هزينه هاي بيمه آامل درمان جانبازان %) 100( صددرصد  تأمين   -1

 تأمين امكانات بهداشتي ، درماني ، تشخيص ، توانبخشي ، آموزشي ، پيشگيري ، دارو و    -2
تجهيزات پزشكي ، ارتز و پروتز و آمبوالنس موردنياز جانبازان شيميايي ، اعصاب و روان ، 

  . هد و آزادگان خانواده هاي شا%) 5(نخاعي و پنج درصد 

 تهيه و تأمين داروهاي خاص و تجهيزات پزشكي و توانبخشي و آمبوالنس با استفاده از    -3
بودجه ارزي و ريالي با برخورداري از معافيت هاي مالياتي ، عوارض ، حقوق گمرآي و سود 

  . بازرگاني 

    

  صيانت از هويت و فرهنگ اسالمي ايراني-بخش چهارم 

    

   فرهنگ - 16تبصره 

 به منظور ساماندهي نقش زنان درتوسعه آشور وتقويت نهادخانواده ودرجهت تحقق اهداف و -الف 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 111(سياستهاي مندرج در ماده 

 قسمت چهارم اين 101024 رديف 30203اسالمي ايران ، اجازه داده مي شود اعتبار منظورشده در برنامه 
قانون ازطريق مرآز امور مشارآت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به 
اعتبارات . دستگاههايي آه قسمتي از وظايف مذآور در ماده ياد شده را برعهده مي گيرند، اختصاص يابد

  . رآت زنان هزينه خواهد شد ساير دستگاهها با هماهنگي مرآز امور مشا30203مربوط به برنامه 

درجهت تحكيم خانواده و بيست و پنج %) 25(، بيست و پنج درصد 30203از آل اعتبارات برنامة 
  . در برنامه هاي تسهيل ازدواج با هماهنگي مرآز امور مشارآت زنان هزينه خواهد شد%) 25(درصد 

 و آانونهاي فرهنگي ورزشي از اعتبار مذآور به طرحهاي بسيج خواهران%) 10(حداقل ده درصد 
  . بسيج اختصاص مي يابد



 به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت آرسيهاي زبان فارسي در -ب 
  خارج از آشور، مبلغ سه ميليارد و هفتصد ميليون 

 قسمت 114000 ذيل رديف) 30202(ريال از محل اعتبار برنامه خدمات فرهنگي و هنري ) 3.700.000.000(
چهارم اين قانون دراختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا، 

  . تمام فعاليتها در اين زمينه ازطريق دستگاه هاي ذي ربط اجرا گردد

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ) 117( دراجراي ماده -پ 
مي ايران دولت مكلف است نسبت به آسر پنج درهزار اعتبارات دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده اسال

شامل سه هزار و نهصد [ريال ) 4.000.000.000.000(قانون برنامه چهارم تا مبلغ چهار هزار ميليارد ) 160(
  ميليارد 

) 100.000.000.000( ميليارد ريال اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي و يكصد) 3.900.000.000.000(
و صددرصد .  سازمان تربيت بدني اضافه نمايد128500اقدام و به اعتبارات رديف ] ريال اعتبارات هزينه اي

اعتبارات مربوطه را به منظور تكميل طرحهاي نيمه تمام ورزشي اعم از شهري و روستايي ، %) 100(
  . ي اختصاص دهدورزش قهرماني ، استعداديابي و تعميم ورزش همگان

وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، آار و امور اجتماعي ، آموزش و پرورش ، علوم ، 
تحقيقات و فناوري و دانشگاههاي وابسته به آن و دانشگاههاي علوم پزشكي از حكم فوق مستثني بوده 

ي سازمان تربيت بدني جهت اهداف و مكلف به هزينه نمودن معادل اعتبار فوق در دستگاه خود با هماهنگ
  . مذآور مي باشند

از اعتبار برنامه %) 30( به منظور تقويت و جريان سازي توليد فيلمهاي ارزشي سي درصد -ت 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي براي آمك به توليد فيلمهاي عظيم و نمونه با 114000 رديف 30211

  . دات هنري پيشرفته اختصاص مي يابداستانداردهاي روز دنيا و استفاده از تمهي

 فصل آمكهاي بالعوض خود مبلغ 101016 سازمان ملي جوانان مكلف است از اعتبارات رديف -ث 
ريال براي گسترش فرهنگ و معارف قرآن آريم در ميان جوانان به ) 12.000.000.000(دوازده ميليارد 

ريال جهت تقويت آانونهاي بسيج ) 6.000.000.000( ديني جوانان مبلغ شش ميليارد -تشكلهاي فرهنگي 
ريال جهت آمك به تسهيل ازدواج جوانان و مبلغ دو ميليارد ) 17.000.000.000(جوانان ، مبلغ هفده ميليارد 

  . ريال جهت تقويت تشكلهاي قرآني خواهران هزينه نمايد) 2.500.000.000(و پانصد ميليون 

ريال از ) 5.000.000.000(است مبلغ پنج ميليارد  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظف -ج 
در مناطق محروم ) ويدئو پروژآتور(تسهيالت تكليفي دراختيار خود را به متقاضيان سينماهاي آوچك 

  . اختصاص دهد

 براي حج تمتع ثبت 1378 و 1377 سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي آه در سالهاي -چ 
ريال به ازاء هر نفر در ) 11.000.000(وفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون نام نموده اند و تاآنون م

 قسمت چهارم اين قانون 104009وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف . بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد
  منظور و تأمين گردد) تعهدات اعزام زائران حج تمتع (

  تأمين مطمئن امنيت ملي -بخش پنجم 

   امنيت ملي - 17تبصره   

ريال از اعتبار رديف ) 6.934.000.000.000( مبلغ شش هزار و نهصد و سي و چهار ميليارد -الف 
 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون ، دراختيار وزارت دفاع و پشتيباني 111103

رنامه مصوب فرماندهي آل نيروهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد تا در قالب ب
مسلح جمهوري اسالمي ايران براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي 

  . آشور هزينه گردد



 را براساس ارقام 1382به دولت اجازه داده مي شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 
ايي طلبكار و تأييد ستاد آل نيروهاي مسلح با دستگاه هاي ياد اعالم شده از سوي دستگاه هاي اجر

آيين نامه اجرايي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور با همكاري وزارت . شده تهاتر آند
  . امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به دستگاه هاي ذي نفع ابالغ خواهد شد

به ) نيروهاي نظامي و انتظامي (ي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران پرداخت بدهي ها
دستگاه هاي اجرايي ازجمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي 

 در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ 1367غيردولتي بابت امالك متصرفي آه قانونًا تا پايان سال 
 و مبلغ پانزده ميليارد 111105ريال از محل اعتبار رديف ) 180.000.000.000(د و هشتاد ميليارد يكص

 بنابه پيشنهاد سازمان 20201002 و طرح شماره 106008ريال از محل اعتبار رديف ) 15.000.000.000(
تصويب هيأت مديريت و برنامه ريزي آشور و تأييد ستاد آل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران و 

وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي طلبكار با اولويت پرداخت حداآثر يكصد 
  . ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد) 100.000.000(ميليون 

 در ازاي واگذاري 1384 به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي شود در سال -ب 
 به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پالك هاي قديم به جديد مبلغ هر نوع پالك

) نزد خزانه داري آل (ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور ) 250.000(دويست و پنجاه هزار 
رديف وجوه واريزي از محل اعتبار %) 80(هشتاد درصد .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايد140102رديف 

اين قانون بابت هزينه ) 1( پيوست شماره 20202015 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 106000
  . هاي خدمات شماره گذاري دراختيار نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران قرار مي گيرد

 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي) 121(ماده ) 11( به منظور تحقق مفاد بند -پ 
از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي هر يك از %) 1(فرهنگي جمهوري اسالمي ايران يك درصد 

دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به منظور اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل همان دستگاه اختصاص مي يابد 
سلح ، هزينه تا براساس سياستهاي مصوب آميته دائمي پدافند غيرعامل مستقر در ستاد آل نيروهاي م

آئين نامه اجرايي اين بند ظرف مدت سه ماه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور با همكاري . شود
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ستاد آل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي 

  . رسد

ود از هر يك از اتباع خارجي آه  به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اجازه داده مي ش-ت 
) 150.000(بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در آشور اقامت نمايند روزانه يكصد و پنجاه هزار 

وجوه %) 50(واريز و پنجاه درصد ) نزد خزانه داري آل (ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور 
ارم اين قانون دراختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا  قسمت چه106000واريزي از محل اعتبار رديف 

  . بابت مرمت و تجهيز آالنتريها و پاسگاهها به مصرف برسد

    

  امور عمومي و قضايي - 18تبصره 

 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در ازاي صدور آارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان -الف 
ريال دريافت و به حساب درآمد ) 160.000(دل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار مقيم خارج از آشور، معا

  .  واريز نمايد140101موضوع رديف ) نزد خزانه داري آل (عمومي آشور 

 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل آشور به -ب 
ريال و به ازاي تمديد هر جلد ) 200.000(ت ، مبلغ دويست هزار استثناي زائران حج تمتع و عتبات عاليا

نزد خزانه (ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور ) 150.000(گذرنامه مبلغ يكصد و پنجاه هزار 
  .  قسمت سوم اين قانون واريز آند140102موضوع رديف ) معين استان 

ن قانون ، براي آشف و خنثي آردن توطئه ها و  منظور در قسمت چهارم اي503301 اعتبار رديف -پ 
دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسالمي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسالمي ايران عليه 



آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج آشور در مورد تهاجم فرهنگي 
نيه هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيا

اعتبار مذآور با تصويب . عليه شرآت هاي سازنده و مؤثر در توليد سالحهاي شيميايي ، اختصاص مي يابد
  . رئيس جمهور بين دستگاه هاي اجرايي ذي ربط توزيع خواهد شد

سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين بند را به سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور مكلف است هر 
  . آميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسالمي ارسال نمايد

 در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري -ت 
المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اسالمي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين 

ريال از محل ) 90.000.000.000( تا مبلغ نود ميليارد 1384براساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 
 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيالت ، آمك بالعوض و تفاوت سود و آارمزد به 107000رديف 

  . ادي خارجي پرداخت نمايدآشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتص

 به منظور ارتقاي آيفيت و ايمني اسناد سجلي به سازمان ثبت احوال آشور اجازه داده مي -ث 
شود به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد آه به صورت مكانيزه تهيه مي شود مبلغ بيست هزار 

 قسمت سوم 140101 موضوع رديف ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي آشور) 20.000(
  . اين قانون واريز نمايد

 ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است آليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر -ج 
 قسمت سوم 150102رديف ) نزد خزانه داري آل ( را به حساب درآمدهاي عمومي آشور 1384در سال 

 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد 101034ار رديف اعتب. اين قانون واريز نمايد
مخدر آه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليت هاي مرتبط با امر آاهش تقاضا، پيشگيري و 

مقابله با عرضه مواد مخدر به شرح ذيل دراختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا براساس 
  : نامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور هزينه نمايندموافقت

به نيروي انتظامي براي خريد دستگاه هاي اشعه ايكس و تجهيزات الكترونيكي %) 50(پنجاه درصد 
  . براي آنترل مرزها

به طور مساوي به سازمان بهزيستي آشور، نيروي مقاومت بسيج و سازمان %) 30(سي درصد 
به ساير دستگاه هاي مرتبط با موضوع اين بند آه به تصويب ستاد %) 20(بيت بدني و بيست درصد تر

  . خواهد رسيد

ريال براي نگهداري حداقل يكهزار نفر از فرزندان ) 15.000.000.000(همچنين مبلغ پانزده ميليارد 
  . ي گيردقرار م) ره (خانواده هاي بدسرپرست ، دراختيار آميته امداد امام خميني 

ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است گزارش هزينه و عملكرد خود را هر شش ماه به آميسيونهاي 
  . اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسالمي ارائه نمايد

 به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مرآز واستانها وايجاد -چ 
  :  به سازمان ثبت اسناد وامالك آشوراجازه داده مي شودپايگاه اطالعات امالك

افزايش %) 50( منظور در قسمت چهارم اين قانون ، معادل پنجاه درصد 108500اعتبار موضوع رديف 
قانون ثبت اسناد و امالك مصوب ) 148(و ) 147(درآمد وصولي خدمات ثبتي و درآمدهاي موضوع مواد 

) 1.800.000.000.000( نسبت به مبلغ يك هزار و هشتصد ميليارد 140101، رديف درآمدي 21/10/1301
ريال آه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در ) 300.000.000.000(ريال تا سقف سيصد ميليارد 

راستاي وظايف قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 
موافقتنامه اي آه با سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور مبادله خواهد شد، اسالمي ايران براساس 

  . هزينه نمايد



قيمت %) 30( با دريافت سي درصد 1384سازمان ثبت اسناد و امالك آشور موظف است در سال 
ه از محل اعتبارات اين بند، نسبت ب%) 70(تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد 

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، ) 18(ماده ) ح (صدور اسناد مالكيت اراضي آشاورزي موضوع بند 
  . اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران اقدام نمايد

آيين نامه اجرايي صدور اسناد مذآور با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و امالك آشور و وزارت جهاد 
  . مديريت و برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيدآشاورزي و تأييد سازمان 

 به منظور افزايش صدور آارت شناسايي ملي ، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي -ح 
صدور هر عدد آارت شناسايي ملي معادل بهاي تمام شده آن را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد 

  .  واريز نمايد140101 عمومي دولت موضوع رديف

  نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاآميت -بخش ششم 

   اصالح ساختار اداري و مديريت - 19 تبصره  

 به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود براساس مقررات اين تبصره نسبت به -الف 
  : انجام موارد زير اقدام نمايند 

ور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه  به سازمان بهزيستي آش   -1
موضوع ) نزد خزانه داري آل (اي و اموال غيرمنقول خود را به حساب درآمد عمومي آشور 

وجوه مذآور تا مبلغ %) 100( قسمت سوم اين قانون   واريز و معادل صددرصد 210204رديف 
  يكصد ميليارد 

 قسمت چهارم اين قانون به صورت 503412محل اعتبار رديف ريال از ) 100.000.000.000(
وجوه اداره شده براي مشارآت در ساخت مسكن معلوالن و مددجويان و ترغيب خيرين 

  . مسكن ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به مصرف برساند

مناسب  ماشين آالت و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را آه    -2
با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، 

با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب 
معادل وجوه واريزي .  قسمت سوم اين قانون واريز نمايند210203درآمد عمومي موضوع رديف 

ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه ) 120.000.000.000(مبلغ يكصد و بيست ميليارد تا 
 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آالت و تجهيزات 503207از محل اعتبار رديف 

وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مورد نوع فروش اختصاص مي 
  . يابد

ايي آه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي وسايل نقليه و خودروه
  . قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي باشد

   - ب  

 به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود از محل فروش اموال منقول و    -1
 قسمت چهارم اين قانون 503662ه هزينه اي غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرق

) 146( خرجي ، براي بازخريدي آارآنان غيرماهر داوطلب ، با رعايت ماده -به صورت جمعي 
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران تسويه 

  . نمايند

فه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از  حقوق و مزاياي حالت اشتغال ، بازنشستگي و وظي   -2
لشكري و آشوري آه براساس قوانين و مقررات مربوط از آارافتاده آلي شناخته مي شوند، 

  . توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد



دستگاهها مكلفند آليه مزاياي رفاهي و خدماتي آه براي ساير آارآنان خود منظور مي 
  . انباز فوق الذآر نيز اعطاء نمايندنمايند به مستخدمان ج

قانون تنظيم بخشي از ) 88( آليه دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني مذآور در ماده    -3
 حداقل بيست و پنج درصد 1384 مكلفند در سال 27/11/1380مقررات مالي دولت مصوب 

ي را به استثناي از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استان%) 25(
مدارس و مراآز آموزش فني و حرفه اي آشور و سالن هاي ورزشي ازطريق مزايده عمومي 

  . با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي واگذار نمايند

دريافت و به ) حداآثر بيست ساله ( وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط -3-1
واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ ) نزد خزانه داري آل آشور(مد عمومي حساب درآ

 قسمت چهارم 503412ريال از محل اعتبار رديف ) 200.000.000.000(دويست ميليارد 
اين قانون دراختيار دستگاه واگذارآننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش 

  . غيردولتي در همان زمينه گردد

ه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شرآت هاي دولتي ، سازمان صدا و سيماي جمهوري  آلي-پ 
اسالمي ايران و آليه سازمانها و شرآتهايي آه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي 

آنند و نيز آلية مؤسسات و شرآتهايي آه شمول قانون به آنها مستلزم ذآر نام است ، مكلفند يكي از 
اعم از شاغل ، فوت شده و يا از (و به باال و آزاده %) 25(فرزندان آارآنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد 

را آه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند عالوه بر سهميه استخدامي ايثارگران در ) آارافتاده 
  . همان دستگاه استخدام نمايند

فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه هاي تعاون و  بدهي اتحاديه ها و شرآت هاي تعاوني -ت 
جهاد آشاورزي پس از حذف سود و آارمزد و خسارات تأخير تأديه محسوب شده پيشين ، تا ده سال به 

  . صورت تقسيط بدون احتساب سود و آارمزد به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد

 مجلس شوراي اسالمي به 16/2/1383 دراجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن مصوب -ث 
از اعتبارات هزينه %) 3(سازمان بهزيستي آشور و بهزيستي استانها اجازه داده مي شود تا سه درصد 

اي و تملك دارائي و سرمايه اي خود را در ساخت مسكن مورد نياز معلوالن با مؤسسات خيريه مشارآت 
هاي مسكوني فوق الذآر به صورت آمك به از هزينه ساخت واحد%) 50(نمايند و حداآثر پنجاه درصد 

  . مؤسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند

  نظارت - 20تبصره 

اين قانون ، ) 1( اعتبار طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي ، مندرج در پيوست شماره -الف 
ح قابل افزايش مي  به شرح زير در قالب سقف اعتبار آل طر1384اعتبار سال %) 10(حداآثر تا ده درصد 

  : باشد

 ساير طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل 1384 از محل آاهش اعتبارات سال    -1
هر برنامه با پيشنهاد و تأييد باالترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت 

  . سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور

رحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد  از محل آاهش اعتبارات ط   -2
باالترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه 

%) 10(ريزي آشور، مشروط به آنكه آاهش يا افزايش اعتبارات آل هر برنامه ، از ده درصد 
  . فراتر نرود

اي بين دستگاه هاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه  جابجايي اعتبارات هزينه -ب 
بنا به پيشنهاد باالترين مقام هر يك از دستگاه هاي %) 5( آل آشور حداآثر تا پنج درصد 1384سال 

  . اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور مجاز مي باشد



ديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون  هر يك از ر1384 افزايش اعتبارات سال -پ 
 ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد 1384از محل آاهش اعتبارات سال %) 10(حداآثر تا ده درصد 

  . سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد

به دستگاه هاي ديگر را در صورت  به دستگاه هاي اجرائي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود -ت 
نبود يا آسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور يا استان ، بدون 

محدوديت ، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي 
  . تأمين و پرداخت نمايند

ي شود حداآثر تا دو در هزار از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي  اجازه داده م-ث 
بودجه عمومي دولت و يك در هزار از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شرآت هاي دولتي و يك و نيم در 

هزار از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم در هزار  از مجموع هزينه هاي 
 هاي دولتي و آل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامه پژوهش هاي شرآت

آاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاه هاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور 
 ديگر قوانين  و1/6/1366و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي آشور مصوب 

و ) ت ( آل آشور و بندهاي 1361قانون متمم بودجه سال ) 16(و مقررات عمومي آشور از جمله تبصره 
 آل آشور و با رعايت قانون نحوه هزينه آردن اعتباراتي آه به 1362قانون بودجه سال ) 75(تبصره ) ث (

دولت مستثني هستند مصوب موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي 
  . ، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد6/11/1364

منظور از موارد ضروري آن دسته از اموري است آه عدم انجام آن موجب ضرر و زيان يا خسارت به 
دولت مي گردد و هرگونه پرداخت به اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل اضافه آار، آمكهاي نقدي و 

از محل اين اعتبارات ممنوع و به منزلة تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال ... أموريت وغيرنقدي ، حق م
  . دولتي محسوب مي گردد

احداث ، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي آه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد 
 ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي آه ارتباط با امر تحقيقات

  . است 

اين قانون ) 9( براساس جدول ضميمه شماره 503784 اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف -ج 
توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور دراختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا براساس تخصيص 

 آمك دراختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جدول اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان
  . پرداخت توسط دستگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهد شد. مزبور قرار گيرد

 آليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها آه متضمن بار مالي 1384 از ابتداي سال -چ 
و اجراء است آه بار مالي ناشي از آن قبًال محاسبه و تأمين براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب 

در غير اين صورت ، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و . اعتبار شده باشد
 آه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار الزم بوده و براي آنها در 1383همچنين موارد انجام شده در سال 

سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور . ز اعتباري منظور نگرديده ، موقوف االجراء خواهد بود ني1384سال 
  . مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي باشد

 دولت موظف است به منظور اطمينان از پرداخت به موقع و آامل هزينه هاي پرسنلي و مستمري -ح 
ريال ) 10.786.000.000.000(تاد و شش ميليارد ها نسبت به آاهش حداقل مبلغ ده هزار و هفتصد و هش

  : از اعتبارات هزينه اي بودجه عمومي مندرج در اليحه تقديمي دولت به شرح زير آسر نمايد 

  %). 5( از اعتبارات فصل دوم هر دستگاه پنج درصد    -

  .  شود1383 از اعتبارات فصل پنجم هر دستگاه به نحوي آه حداآثر معادل اعتبار مصوب سال    -



پس از انتقال اعتبار حقوق و مزاياي پرسنلي فصل اول ( از اعتبارات فصل هفتم هر دستگاه    -
به نحوي آه ميانگين رشد اين ) دستگاههائي آه اعتبارات پرسنلي آنان در اين فصل قرار دارد

جاوز ت%) 15( حداآثر از پانزده درصد 1383فصل براي هر دستگاه نسبت به اعتبار مصوب سال 
عدم تخصيص اعتبارات مربوط به اين فصول در حكم آاهش سقف اعتبارات مذآور مي . نكند
  . باشد

 503821 و 503820  و 503819 و 503818دولت موظف است وجوه مذآور را به سقف   رديف هاي   
  . در قسمت چهارم اين قانون اضافه و پرداخت نمايد

افزايش حق جذب معلمان و %) 20(اخت بيست درصد  بابت پرد503818 رديف   شماره       -1
) 2.300.000.000.000(مستخدمين مشمول دريافت حق جذب  تا دوهزار و سيصد ميليارد 

  . ريال 

 بابت جبران آسري احتمالي حقوق و مزاياي بخش بهداشت 503819 رديف   شماره       -2
  ودرمان تا سه هزار و چهارصد و هشتاد و شش ميليارد 

  . ريال ) 3.486.000.000.000(

  بابت پرداخت مطالبات بازنشستگان آشوري و لشكري تا چهار 503820 رديف شماره       -3
  . ريال ) 4.000.000.000.000(هزار ميليارد 

 بابت ترميم مستمري والدين و همسران شهدا تا يكهزار ميليارد 503821 رديف شماره       -4
  . ريال ) 1.000.000.000.000(

 اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينه قطعي مذآور در اين قانون ، نافي اختيارات و وظايف -خ 
  ديوان محاسبات آشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم 

  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و قوانين مربوط نمي باشد) 55(

منظورشده است و شكل حقوقي آنها منطبق  همه دستگاههايي آه در اين قانون براي آنها اعتبار-د
 نيست از 1/6/1366قانون محاسبات عمومي آشور مصوب )  5(و ) 4(،)3(،)2(با تعاريف مذآور در مواد 

  . لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند

رات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند بنا به پيشنهاد آيين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبا  
  . سازمان مديريت و برنامه ريزي آشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و 
ب و در تاريخ پنجم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسالمي تصوي

  .  به تأييد شوراي نگهبان رسيد25/12/1383

    

    

  


